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Onderwerp

Van Gorp Biologische Diervoeders B.V, Pothuizerweg 4 in Schalkwijk

Geachte leden van de raad,
In deze collegebrief informeren wij u over de twee afzonderlijke milieubesluiten die wij met betrekking
tot het biologische diervoederbedrijf van Van Gorp Biologische Diervoeders B.V. op Pothuizerweg 4 in
Schalkwijk hebben genomen.
Aanleiding
De rechter heeft ons opgedragen om een actualiseringsonderzoek op de voor dit bedrijf geldende
milieuvergunning uit 2011 uit te voeren. Uit dat onderzoek blijkt dat de aan die vergunning verbonden
voorschriften moeten worden geactualiseerd.
In 2016 heeft Van Gorp een aanvraag ingediend om zijn bedrijfstijden (vergund maandag tot en met
vrijdag van 06:00 tot 23:00 uur) uit te breiden naar 24/7 (24 uur per dag, 7 dagen per week).
Wij hebben besloten om beide procedures te combineren.
In januari hebben wij het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Daarop hebben 16 omwonenden en
instanties een zienswijze ingediend.
Uit die zienswijzen blijkt dat onduidelijk is welk deel van het ontwerpbesluit een gevolg is van de
actualisatie en welk deel een gevolg is van de aanvraag. Daarop hebben wij besloten om twee
besluiten te nemen, een actualisatiebesluit en een besluit op de aanvraag.
Kernboodschap
In het actualisatiebesluit hebben wij de aan de milieuvergunning uit 2011 verbonden voorschriften
geactualiseerd. Daardoor is een beter handhaafbare situatie ontstaan.
In het besluit op de aanvraag hebben wij de gevraagde vergunning geweigerd. Dit omdat de
gevraagde situatie niet aan de geluidrichtwaarden voor een landelijke omgeving voldoet.
Consequentie
Twee afzonderlijke milieubesluiten zorgen voor duidelijkheid. Daarnaast is door het actualisatiebesluit
een beter handhaafbare situatie ontstaan.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermeiden.

Wat betekent dit voor de raad (procedureel)
De raad heeft geen taak bij het nemen van het actualisatiebesluit en bij het nemen van een besluit op
de aanvraag. Deze brief dient alleen om de raad te informeren over de twee milieubesluiten die wij
voor dit bedrijf hebben genomen. Wij willen graag het proces van totstandkoming van deze besluiten
en de ínhoud daarvan nader toelichten. In overleg met de griffie hebben wij het volgende moment
daarvoor vastgelegd: dinsdag 11 september van 19.00 tot 19.45 uur in de raadzaal.
Deze besluiten worden a.s. woensdag 25 juli officieel gepubliceerd. Vanaf 26 julli staat gedurende 6
weken beroep open bij de Rechtbank Midden-Nederland. De besluiten treden in werking vanaf de dag
na het verstrijken van deze termijn tenzij een voorlopige voorziening bij de rechter wordt aangevraagd
en toegewezen.
Vragen
Als u vragen over het voorgaande hebt, kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Hoven via
(030) 639 26 11 of via omaevinqsloket@houten.nl.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris,
de burgemeester,

H.S. den Bieman

Bijlage(n):

W.M. de Jong

persbericht
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Persbericht
Gemeente weigert door Van Gorp gevraagde vergunning voor uitbreiden
bedrijfstijden
Gemeente Houten heeft de door Van Gorp Biologische Diervoeders B.V. gevraagde
vergunning voor het uitbreiden van de bedrijfstijden in haar bedrijf op Pothuizerweg 4 in
Schalkwijk geweigerd. Dit omdat het bedrijf niet voldoet aan de geluidrichtwaarden voor de
landelijke, stille omgeving van het bedrijf.
Van Gorp wilde haar bedrijfstijden uitbreiden naar 24 uur per dag, 7 dagen per week. Op het
ontwerpbesluit op de aanvraag, waarin de gemeente in eerste instantie alleen de
vrachtwagenbewegingen in de nachtperiode weigerde, zijn door veel omwonenden van het
bedrijf zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan liet de gemeente een aanvullend
geluidonderzoek uitvoeren. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de omgeving van het
bedrijf heel stil is. De gemeente hanteerde daarom bij het toetsen van de aanvraag de
geluidrichtwaarden voor een landelijke (stille) omgeving. Uit het geluidonderzoek blijkt dat
het bedrijf daaraan niet kan voldoen. De gemeente heeft op basis van deze uitkomst de
gevraagde vergunning geweigerd. Dit betekent dat het bedrijf terugvalt op de vergunning uit
2011 en alleen tijdens de huidige werktijden, van maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot
23.00 uur, in werking mag zijn.
Gemeente actualiseert ook voorschriften omgevingsvergunning milieu uit 2011
De voorschriften van de omgevingsvergunning milieu uit 2011 zijn door de gemeente
geactualiseerd. Dit omdat die voorschriften deels waren verouderd door veranderde wet- en
regelgeving en deels niet meer van toepassing waren door veranderingen binnen het bedrijf.
Door het actualiseren van die voorschriften is de vergunning duidelijker geworden voor het
bedrijf en de gemeente.

