BESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING BOUWEN EN MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN
Onderwerp
Wij hebben op 9 augustus 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Enégro
B.V. Het betreft het realiseren van een eendenkroosvijver. De aanvraag gaat over de
Loosbroekseweg 48 te Nistelrode. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 3140957 en ons
zaaknummer Z/055056. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor het bouwen van overige
bouwwerken (artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo))
en het milieuneutraal veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, juncto artikel 3.10, lid
3, van de Wabo).
Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel
2.1 van de Wabo, de omgevingsvergunning te weigeren voor het bouwen van overige bouwwerken
en voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting.
Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in
paragraaf 3.2 van de Wabo.
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
Datum Besluit: 13 november 2017
Verzonden op: 13 november 2017
De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:
 De gemeente Bernheze;
 Het Waterschap Aa en Maas;
 Provincie Noord-Brabant, team Omgevingsvisie, de heer E.A.L.J.C. van Lieshout;
 Biogas Plus B.V., de heer M.G.A. Warmerdam.

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn
van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke
bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van
bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te
vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680
83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom
mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te
vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke
maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar
te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is
van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd.
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN
GEGEVENS AANVRAGER
Op 9 augustus 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo
ontvangen. Het betreft een verzoek van Enégro B.V., Loosbroekseweg 37, 5388 VM te Nistelrode.
PROJECTBESCHRIJVING
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen van overige
bouwwerken en het milieuneutraal veranderen van een inrichting bestemd voor het verwerken van
mest op de locatie Loosbroekseweg 48 te Nistelrode. De volgende veranderingen zijn aangevraagd:
 de realisatie van een eendenkroosvijver voor het kweken van eendenkroos met
gebruikmaking van restwarmte van de mestverwerkingsinstallatie;
 het plaatsen en gebruiken van een mobiele oogstinstallatie met transportband en
aandrijfmotor;
 het plaatsen en gebruiken van een warmtewisselaar.
De verwerkingscapaciteit van mest zal niet toenemen. Een uitgebreide projectomschrijving is
opgenomen in de aanvraag om vergunning.
HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel
meldingen geaccepteerd:
SOORT VERGUNNING

DATUM

ONDERWERP

Revisievergunning Wm#

01-06-2006

Vergistingsinstallatie

Veranderingsvergunning

27-10-2014

oprichten en in werking hebben van een mestverwerkingsinstallatie met co-vergisting

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo
gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.
BEVOEGD GEZAG
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo
juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I
onderdeel C, categorie 7.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPCinstallatie behoort.
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VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE
De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
 OLO-aanvraagformulier met OLO-nummer 3140957;
 bijlage ‘Motivatie milieuneutrale wijziging eendenkroosvijver Enégro’, ingediend op 9
augustus 2017;
 bijlage ‘Procesbeschrijving eendenkroosvijver installatie Enégro’, ingediend op 9 augustus
2017;
 plattegrondtekening en 3D-weergave ‘Lay-out Enégro B.V.’, projectnr. 00000, bladnr. T01,
d.d. 8 augustus 2017, ingediend op 9 augustus 2017;
 tekening ‘Aanzichten terrein Enégro B.V.’, projectnr. 00000, bladnr. G02, d.d. 8 augustus
2017, ingediend op 9 augustus 2017;
 tekening ‘Pomp en warmtewisselaar’, tekeningnr. 0134, d.d. 8 augustus 2017, ingediend op 9
augustus 2017;
 tekening ‘Oogstmachine eendenkroos’, tekeningnr. V-0133, d.d. 8 augustus 2017, ingediend
op 9 augustus 2017;
 bijlage met eigendomsoverzicht kadastrale percelen.
PROCEDURE (REGULIER)
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in
paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag
digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.
Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met
6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op
internet www.brabant.nl.
ADVIEZEN
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de
artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende
instanties/bestuursorganen gezonden:
 Gemeente Bernheze;
Van de gemeente Bernheze hebben wij geen advies ontvangen.
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die
binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct
werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In bijlage I, onderdelen B
en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.
Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een
IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen
bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse
werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.
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De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met
IPPC-installatie. Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de
inrichting worden gemeld.
De aangevraagde veranderingen vallen niet onder de meldingsplicht van het Activiteitenbesluit.
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN
1.

Bouwen

1.1.

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
1.2.

Toetsing

De activiteiten vinden plaats in een gebied waarvoor algemene regels zijn gesteld in een provinciale
verordening, zijnde de Verordening ruimte Noord-Brabant (hierna: Verordening).
Het provinciaal beleid is er op gericht om mestbewerking voor derden ruimte te bieden op
bedrijventerreinen. Om dit nieuwe beleid kracht bij te zetten is gekozen voor een rechtstreeks
werkende regel voor mestbewerking in het landelijk gebied. Deze regel is niet alleen gericht op
nieuwe initiatieven maar ook op uitbreidingen (of doorontwikkeling) van bestaande
mestbewerkingsactiviteiten. Overigens zonder bestaande rechten te beperken.
Op grond van artikel 7.11 van de Verordening is mestbewerking voor derden als niet-agrarische
functie in gemengd landelijk gebied alleen bij uitzondering mogelijk. Kort gezegd moet het dan gaan
om mestbewerking waarbij de mest met pijpleidingen wordt aangevoerd vanaf de locatie waar de
mest wordt geproduceerd.
In artikel 34 van de Verordening is een rechtstreeks werkende regel opgenomen. Deze rechtstreeks
werkende regel maakt een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte van bebouwing voor
mestbewerking voor derden uitsluitend mogelijk als voldaan wordt aan de bepalingen zoals genoemd
in artikel 6.3, vierde lid, of artikel 7.3, tweede lid, of artikel 7.11, tweede lid van de Verordening.
Daarvan is in dit geval geen sprake.
De eendenkroosvijver wordt beschouwd als een bouwwerk en maakt onderdeel uit van het gehele
proces van mestbewerking. In de eendenkroosvijver zal restwarmte van de
mestverwerkingsinstallatie worden benut en wordt dunne fractie van het digistaat gebruikt als
voeding voor het eendenkroos. De aanleg van de eendenkroosvijver moet worden beschouwd als
een toename van het gebruiksoppervlak van bebouwing voor mestbewerking.
Gebleken is dat de aanleg van de eendenkroosvijver zoals is aangevraagd niet voldoet aan de
voorwaarden die zijn genoemd in artikel 34 van de Verordening. De aanleg van de eendenkroosvijver
kan daarom niet worden vergund.
1.3.

Conclusie

Gelet op de artikelen 7.3, vierde lid, 7.11, tweede lid juncto artikel 34 van de Verordening moet de
omgevingsvergunning voor het bouwen van overige bouwwerken worden geweigerd.
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2.

Inrichting

2.1.

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van
een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in
artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden
verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat
de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag
beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:
 niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning zijn toegestaan;
 niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
 niet m.e.r.-plichtig is.
2.2.

Toetsing veranderen

De vergunning moet op grond van de toetsing aan het onderdeel bouwen worden geweigerd. Het
onderdeel milieuneutraal veranderen van een inrichting is onlosmakelijk verbonden met het
onderdeel bouwen. De vergunning voor het onderdeel milieuneutraal veranderen kan daarom ook
niet worden verleend. Een toetsing voor het onderdeel milieuneutraal veranderen van de inrichting
is daarom niet zinvol en wordt hier achterwege gelaten.
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