
GEMEENTE vyEERT

Gedoogverklaring

Het college van burgemeester en wethouders van Weert besluiten als volgt.

Besluit
Met ingang van l januari 2020, aan Slagerij Hans Janssen (hierna: de inrichting) voor de
locatie aan de Sint Sebastiaanskapelstraat 2/Rakerstraat 36 te Weert, een
gedoogverklaring af te geven voor het niet voldoen aan de maximale emissiewaarden voor
ammoniak en fijnstof uit het Besluit emissiearme huisvesting voor de periode van 5
maanden onder de navolgende voorschriften:

1. De inrichting moet aantoonbaar bezig zijn met de vergunningprocedure en het
realiseren van de nieuwe situatie. Hierbij mag de inrichting de procedure enlof de
realisatie maximaal 4 weken stil laten liggen;

2. De inrichting moet de ammoniak reducerende maatregelen tijdens de periode van
deze gedoogverklaring blijven toepassen;

3. De inrichting moet binnen 2 weken na dagtekening van deze verklaring een
stappenplan met tijdsaanduidingen aanleveren voor het realiseren van de
aangevraagde situatie;

4. De inrichting is verantwoordelijk voor een tijdig en correct informeren van de
gemeente;

5. Het aanbrengen van wijzigingen in de aanvraag is voor de inrichting alleen
mogelijk in goed overleg met de gemeente;

6. Voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning dient de inrichting een
aanvraag om vergunning Wet Natuurbescherming in te dienen bij de provincie
Limburg en hieruan een bevestiging te verzenden aan de gemeente;

7. De inrichting dient bij de gemeente te melden wanneer de aangevraagde situatíe
is gerealiseerd, zodat een controle kan worden ingepland;

8. Indien er vanuit het rijk of provincie nieuwe inzichten komen, moeten deze worden
gehanteerd ongeacht de termijn waarvoor deze gedoogverklaring geldt.

Aan dit besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

Verleende vergunning
Bij besluit van 4 april 2008 is aan de heer H. Janssen en mevrouw R. Janssen een
revisievergunning op grond van de Wet Milieubeheer verleend voor het houden van
rundvee, vleesvarkens, schapen en enig overig kleinvee alsmede voor de exploitatie van
een slagerij op het perceel Sint Sebastiaanskapelstraat 2/Rakerstraat 36 te Weert.
Op grond van het overgangsrecht wordt de vergunning aangemerkt als een melding op
grond van het Activiteitenbesluit met een omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

Actieplan Ammoniak
Het Actieplan ammoniak (uit 2009) is een landelijk gedoogbeleid bij het Besluit
emissiearme huisvesting (hierna: het Besluit) en in het kader van dit plan konden
pluimvee- en varkenshouders tot l januari 2020 hun bedrijfsvoering voortzetten met
toepassing van stoppersmaatregelen. Per 1 januari 2020 geldt dat zij de activiteiten
rondom varkens en/of pluimvee dienen te hebben beëindigd ofwel hun inrichting zodanig
moeten hebben aangepast dat het voldoet aan de maximale emissiewaarden voor
ammoniak en fijnstof, zoals opgenomen in het Besluit.



De inrichting heeft te kennen gegeven rloor te willen gaan met de bedrijfsvoering en dus
moet zij voldoen aan het Besluit per 1 januari 2020. Hiervoor moet de inrichting worden
aangepast. Namens de inrichting is door hun adviseur voorafgaand aan de aanvraag
omgevingsvergunning op 19 augustus 20t9 een aanmeldnotitie vormvrije
milieueffectenrapportage beoordeling (hierna: aanmeldnotitie) ingediend waarin het aantal
vleesvarkens afneemt en deze varken zullen worden gehuisvest in een emissiearme stal.

Programmatlsche Aanpak Stikstof
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 (ABRS, 29

mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:NL:RVS:1604) geoordeeld dat het
Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) niet gebruikt mag worden als basis om

toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse

van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 20OO-gebieden. In de PAS waren
ook een aantal maatregelen afgesproken om reductie in ammoniakemissie te realiseren.

Ammoniak (stikstof) is één van de aspecten waarop de aanmeldnotltie moet worden
getoetst. Complicerende factor hierbij is dat stikstof tot op grote(re) afstand van de bron
neerslaat en er 118 Natura 2000-gebieden met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen
en leefgebieden van (dier)soorten verspreid over Nederland liggen. Nu het ecologisch

onderzoek ("de passende beoordeling") van het PAS niet meer als basis voor
toestemmingverlening kan worden gebruikt, is voor veel ruimtelijke ontwikkelingen nodig

dat zij op een andere manier gaan aantonen, dat hun plan op voorhand geen significant
schadelijke effecten heeft op de Natura 2OOO-gebieden. Pas daarna kan toestemming
worden verleend.

Gevolgen PAS voor de inrichting
Concreet betekent dit voor de inrichting dat in de aanmeldnotitie opgenomen moet worden
of er sprake is van een effect op Natura 2000- gebieden. Dit betekent dat de inrichting een

Aerius-berekening van de stikstofdepositie op de gebieden moet aanleveren. Het probleem

is dat Aerius op dit moment twee beperkingen heeft waardoor het niet mogelijk is om een

berekening uit te voeren als het gaat om het toepassen van een mechanische ventilatie.
Bij alle lopende aanvragen bij de gemeente Weert is hier sprake van waardoor het niet
mogelijk is om een stikstofdepositie met Aerius aan te tonen. Hierdoor kan er geen besluit
worden genomen over de ingediende aanmeldnotitie en is de aanvraag stil komen te
liggen. Aangezien de beoordeling langere tijd heeft stil gelegen en de toetsing nu

gecompliceerd is, is het niet mogelijk voor de inrichting om op 1 januari 2020 te voldoen

aan het Besluit.

Stappen plan Aanpak Stikstofproblematiek
Op 8 oktober2OLg zijn de provinciale Beleidsregels intern en extern salderen bekend
gemaakt. Hierin is o.a. aangegeven dat het mogelijk is voor aanvragers om de

stikstofdepositie op de gebieden met een tweede rekenprogramma aan te tonen. Het

college van burgemeester en wethouders heeft op 27 november 2019 kennis genomen

van het Stappenplan Aanpak Stikstofproblematiek. Door deze beleidslijn kan vanaf deze

datum weer gestart worden met het beoordelen van de aanmeldnotitie. Vervolgens moet
de inrichting een omgevingsvergunning aanvragen. Naast de reguliere toetsingspunten
moet, sinds de vernietiging van de PAS, ook aangetoond worden dat er geen significante
negatieve effecten zijn op natura 2000-gebieden. Nadat de omgevingsvergunning verleend
is, moet de inrichting overgaan tot realisatie en zal zij voldoen aan het Besluit.
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Gedogen
Het college acht het, gelet op bovenstaande, gerechtvaardigd om te gedogen dat de
inrichting op 1 januari 2O2O nog niet voldoet aan de maximale emissiewaarden voor
ammoniak en fijnstof uit het Besluit voor een periode van 5 maanden. Dit is de periode
waarin het niet aan de inrichting te wijten was dat de aanvraag heeft stil gelegen. De
periode van 5 maanden gaat in op 1 januari 2020. Aan deze gedoogverklaring worden
voorschriften verbonden. Bij niet naleving van de voorschriften kan over gegaan worden
tot handhaving.
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