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GeachtemevrouwBakker,
Hierbijsturen wij u een afschriftvan de brief die is verzondenaan Wóstenjuridischadviesover de
verlengingvan de beslistermijn
bob.

Anita Flinsenberg-Thoonen
juridischmedewerkerhandhaving
administratief
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De heer mr. V. Wósten
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Verlengingbeslistermijnbob

Geachteheer Wósten,
Op 22 augustus2011 heeftu namensVerenigingBehoudde ParelteGrubbenvorst
en Coóperatie
Mobilisation
te Nijmegeneen bezwaarschrift
ingediend.Het bezwaarschrift
is gerichttegen ons
besfuitvan t2juli 2011 waarbijwij het verzoekom handhavend
op te tredentegen het
veehouderijbedrijf
aan de Laagheide
9 te Grubbenvorst
hebbenafgewezen.
is op 11 oktober2011 behandeldtijdensde openbarehoorzittingvan de
Dit bezwaarschrift
commissievoor de behandeling
bezwaarschriften
en klachten.Het verslagvan de hoorzittingen
het adviesvan de commissietreft u bijgaandter kennisname
aan.
Zoalsu in het advieskunt lezenadviseertde commissieons om bij het heroverwegen
van het
besluittevens de beoordelingvan de zienswijzenop het ontwerp-projectbesluit
en het
ontwerpbesluittot verleningvan de bouwvergunningeerstefase te betrekken.
(Awb)dienenwij uiterlijkop
Met inachtneming
van het bepaaldein de Algemenewet bestuursrecht
27 december2Ott een beslissing
op het bezwaarschrift
te nemen.
Conformhet gesteldein het adviesvan de commissiewillenwij de ingebrachte
zienswijzen
betrekkenbij onze besluitvorming.
Dit kunnenwij echterpas nadatde termijnenvan ter inzage
leggingzijn verstrekenen alle zienswijzenzijn ontvangen.Omdat momenteelook een
milieuvergunningsprocedure
bij de provincieloopt,in het kaderwaarvanook zienswiizeikunnen
wordeningebracht,willenwij in dezeeveneenstot een afstemmingkomenmet Gedeputeerde
Staten.
Eenen anderbetekentdat wij niet in staatzijn om uiterlijkop 27 december2011 een
heroverwegingsbesluit
te nemen.
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Aftikel 7:10, lid 4 onder a van de Awb biedt de mogelijkheidom in overlegmet belanghebbenden
de beslistermijnte verlengen.
Gelet hieropverzoekenwij u in te stemmenmet het verlengenvan de beslistermijntot 1 maaft
2012.
Informatie
Als u'nog vragen heeft dan kunt u contactopnemenmet de heer G. Zoet. Hij is bereikbaarop
tefefoonnummer
0478 - 523777.

Hoogachtend,
namenshet collegevan Burgemeesteren Wethoudelsvan Horst aan de Maas,
V e i l i g h e i d& H a n d h a v i n g ,

Afschriftverzondenaan:
VerenigingBehoudde Parel,mw. Bakker,Winterheide3,597L GD Grubbenvorst

u11.011467

Commissievoor de behandelingvan bezwaarschriftenen klachten
Advies aan het college van burgemeesteren wethouders van Horst aan de Maas
Onderwerp:
Bezwaarschrift
d.d. 22 augustus2011van de heermr. V. Wóstenvan Wóstenjuridischadvies
juridischadvieste Den Haag,namensVerenigingBehoudde Parelte Grubbenvorst
en
CoóperatieMobilisation
te Nijmegen,tegenhet besluitvan 12juli 2011tot afwijzingvan het
verzoekom handhavingtegenhet veehouderijbedrijf
aan de Laagheideg te Grubbenvorst.

