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brief besluit aanvraag omgevingsvergunning 10 maart 2014

VERZONDENÉ1Geachte heer Prins,

Op 13 februari 2014 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het
miiieuneutraai wijzigen van de inrichting op het perceel Brouwersweg 8 in Dalfsen. Uw
aanvraag is bij ons geregistreerd onder het dossiernummer Z14308. ln deze brief informeren wij
u over de beslissing op de aanvraag.

Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit hebben wij bijgevoegd.
Wij raden u aan om alles zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen.

Publicatie
Het besluit wordt door ons gepubliceerd op onze website wvi/vv.clalfsen.nl (bekendmakingen) en
in het weekblad “Dalfser Courant” van 19 maart 2014.

Bezwaarclausule
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen
zes weken na de dag van verzending van dit besluit. ln het bezwaarschrift moet in ieder geval
staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van uw
bezwaar.

U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het
zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op
welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar
het College van burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het
besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege
spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).

inwerkingtreding
De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van
een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien binnen de termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan treedt de
beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadhuissffaat 1
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Nadere informatie
Als u vragen hebt over deze brief, kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met
de heer K. Roeberts, telefoonnummer 0529 488 350.
Wij verzoeken u dan 'ons kenmerk' nummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

_~/_.

//fi
J.A.M. Derksen,
hoofd afdeling Milieu & Bouwen ai.
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- Besluit Omgevingsvergunning
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Besluit van Burgemeester en wethouders van DALFSEN op de aanvraag
omgevingsvergunning van:
Naam aanvrager : Varkensbedrijf Prins
Adres : Brouwersweg 8 Dalfsen
Datum beschikking : 10 maart 2014
Kenmerk : 1174053

Aanvraag
Op 13 februari 2014 hebben wij van Varkensbedrljf Prins, gevestigd op het perceel
Brouwersweg 8 te Dalfsen, een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor
het veranderen van een inrichting die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor
het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen zijn toegestaan ingevolge
artikel 2.1. lid 1 onder e sub 2 en 3 en artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

De veranderingen betreffen het verplaatsen van de voersilo's en het verplaatsen van de
wasplaats voor het inwendig reinigen/ontsmetten van vrachtwagens of andere
transportmiddelen waarin dieren zijn vervoerd. Opslag van voer is een activiteit die valt
onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Het verplaatsen van de silo's moet middels
een melding op grond van bovengenoemd besluit. De ingediende aanvraag wordt ook
gezien als melding.

Bijbehorende documenten:
Mi|ieutekenlng_Prins_pdf OLO tekening
Prins, Brouwersweg 8, Dalfsen OLO aanvraagformulier
Akoestisch__onderzoek__Prlns_pdf OLO overig
Akoestisch_onderzoek_2_pdf OLO overig

13 februari 2014
13 februari 2014
13 februari 2014
7 maart 2014

Ontvankelijkheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
lndieningvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te
komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), met
een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

De aanvraag hebben wij aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van
oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit op het milieu. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in
behandeling genomen.

Eerder verleende vergunning
Bij beschikking d.d. 15 februari 2013 hebben wij aan bovenvermelde inrichting een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge het bepaalde in artikel 2.6 van de
Wabo verleend.

Verandering
De verandering betreft het verplaatsen van de wasplaats voor het inwendig
reinigen/ontsmetten van vrachtwagens of andere transportmiddelen waarin dieren zijn
vervoerd.
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Overwegingen
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een
inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo.
De activiteiten van de inrichting zijn vergund door de hierboven genoemde
milieuvergunning. De aangevraagde verandering past binnen de gestelde normen en
randvoorwaarden van die vergunning.

De Wabo bepaalt in artikel 2.14 lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een
milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan
de criteria uit artikel 3.10 lid 3 van de Wabo.
Een en ander houdt in dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de
aangevraagde veranderingen:
- niet zullen leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens

de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zullen leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning

is verleend;
- niet mer-plichtig is.
Op basis van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen
wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan de hierboven genoemde criteria.
Hieronder wordt één en ander nader gemotiveerd.

Toetsing
De verandering leidt niet tot andere of nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de
geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan. Hiervoor is de aanvraag getoetst aan het
volgende milieuaspect:

Ge/uid
Een akoestisch onderzoek maakt onderdeel van de aanvraag. Dit onderzoek is beoordeeld
door het Kennispunt Geluid van de RUD IJsselland. Door het kennispunt is aangegeven dat
de wijziging past binnen de vergunde situatie.

Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven
in paragraaf 3.2 van de Wabo. Conform artikel 3.8. van de Wabo en hebben wij
gepubliceerd op onze website www.dalfsen.nl (bekendmakingen) en in het weekblad
“Dalfser Courant" van 19 maart 2014.

Besluit
Gelet op het bovenstaande verklaren wij dat de aangevraagde veranderingen van de
innch?ng:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting
ingevolge de op 15 februari 2013 verleende omgevingsvergunning mag veroorzaken;

- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet leidt tot een plicht om een milieueffectrapport op te stellen als bedoeld in hoofdstuk

7 van de Wet milieubeheer.



Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning voor voornoemde milieuneutrale verandering
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van de inrichting hebben verleend en dat de op 15 februari 2013 verleende vergunningen en
de daarbij behorende voorschriften blijven gelden

Dalfsen, 10 maart 2014

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

"

J.A.M. Derksen,
hoofd afdeling Milieu & Bouwen a.i.
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