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Onderwerp

Vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de Tobbersdijk 66 te Weert

Voorstel

Geen milieueffectrapportage op te laten stellen voor de gevraagde wijziging aan de
Tobbersdijk 66 te Weeft.

Inleiding

Op 3 april 2019 is door Tobbersdijk B.V. een aanmeldingsnotitie ingediend welke dient te
worden beoordeeld op basis van het Besluit milieueffect-rapportage 1994 (Besluit-m.e.r.)
Op 27 mei, 18 juni en 19 december 2Ot9 en op 23 januari 2020 zijn enkele aanvullingen
ingediend.

Het verzoek is gedaan in verband met de voorgenomen wijziging van een
vleesvarkenshouderij aan de Tobbersdijk 66 te Weert, meer concreet:

. het plaatsen van een luchtwasser op de bestaande vleesvarkensstal.
¡ het wijzigen van de inrichting met een leefplateau.
r het uitbreiden van het aantal vleesvarkens van 400 naar 560 stuks.

Beoogd effect/doel

Het nemen van een Besluit op de vormvrije m.e.r.-beoordeling, zodat de inrichting een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets kan aanvragen. Na besluitvorming op de
omgevingsvergunning kan de inrichting voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Argumenten

1. Er zijn geen bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot belangrijke nadetige
gevolgen voor het milieu.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

VTH - Vergunningen

Suzan Govers
(o49s57s2s6)

drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

B&W-voorstel:
DJ-952488

Zaaknummer:
952485

Publicatie:
r

s B W

GG

W

MvdH

W

TG

w

WvE

W

PS

akkoord

bespreken

10 februari 2020

Sooft besluit: Besluit college

Weert,

In te vurlen door het B&W secretariaat:

ú*oo.O tr Niet akkoord

¡ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder ! Gewiizigde versie

E Anders, nl.:
Beslissing d.d.: 18 februari 2020 t'lummer: [[ rls,

1
Totaal

De

ina's



In onderhavige situatie worden de milieugevolgen van de veehouderij al binnen een breed

scala van wettelijke regelingen beoordeeld, zoals de Wet ammoniak en veehouderij (Wav),

de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Wet luchtkwalltelt (Wlk). In de

aangevraagde situatie nccmt de ammoniak-, fijn stof- en geuremissie af ten opzichte van

de vergunde situatie. Gelet op de kenmerken van de uitbreiding/wijziging van onderhavig
bedrijf, de plaats waar het bedrijf is gelegen, de samenhang met andere activiteiten ter
plaats en de kenmerkerr van cJe gevolgen die de activiteiten veroorzaken zijn er geen

bijzondere omstandigheden die het opstellen van een milieueffectrapportage noodzakelijk
maken.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Dit besluit is een beslissing betreffende de procedure tot het voorbereiden van een besluit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder ivan de Wabo. Op grond van artikel 6:3 van de

Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Comm unicatie/Partici Patie

Het bedrijf berichten conform bijgevoegde beschikking

Overleg gevoerd met

Intern:

Kim Jacobs-Cloudt en Karin van de Water van de afdeling Vergunningen, Toezicht en

Handhaving.

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

Concept besluit.
Concept brief.
Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Milieutekening (plattegronden, doorsneden situatie)'
Milieutekening (plattegrond en doorsnede plateau)'
Dimensioneringsplan.
Aanvraag vergunning Wet natuurbescherming.
AA-o ro-stacks bereken i ng.
Aerius berekening.
Systeembeschrijving BWL 2009. 12.V4.
Contouren V-stacks gebied.
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