Inhoud bestredenbesluit
Uw collegeheeftbij beschikkingvan 12juli 2011 beslotenhet verzoekom handhavendop te
tredentegenhet veehouderijbedrijf
HeideveldBeheerBV aan de Laagheide9 te Grubbenvorst,
af te wijzenomdat sprakeis van concreetzicht op legalisatie.
Inhoud bezwaarschrift
In bezwaarwordt betoogddat voor de huidigebedrijfsvoering
geen zicht bestaatop legalisatie.
Nietaan de orde is de vraagof enigetoekomstige
bedrijfsvoering
mogelijkvergunbaaris, maar
enkelde vraagof de thansfeitelijkbestaandebedrijfsvoering
legaliseerbaar
is. Van die
bedrijfsvoering
staat vast dat die in strijdis met de geldenderegels,hetgeenniet wordt
bestreden.
Verzochtwordt het bestredenbesluitte herroepenen de kostenvoor verleenderechtsbijstandte
vergoeden.
Ontvankelijkheid bearaarsch rift
Het besluitvan uw collegevan 12juli 2011,verzondenop dezelfdedatum,is een beschikking
als bedoeldin artikel1:3van de Algemenewet bestuursrecht
(Awb).
Het bezwaarschrift
d.d.22 augustus2011 is op 22 augustus2011doorde gemeenteontvangen.
Het bezwaarschrift
is derhalvetijdig,binnende wettelijketermijnvan artikel6:7junctoartikel6:8
en 6:9 van de Awb ontvangen.
Geletop hun doelstellingen
en feitelijkewerkzaamheden
zoalsvervatin de statutenvan de
beideverenigingenis de commissievan oordeeldat bezwaarmakerszijn aante merkenals
belanghebbenden
in de zin van artikel1:2van de Awb.
Het bezwaarschriftvoldoetverderaan de vereistenvan artikel6:5 van de Awb. Bezwaarmakers
kunnendaaromin hun bezwarenwordenontvangen.
Hoorzitting
Het bezwaarschrift
is behandeldtijdenseen openbarehoorzitting
op 11 oktober2011.Het
verslaghiervanis bijgevoegd.
Ovenregingen
Uit het controlebezoek
van 10 december2010dooreen toezichthouder
van de afdeling
Veiligheiden Handhavingis geblekendat -onder andere-het bedrijfnietvoldoetaan de.eisvan
toepassingvan de BestBeschikbare
Techniek(BBT).Geletop de productieomvang
geldthet
(geïntegreerde
preventieen bestrijding
bedrijfals een GPBV-installatie
van verontreiniging).
Dit
betekentdat dientte wordenvoldaanaan de BBT-eisenzoalsgeformuleerd
in het BREFdocument(BAT Referencedocument- beschrijving
van de meestmilieuvriendelijke
techniek- ),
behorendebij de IPPC-richtlijn
(EuropeseRichtlijn96/61/EGinzakegeïntegreerde
preventieen
bestrijding
van verontreiniging)
en neergelegdin het Besluitammoniakemissie
huisvesting
behorendbij zaak GC 11000185

