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Detailraoportaqe:
Inleidinq:
Op verzoek van R. Janssen (bouwhandhaver) heb ik samen met hem een bezoek aan het

bedrijf gebracht. Doel van de controle was te bepalen welke activiteiten door het bedrijf
worden uitgevoerd i.v.m. de naleving en procedures in het kader van het
bestemmingsplan.
Activiteiten:
De heer Linders gaf aan dat er een milieuvergunning verleend is voor 110 meststieren en
35000 mestkuikens. Op het moment worden er geen kippen en meststieren meer
gehouden. De meest recent gebouwde kippenstal wordt op het moment gebruikt voor
statische opslag van carnavalskleding (in dozen), drukwerk en stalinrichtingen voor
derden. Het bedrijf beschikt over 2 elektrische heftrucks. Verder worden er nog
akkerbouwactiviteiten verricht. De heer Linders schat dat er gemiddeld 4

vrachtwagenbewegingen per dag plaatsvinden.
Overige bevindinoen:
De oude kippenstal is begin 2011 ingestort en ligt er onveranderd bij. Het asbest
golfplatendak is naar binnen ingestort. Hoewel er geen onmiddellijk risico bestaat op
verspreiding van asbest dient zo snel mogelijk het ingestorte dak te worden gesloopt en te
worden afgevoerd.

Sloopvergunning is door het bedrijf aangevraagd maar om onbekende reden niet verleend,

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) van kracht
geworden.
De Wabo regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde

vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu en vervangt een
groot aantal vergunningen en ontheffingen zoals onder andere de milieuvergunning en de
gebru iksvergunning.

Wet milieubeheer
Alqemeen:

Het bedrijf is op grond van aft. 1.1, lid 3 van de Wet milieubeheereen inrichting. Op
grond van categorie 8.1.a van onderdeel C bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (BOR)
is de inrichting vergunningplichtig (a(t.2.1,,1id 2 van het BOR).
Geldende situatie:

Bij besluit van 30 maart 2005 is er door burgemeester en wethouders een
milieuvergunning, thans omgevingsvergunning, verleend voor de gehele inrichting zijn de
een veebedrijf met akkerbouwactiviteiten. Voor een verandering is op 5 februari 2009 een
melding ex, art.8.19 van de Wm, thans een beperkte verandering van een milieuinrichting art. 2.1, lid 1 onder e van de Wabo, ingediend.
Veranderinqen:
Volgens J. Truijen (vergunningverlener milieu) heeft het bedrijf een aanvraag ingediend
om de vergunning voor het houden van het vee in te trekken.

Indien de vergunning voor het houden van het vee is ingetrokken vallen de activiteiten
onder het Activiteitenbesluit en valt het bedrijf onder de meldingsplicht.
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