
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg 

įĀRŌĤĪĒF 

Į 3SRRC04770610 J 

ons kenmerk 
zaaknummer 

uw kenmerk 

uw brief van 
afdeling 

contactpersoon 
telefoonnr. 

bijlage(n) 

onderwerp 

UM1604279 
ZK16001602 
00.312.381.15030542 
4 april 2016 
Publiekszaken 
Albertine Ferket-van Ooi 
0167-543 426 

Zienswijze ontwerpbeschikking, 
Heensehoeve b.v. te De Heen. 

AANTEKENEN 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
De heer W. Michels 
Postbus 75 
5000 AB TILBURG 

VERZONDKN 
î 9 MEI 2016 

Steenbergen, 19 mei 2016 

Geachte heer Michels, 

Op 11 april 2016 ontvingen wij de ontwerp-beschikking van de Heensedijk 16b te De Heen. 
Naast uw verzoek om deze beschikking te publiceren, heeft u ons tevens in de 
gelegenheid gesteld om binnen 6 weken een zienswijze in te dienen. Van deze 
gelegenheid maken we graag gebruik. In deze brief treft u onze zienswijze aan. 

Voorgeschiedenis 
Op 12 januari 2016, met kenmerk hebben wij u een advies, met AERIUS-berekeningen, 
gestuurd betreffende de aanvraag om een omgevingsvergunning op bovenstaande 
inrichting. In uw ontwerp-beschikking bent u ingegaan op onze opmerkingen die wij aan de 
orde gesteld hebben. 

Zienswijze 
Wij kunnen het voor het grootste gedeelte vinden in uw reactie op ons advies, maar 
hebben echter nog wel een opmerkingen over de vergunningsituatie van de inrichting. 

Vergunningsituatie 
Dat de vermelding in het dictum van het besluit d.d. 1 juli 2014 een kennelijke verschrijving 
betreft wordt voor kennisgeving aangenomen. Het besluit van 1 juli 2014 is onherroepelijk 
en kan niet meer aangepast worden. 

In de reactie in de ontwerp-beschikking wordt niet expliciet ingegaan op het advies dat 
door ons is ingediend ten aanzien van het niet in werking treden van de 
oprichtingsvergunning d.d. 25 juni 2010. Onder het kopje 'huidige vergunningssituatie' 
staat alleen dat de onherroepelijke oprichtingsvergunning op grond van artikel 1.2 van 
Invoeringswet Wabo (IWabo) gelijk wordt gesteld met een omgevingsvergunning voor de 
betrokken activiteit en dat op grond van artikel 1.2 lid 5 IWabo de vergunning van 
rechtswege voor onbepaalde tijd geldt. Op 1 juli 2014 is een veranderingsvergunning 
verleend voor het gewijzigd plaatsen van de reeds vergunde luchtwassers. 
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Hier wordt voorbij gegaan aan artikel 1.2a IWabo waarin staat dat artikel 1.2 van 
overeenkomstige toepassing is bij onherroepelijke vergunningen, die in verband met 
artikel 20.8 Wet milieubeheer nog niet in werking zijn getreden (lid 1). In lid 2 staat dat 
deze vergunningen pas in werking treden nadat de betrokken vergunning voor de 
bouwactiviteit is verleend. Deze is niet verleend. 

In de reactie op het advies wordt wel ingegaan op de voorschriften. Het klopt dat 
paragraaf 3.5.8 (met uitzondering van de artikelen 3.111 tot en met 3.129) van het 
Activiteitenbesluit rechtstreekse werking heeft. De aanpassing van de voorschriften 9.1.1 
(in het eerdere advies stond de verschrijving 8.1.1) en 9.1.2 is opgenomen. 

Echter neemt voorgaande niet weg dat er een oprichtingsvergunning is verleend voor 
luchtwassers waarvoor geen bouwvergunning is afgegeven. Uit het eerdere advies blijkt 
dat uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 24 oktober 2007, 
zaaknummer 200703438/1; dat door het verlenen van de veranderingsvergunning met de 
gewijzigde luchtwassers de onderliggende oprichtingsvergunning niet alsnog in werking 
treedt. Dit zou slechts anders kunnen zijn als uit de veranderingsvergunning expliciet blijkt 
dat met het verlenen van de veranderingsvergunning de luchtwassers zoals opgenomen in 
de oprichtingsvergunning zijn komen te vervallen. Pas dan kan gesteld worden dat door 
het verlenen van de veranderingsvergunning de oprichtingsvergunning is gewijzigd (zie 
bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 24 juli 2002, 
zaaknummer 200200105/1). 

Met het besluit van 1 juli 2014 is de oprichtingsvergunning van 25 juni 2010 op dit punt niet 
gewijzigd. Met het huidige ontwerp-besluit van 8 april 2016 worden onder andere de 
voorschriften 9.1.1 en 9.1.2, waaruit voortvloeit welke luchtwassers op welke locaties 
moeten worden geplaatst, ingetrokken. Ook voorschrift 9.1.3, paragraaf 3.2 en hoofdstuk 
10 worden ingetrokken. Gelet hierop kan de oprichtingsvergunning alsnog in werking 
treden. 

Echter wijzen wij er nog wel op dat van de oprichtingsvergunning van 25 juni 2010 ook een 
plattegrondtekening onderdeel uitmaakt. Op deze tekening staan de luchtwassers 
uitpandig weergegeven. Er kan dan ook nog steeds betwijfeld worden of de vergunning 
van 25 juni 2010, ondanks de intrekking van bepaalde voorschriften, niet toeziet op de 
realisatie van een bouwwerk waarvoor ook een bouwvergunning nodig is. 

Wij verzoeken u om hetgeen hierboven staat vermeld nogmaals kritisch te bekijken. 

Tot slot 
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdagmorgen contact 
opnemen met mevrouw A.C. Ferket-van Ooi. Dit kan via telefoonnummer: 0167-54 34 26. 
Hoogachtend, 
namens burge 

A.C. Ferket-van Ooi 
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen 
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