veehouderij.
De verplichting
te voldoenaan de BBT-eisenvolgtuit artikel8:11van de Wet
Milieubeheer.
De commissiesteltvastdat nietis weersproken
dat het bedrijfnietvoldoetaan de BBT-eisen.
Ter beoordeling
staathet besluitvan uw collegetot afi,vijzing
van het verzoekom handhaving.
De commissieoverweegtdienaangaande
hetvolgende.
Bevoegdheid
Artikel18.2,eerstelid van de Wet milieubeheer
bepaaltdat het bestuursorgaan
dat bevoegdis
een vergunningkrachtensartikel8.1 vooreen inrichting
te verlenen,tot taak heeftzorgte
dragenvoor de bestuursrechtelijke
handhaving
van de op grondvan de betrokkenwettenvoor
degenedie de inrichtingdrijft,geldendevoorschriften.
Vast staatdat de gemeenteop 22 februari1999een revisievergunning
voor een
vleesvarkenshouderij
met 6 stallen,een werktuigenberging
en een propaantank
heeftverleend.
De commissieis van oordeeldat op het puntvan handhavingde gemeente(vooralsnog)
de
bevoegdeinstantieten aanzienvan de vergundesituatieis.
In verbandmet gewensteuitbreiding
van het bedrijfen de daarmeesamenhangende
gewijzigde
bedrijfsvoeringis door uw collegeinmiddelseen ontwerp-projectbesluit
en een ontwerpbesluittot
verleningbouwvergunning
eerstefase vastgesteld.
Bij de provincieis een ontvankelijke
aanvraagter verkrijging
van een milieuvergunning
ingediend.
De gemeenteis het bevoegdegezagten aanzienvan de bouwvergunning,
de provincieis dat
ten aanzienvan de milieuvergunning.
Aangezienzowelde bouw-als de milieuvergunningaanvragen
zijn ingediendvóór de
inwerkingtreding
van de Wabo(1-10-2010),
zijnde Wet ruimtelijke
ordening,de Woningweten
de Wet milieubeheer
van toepassing.Coórdinatieartikel
52van de Woningwetbepaalt,dat de
pas mag wordenverleend:
bouwvergunning
- nádatde ontwerp-beschikking
milieuvergunning
ter inzageheeftgelegenen er geen
zienswijzenzijn ingediend;
- of indien6 wekenzijnverstrekenna de dag waaropeen exemplaarvan de milieuvergunning
ter inzageis gelegd;
- of binnendie termijneen verzoekom voorlopigevoorzieningis gedaanen op dat verzoekis
beslist.
Tot die tijd dientde beslissingop de bouwvergunning
te wordenaangehouden.
Concreetzicht op legalisatie
Het bestuursorgaan
dat bevoegdis om met bestuursdwang
of een lastonderdwangsomop te
tredenzal, geletop het algemeenbelangdat gediendis met handhaving,
in de regelvan deze
gebruikmoetenmakenindiensprakeis van overtreding
bevoegdheid
van een wettelijk
voorschrift.
Slechtsonderbijzondereomstandigheden
mag van het bestuurorgaan
worden
gevergdzulksniette doen.Dit kan zichvoordoenindienconcreetuitzichtop legalisering
bestaat.
HeideveldBeheerBV heefteen ontvankelijke
milieuaanvraag
bij de provincieheeftingediend.
De commissieis geblekendat de ontwerp-vergunningen
op 15 novemberjl. zijnvastgestelden
dat deze op 22 novemberas. wordengepubliceerd
waarnadezeter inzagezullenworden
gelegd.
Uw collegeheefteen ontwerp-projectbesluit
en een ontwerpbesluit
tot verlening
bouwvergunningeerstefase vastgesteld.
De thansbestaande-illegale-situatiegaatvolledigonderdeeluitmakenvan de nieuwesituatie
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ten behoevewaarvande ontwerpvergunningen
nu zijnvastgesteld.
Indienuitvoering
wordt
gegevenaan de te verlenenvergunningen
zal geensprakemeerzijnvan overtredingen.
De commissieis van oordeeldat in zoverresprakeis van concreetzichtop legalisering.
De commissieheeftechterook kennisgenomenvan de uitspraakvan de Afdeling
bestuursrechtspraak
van de Raad van Statevan 19 oktober2011(zaaknr.201009447111H4;
gemeenteHarderwijk;
weigeringom handhavend
op te tredentegenzonderbouwvergunning
opgerichtebouwwerkenvan een kwekerij).Hierinheeftde Afdelingoverwogendat het collegeer
in casu nietzondermeervanuitmochtgaandat met de ter inzageleggingvan een
ontwerpbestemmingsplan
en ook een wijzigingsplan,
deze plannenzondermeer rechtskracht
zoudenverkrijgenmaardat het ten aanzienvan de ingediendezienswijzen
tegendat planhad
moetenbeoordelenof die op voorhandtot de conclusiehaddenmoetenleidendat het
wijzigingsplan
niet in werkingzou treden.
De commissieis geblekendat tegenhet ontwerp-projectbesluit
en het ontwerpbesluit
tot
verleningbouwvergunning
eerstefasezienswijzen
zijn ingediend,doch dat een beoordeling
van
dezezienswijzengeenonderdeeluitmaaktvan de motiveringvan uw collegedat er sprakeis
van concreetzichtop legalisatie.
De commissieis van meningdat een beoordeling
van de zienswijzenin uw afirveging
ten
aanzienvan de vraag of er sprakeis van cóncreetzicht op legalisering,dientte worden
betrokken.
De commissiewijster tevensop dat het bedrijfreedsvierjaar in werkingis in strijdmet de BBTeisen.Tevensis bij de op 19 februari2008uitgevoerde
IPPC-controle
vastgestelddat de
milieuvergunning
van het bedrijfnietvoldoetaan de IPPC-richtlijn.
De in verbandmet dat
onderzoekgemaakteafsprakenzijn niet geconcretiseerd.
Daarnaastzal eenaanvraagbouwvergunning
2" fase moetenwordeningediend.Na
- met inbegripvan de mogelijkheden
- volgtnog
vergunningverlening
van rechtsbescherming
het trajectvan aanbestedingen uitvoering.
Samenvattend
ziet de commissieaanleidingu in overwegingte gevende verderevoortgangvan
gericht
het traject,
op legalisering,
met het oog op de bescherming
van het milieukritischen
nauwgezette volgen.
Advies
Gezienhet bovenstaande
adviseertde commissieuw collegeom het bestredenbesluitte
heroverwegenen hierbijuw beoordelingvan de zienswijzenop het ontwerp-projectbesluit
en het
ontwerpbesluittot verleningbouwvergunning
eerstefase te betrekkenen voortsmet
inachtneming
van de bovenvermelde
overwegingen.
Wat betrefthet verzoektot vergoedingvan de kostenvan rechtsbfstandmerktde commissieop
dat deze kosteningevolgeartikel7:15van de Awb door het bestuursorgaan
uitsluitend
worden
vergoedvoor zover het bestredenbesluitwordt herroepenwegensaan het bestuursorgaan
te
wijtenonrechtmatigheid.
lndienuw heroverweging
leidttot een herroepingvan het bestreden
besluit,is er redentot vergoedingvan de gemaakteproceskosten.

