ONTWERP BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
Onderwerp
Wij hebben op 14 april 2020, van Maatschap G.W.J. en P.G. van den Oever, Delstraat 10 te
Uden, een verzoek ontvangen voor het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning
voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder i,
van de Wabo (OBM), voor de inrichting gelegen aan Delstraat 5 en 10, kadastraal bekend
gemeente Uden, sectie R, nummers 642, 643, 315 en 581. De aanvraag is geregistreerd onder
nummer D00179445.
Besluit
Wij zijn voornemens, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en
gelet op paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te besluiten:
^ de op 21 december 2004 verleende revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer,
thans OBM, gedeeltelijk in te trekken. De rechten voor het houden van 702
vleesvarkens worden ingetrokken. Deze OBM geldt ook voor het adres Delstraat 5 te
Uden.
^ dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
o het verzoek tot intrekking d.d. 14 april 2020
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van
de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). In het kader van de procedure is getoetst
aan artikel 2.33, lid 2 onder b van de Wabo, dat gaat over het intrekken van een
omgevingsvergunning, voor wat betreft inrichtingen (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 3 Wabo).
De overwegingen zijn in bijlage II opgenomen.
Bijgevoegde documenten
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte
stukken bijgevoegd:
^ Intrekkingsverzoek d.d. 14 april 2020.

Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden
namens dezen,

De heer J.A.J. Lenssen
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
Datum besluit: 7 juli 2020

Verzending
Verzonden op: 7 juli 2020
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
^ de aanvrager;
^ gemeente Uden, zaaknummer D00179445 (per e-mail: omgevingsvergunning@uden.nl);
Ter inzagelegging/zienswijzemogelijkheid
De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet
bestuursrecht met ingang van 16 juli 2020 ter inzage gelegd. U kunt binnen zes weken na start
van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking
indienen bij gemeente Uden, postbus 83, 5400 AB, Uden
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BIJLAGE I.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

PROCEDURE
Algemeen
Op 14 april 2020 hebben wij van Maatschap G.W.J. en P.G. van den Oever een verzoek
ontvangen om de OBM, die wij op 21 december 2004 hebben verleend, voor de inrichting
gelegen aan Delstraat 10 te Uden, gedeeltelijk in te trekken. De inrichting is kadastraal bekend
als gemeente Uden, sectie R, nummers 642, 643, 315 en 581.
Projectbeschrijving
Het verzoek richt zicht op het gedeeltelijk in trekken van de OBM.
Het verzoek heeft betrekking op het intrekken van een gedeelte van de vleesvarkens van de
inrichting.
Vergunde situatie
Op 21 december 2004 hebben wij voor de inrichting een revisievergunning verleend in het
kader van de Wet milieubeheer. Voor de bouwplichtige activiteiten zijn de bouwvergunning
verleend. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden. Dit betekent dat de
inrichting nu over een omgevingsvergunning beschikt, conform artikel 1.2, lid 1 van de
Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Per 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) gewijzigd en valt
de inrichting onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. De inrichting wordt
aangemerkt als een type B-inrichting. De vergunning van 21 december 2004 wordt aangemerkt
als melding in het kader van het Activiteitenbesluit in combinatie met een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor de activiteiten genoemd in artikel
2.2a, lid 1 onder f en lid 4 onder a, sub 3 van het Bor. Op 2 juni 2015 heeft er al eerder een
gedeeltelijke intrekking plaatsgevonden voor in totaal 528 vleesvarkens.
Verandering van de inrichting
Voor de inrichting wordt een gedeelte van de rechten voor het houden van dieren
ingetrokken.
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de
Wabo, artikel 3.3 van het Bor en categorie 8 uit onderdeel C bij de bijbehorende bijlage I zijn
wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning in te trekken.
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BIJLAGE II.
1

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

1.1 Algemeen
De intrekking heeft betrekking op een gedeelte van de OBM voor het houden van 702
vleesvarkens binnen de inrichting gelegen aan de Delstraat 10 te Uden.
Over de inhoud van de intrekking merken wij samenvattend het volgende op:
^ Na intrekking van de omgevingsvergunning mogen er nog de volgende dieren binnen de
inrichting (Delstraat 5 en 10) worden gehouden:
^ 25 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar;
^ 50 volwassen paarden (3 jaar en ouder).
1.2 Overwegingen
In bijlage III is een overzicht gegeven van het aantal vergunde dieren en het aantal dieren dat
wordt ingetrokken. Dit zijn de uitgangsgegevens voor het beoordelen van het intrekken van de
omgevingsvergunning.
1.3 Conclusie
Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen de gedeeltelijke
intrekking van de bedoelde OBM. Door het gedeeltelijk intrekken van de OBM neemt de
milieugevolgen voor de omgeving af. Dit leidt tot een positief effect voor de omgeving.
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BIJLAGE III.

DIERTABEL

Diersoort
(Rav mei 2020, Rgv juli 2018 en fijn stof 2020)
Stal
nummer
i
Vleesvarkens > 25 kg, gedeeltelijk roostervloer,
hok met gescheiden mestkanalen, BWL
2001.03.V1 (D 3.2.1.1)
3
Paarden (3 jaar en ouder), volwassen, overige
huisvestingssystemen (K 1.100)
3
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige
huisvestingssystemen (A 3.100)
5
Paarden (3 jaar en ouder), volwassen, overige
huisvestingssystemen (K 1.100)
Totaal
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Omrekenfactor
kg NH3 Z g Z dier
oue Z
dier Z
dier Z
Z jaar
sec
jaar
23
3
153

aantal

Vergunningssituatie
oue Z sec
kg NH3
g Z jaar
Z jaar

aantal

Intrekking
oue Z sec
kg NH3
Z jaar

g Z jaar

702

16.146,0

2.106,0

107.406

702

16.146,0

2.106,0

107.406

0

5

0

47

0,0

235,0

0

0

0,0

0,0

0

0

4,4

38

25

0,0

110,0

950

0

0,0

0,0

0

0

5

0

3

0,0

15,0

0

0

0,0

0,0

0

16.146,0

1.553,4

108.356

16.146,0

1.193,4

107.406
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