ONTWERP BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Onderwerp
Wij hebben op 18 mei 2020, van W.A.M. Timmers, Hoogstraat 11-11a te Uden, een verzoek
ontvangen voor het geheel intrekken van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets als
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder i, van de Wabo (OBM), voor de inrichting gelegen aan
Hoogstraat 11-11a te Uden, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie Q, nummers 867, 1664,
1665, 1344 en 1345. De aanvraag is geregistreerd onder nummer D00182062.

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 27 maart 2017 verleende omgevingsvergunning/OBM, geheel in te trekken.
^ dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
o het verzoek tot intrekking d.d. 18 mei 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 ontwerpbesluit en zijn als
gewaarmerkte stukken bijgevoegd:
^ Intrekkingsverzoek d.d. 18 mei 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: 6 juli 2020
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
^ de aanvrager;
^ gemeente Uden (per e-mail);

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 18 mei 2020 hebben wij van W.A.M. Timmers een verzoek ontvangen om de OBM, die wij
op 27 maart 2017 hebben verleend, voor de inrichting gelegen aan Hoogstraat 11-11a te Uden
geheel in te trekken. De inrichting is kadastraal bekend als gemeente Uden, sectie Q, nummers
867,1664, 1665, 1344 en 1345.

Projectbeschrijving
Het verzoek richt zicht op het geheel in trekken van de OBM.
Het verzoek heeft betrekking op het intrekken van alle van varkens van de inrichting.

Vergunde situatie
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 1 oktober 2009 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 h en
lid 4 onder a, sub 3 van het Bor.

Verandering van de inrichting
Voor de inrichting worden alle rechten voor het houden van dieren ingetrokken. Binnen de
inrichting vinden geen bedrijfsmatige activiteiten meer plaats.

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.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN
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INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

1.1

Algemeen

De intrekking heeft betrekking op de gehele OBM voor het houden van varkens binnen de inrichting
gelegen aan de Hoogstraat 11-11a te Uden.
Over de inhoud van de intrekking merken wij samenvattend het volgende op:
^ De volgende dieraantallen worden ingetrokken:
288 vleesvarkens (D1.1.3)
848 Vleesvarkens (D1.1.4.1)
60 gespeende biggen (D.3.2.7.1.2)
^ Na intrekking van de omgevingsvergunning is er geen vergunning meer op onderhavige inrichting
voor het bedrijfsmatig huisvesten van dieren.

a. 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.

b. Conclusie
Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen de gehele intrekking van de
bedoelde OBM. Door het geheel intrekken van de OBM neemt de milieugevolgen voor de omgeving
af. Dit leidt tot een positief effect voor de omgeving.

BIJLAGE III.

DIERTABEL

Diersoort
(Rav mei 2020, Rgv juli 2018 en fijn stof 2020)
Stal
nummer
i
Gespeende biggen, mestopvang in water in
combinatie met een mestafvoersysteem, BWL
2006.07.V2 (D 1.1.3)
i
Gespeende biggen, ondiepe mestkelder met
water- en mestkanaal, oppervlak mestkanaal
maximaal 0,13 m2 per big, GL BB 96-03-033 V2
(D 1.1.4.1)
i
Vleesvarkens > 25 kg, gedeeltelijk roostervloer,
mestkelders met (water-en) mestkanaal,
mestkanaal met schuine putwand met metalen
driekantrooster op mestkanaal, emitterend
mestoppervlak groter dan 0,18 m2 maar kleiner
dan 0,27 m2 per varken, BWL 2004.04.V2 (D
3.2.7.1.2)
Totaal

Omrekenfactor
kg NH3 Z g Z dier
oue Z
dier Z
dier Z
Z jaar
jaar
sec
0,15
56
5,4

aantal

Vergunningssituatie
oue Z sec
kg NH3
g Z jaar
Z jaar

aantal

Intrekking
oue Z sec
kg NH3
Z jaar

g Z jaar

288

1.555,2

43,2

16.128

288

1.555,2

43,2

16.128

5,4

0,26

74

848

4.579,2

220,5

62.752

848

4.579,2

220,5

62.752

17,9

1,4

153

60

1.074,0

84,0

9.180

60

1.074,0

84,0

9.180

7.208,4

347,7

88.060

7.208,4

347,7

88.060