Horst,

november2011

mr.J.M.W.Mesters
voorzitter

behorendbijzaak GC 11000185

M.A.Dinnissen-Theunissen
secretaris
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Mr.J.M.W.Mesters
Mr.H.A.W.Snijders
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Voorzitter
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Lid

Mw.M.A.Dinnissen

Secretaris

De herenA. Vollenberg,
P. Geurtsen W. Hendrikx
(respectievelijk
voorzitteren bestuursleden
van
Vereniging
Behoudde Parel,bezwaarmaker)
juridisch
Mevrouw
M. Verheijen,
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en de heerJ.
vanWylick,integraal
handhaver
milieu
(vertegenwoord
igerscollege)
De heerVullings
vanhetVeehouderijbedrijf
en zijn
vertegenwoordiger
de heerM. Caspersvan Hendrix
UTD(derde-belanqhebbende)

Opening
De voorzitteropent de zitting,heet de aanwezigenwelkom en geeft een korte uitlegover de procedure.
Inhoud hoorzitting
De voorzittervat het besluitwaartegenhet bezwaaris gericht,samen en stelt VerenigingBehoud de Parel
(hierna:de Vereniging)in de gelegenheidhet bezwaarschrifttoe te lichten.
De heer Geurts geeft aan dat de huidigebedrijfsvoeringonrechtmatigis en nooit vergund kan worden. Van
een concreetzicht op legalisatiekan pas sprakezijn als er een aanvraagom vergunningligt die strekt tot
legalisatievan de thans bestaande,niet vergunde,situatiewaarop het bevoegdgezag voornemensis
positiefte beschikken.Veruvezenwordt naar de pleitnotaen een uitspraakvan de Raad van State d.d. g
december2009 (nr. 200902888/11M2).
Deze zijn bijgevoegden makenonderdeeluit van dit verslag.
De voorzitterinformeertnaar de ontvankelijkheidvan CoóperatieMobilisationte Nijmegen.Hieropwordt
aangegevendat deze organisatiedoor de Raad van State al diversemalen bij zaken als deze als
belanghebbende
is aangemerkt.
MevrouwVerheijenverwijstvoor een toelichtingop het bestredenbesluitnaar het veniveerschrift.
Dit
venrveerschrift
is bijgevoegden maakt onderdeeluit van dit verslag.
Zij benadruktdat van het bestuursorgaandat bevoegdis tot handhavingslechts in uitzonderlijke
omstandighedengevergd mag worden van deze bevoegdheidgeen gebruikte maken. Hiervanis in deze
situatiesprake nu concreetzicht bestaatop legalisatie.Vergunningverlening
is aanstaande.
Desgevraagdantwoordtzij de voorzitterdat de vergunningaanvraag
zodanig is dat alle nu voorliggende
overtredingenhiermeeongedaanworden gemaakt.
Voor het aannemenvan concreetzicht op legalisatieis voldoendeals sprake is van een ontvankelijke
Milieuaanvraag.Het ontwerp-projectbesluit
bouwvergunning1" fase is op 15 juli 2011 ter inzagegelegd.
De heer Casperslicht toe dat het bedrijfin 2005 heeft onderkenddat niet zou worden voldaanaan de IPPCrichtlijndie in 2007 van krachtis geworden.Om te kunnenvoldoenaan de |PPC+ichtlijn
en een
levensvatbaarbedrijfte exploiterenis uitbreidingnoodzakelijk.Hij verwijstnaar de pleitnotawaariÀhet
tijdsverloopis toegelicht.Deze is bijgevoegden maakt onderdeeluit van dit verslag.
Desgevraagdantwoordthij de voorzitterdat HendrixUTD ook de aanvraagbouwvergunning2" fase voor het
bedrijfverzorgt.Hieroverbestaanlopendeafspraken.De heer Vullingslicht toe dat gekozenis voor een
bouwvergunning
in 2 fasenvanwegede hoge legeskosten.
Wanneer geen beroepwordt ingesteldbij de Raad van State kan directworden gestart met de bouw.
De voorzittergeeft aan dat de commissieniet beschiktover stukkenom te beoordelenof de thans
bestaandestrijdigheidmet de nu voorliggende
vergunningaanvraag
wordtweggenomen.De heer Van
Wylick antwoordtdat elke milieuaanvraagmoet voldoenaan de eisen van toepassingvan Best Beschikbare

vervolgverslag hoorzittingCommissiebezwaarschriften
en klachten.

Techniek(BBT). Als uitvoeringwordt gegevenaan de te verlenenvergunningenzal geen sprake meer zijn
van overtredingen.
DesgevraagdantwoordtmevrouwVerheijende voorzitterdat de provinciehet bevoegdgezag is ten aanzien
van de milieuvergunning
vanwegede vloeibarebijproducten.
De heer Snijdersvraagt zich af waarom de gemeenteniet bevoegdis om te handhavennu de provincievan
plan is de vergunningte verlenenen de provinciealdus - eerst dan - de bevoegdeinstantiezal zijn.
MevrouwVerheijenlicht toe dat de gemeenteop basisvan de eerder verleendevergunningnu nog bevoegd
is te handhaven.De provinciekan niet handhavenop een vergunningdie is afgegevendoor de gemeente.
De heer Geurts is van meningdat de bestaandesituatiestrijdigis met de door de gemeenteafgegeven
vergunningen dat de gemeentedientte handhaven.
De heer Hendrikxwijst nogmaalsop de jurisprudentievan de Raad van State en benadruktdat het moet
gaan om legalisatievan de bestaandebedrijfsvoeringals het collegewenst af te zien van haar bevoegdheid
tot handhavendoptreden.De illegalesituatiewordt pas opgehevenals het nieuwebedrijfer staat. De
vergunningdie nu is aangevraagdis aangevraagddoor het NGB (Nieuw GemengdBedrijf)en niet door
Vullingsmet zijn huidigebedrijf.
De heer Vullingsbestrijdtdit en geeftaan dat de vergunningenzijn aangevraagdvoor de huidigeinrichting.
Desgevraagddoor de voorzittergeeft mevrouwVerheijenaan dat wanneerconcretiseringvan de
vergunningenniet plaatsvindtbinneneen bepaaldetermijnalsnogzal wordenovergegaantot handhavend
optreden.
Sluiting
De voorzitterstelt vast dat de commissievoldoendeis ingelicht.Hij geeft aan dat de commissienaar
verwachtingna ongeveer4 weken advies uitbrengt,waarna het collegenog enige tijd nodig heeft om tot
besluitvorming
te komen.
Hij bedanktde aanwezigenvoor hun komst en beëindigtde hoorzitting.

Horst,

oktober2011

mr.J.M.W.Mesters
voorzitter

Behoortbij zaak:GC11000185

mw.M.A.Dinnissen
secretaris

