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Steenbergen, 12 januari 2016 
  

e-mail: W. Michels, adviseur  

 
  Geachte heer Michels, 
 

 

Op 23 maart 2015, met aanvulling op 16 november 2015, heeft u ons gevraagd om 

advies uit te brengen met betrekking tot een aangevraagde omgevingsvergunning 

(activiteiten veranderen milieu-inrichting en handelingen gevolgen beschermde 

natuurgebieden). Deze omgevingsvergunning is bij u bekend onder het  

OLO-nummer 1651909 en heeft betrekking op de inrichting Heensehoeve aan de 

Heensedijk 16b te De Heen. Onderstaand treft u ons advies aan. 

 

Vergunningsituatie 

Voor de inrichting is op 25 juni 2010 een oprichtingsvergunning ingevolge de  

Wet milieubeheer verleend (thans aangemerkt als omgevingsvergunning). Op 1 juli 2014 is 

een veranderingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

verleend. Zoals ook blijkt uit de overwegingen bij de vergunning van 1 juli 2014 is de 

vergunning van 25 juni 2010 niet in werking getreden vanwege het ontbreken van een 

bouwvergunning voor de luchtwassers (artikel 20.8 Wet milieubeheer (oud) en artikel 1.2a 

van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Met het verlenen van de 

veranderingsvergunning van 1 juli 2014 is beoogd om de oprichtingsvergunning alsnog in 

werking te laten treden. Naar onze mening is dit doel met het verlenen van de 

veranderingsvergunning echter, op grond van de volgende overwegingen, niet bereikt (zie 

volgende bladzijde): 
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1. Uitspraak afdeling bestuursrechtspraak 

Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 24 oktober 2007, 

zaaknummer 200703438/1, blijkt dat een veranderingsvergunning niet gebruikt kan 

worden om een revisievergunning alsnog in werking te laten treden. In deze zaak was 

voor een met een revisievergunning vergunde vleesvarkensstal geen bouwvergunning 

verleend. De revisievergunning was gelet op artikel 20.8 Wet milieubeheer dan ook 

niet in werking getreden. Vervolgens is een veranderingsvergunning verleend en een 

hiermee samenhangende bouwvergunning. De Afdeling overweegt hieromtrent het 

volgende: 

 

 “Vast staat dat ten aanzien van de revisievergunning van 24 januari 2000 geen 
bouwvergunning voor een van de vergunde vleesvarkensstallen is verleend. Gelet op 

artikel 20.8 van de Wet milieubeheer is de revisievergunning daarom niet in werking 

getreden. Dat er bij besluit van 24 januari 2003 een bouwvergunning is verleend voor een 

in het kader van een bij besluit van 8 december 2002 verleende veranderingsvergunning, 

maakt dit in dit geval niet anders.”  
 

Uit voornoemde uitspraak blijkt 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). 

 

2. Geen wijziging vergunningsituatie 

Met het besluit van 1 juli 2014 is echter de oprichtingsvergunning van 25 juni 2010 op dit 

punt niet gewijzigd. Zo zijn bijvoorbeeld de artikelen 8.1.1 en 9.1.2, waaruit voortvloeit 

welke luchtwassers op welke locaties moeten worden geplaatst, niet ingetrokken. 

Genoemde artikelen zijn dus nog van toepassing en bepalen dat de luchtwassers uitpandig 

moeten worden geplaatst. Er kan dan ook niet gesteld worden dat de 

oprichtingsvergunning geen betrekking meer heeft op het realiseren van een bouwwerk 

waarvoor een vergunning nodig is. Gelet hierop is de oprichtingsvergunning nog steeds 

niet in werking getreden (en komt in het verlengde hiervan ook aan de 

veranderingsvergunning geen betekenis toe).  

 

3. verkeerde activiteit 

Los hiervan wijzen wij u er nog op dat in de veranderingsvergunning van 1 juli 2014 onder 

‘2 Besluit’ is aangegeven dat een omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit, 
het gewijzigd plaatsen van luchtwassers (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo). Dit is de 

verkeerde grondslag (bouwen). De vergunning had verleend moeten worden op basis van 

artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu). 
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Natuurbeschermingswet  

Op 1 juli 2015 heeft een wijziging van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 

plaatsgevonden. Vóór 1 juli 2015 konden meerdere provincies het bevoegd gezag vormen 

voor het verlenen van een Nb-wet vergunning. Na 1 juli 2015 is er nog maar één provincie 

bevoegd gezag voor een aanvraag om een Nb-wetvergunning. Dat is de provincie 

waarbinnen het grootste effect op een Natura 2000-gebied plaatsvindt. Bij 

grensoverschrijdende gebieden is nog wel instemming van de andere provincie 

noodzakelijk.  

 

Op 23 november 2015 heeft de provincie Zeeland een ontwerp-VVGB afgegeven. Echter 

blijkt uit onze AERIUS-berekening (zie bijlage) dat het effect het grootst is op een gedeelte 

van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak dat in de provincie Noord-Brabant is 

gelegen. Noord-Brabant is dus bevoegd gezag en alleen Noord-Brabant kan een VVGB 

afgeven. Wij zijn nagegaan dat ook een aanvraag om een VVGB in behandeling is bij de 

provincie Brabant (dit regelt de ODBN). Uit onze AERIUS-berekening blijkt dat op het 

moment van berekenen (8 januari 2015) voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is om 

te spreken van een vergunbare situatie. 

 

Geluid  

In de huidige aanvraag wordt gesteld dat er voor wat betreft geluid geen veranderingen 

optreden ten opzichte van de veranderingsvergunning van 1 juli 2014. Voor de 

veranderingsvergunning van 1 juli 2014 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (rapport 

d.d. 13 maart 2014). Wij zijn van mening dat er wel akoestische veranderingen zijn, 

namelijk: 

 

A. Transport spuiwater luchtwassers  

In de vergunning van 1 juli 2014 zijn chemische combiwassers vergund. Nu worden 

biologische combiwassers aangevraagd. Bij biologische combiwassers is sprake van een 

groter verbruik van spuiwater. Dit volgt ook uit de dimensioneringsplannen van de 

luchtwassers. In de vergunde situatie is sprake van (78 + 87 + 90 + 101 + 99 + 110 + 99 + 

90 + 101 + 82 + 92 =) 1.029 m
3
 spuiwater per jaar dat afgevoerd moet worden.  

In de aangevraagde situatie is dat (482 + 530 + 578 + 578 + 530 + 458 =) 3.156 m3. In 

totaal is dit een toename van 2.127 m
3
 per jaar.  

Uitgaande van een gemiddelde tankwagen met een inhoud van 20 m
3
 is dit een toename 

van 106 transporten (212 transportbewegingen per jaar). Bij biologische combiwassers is 

geen sprake van het gebruik van zuur. Het akoestisch rapport hield rekening met  

24 voertuigbewegingen voor het aanvoeren van zuur. Er is daarom een toename van  

188 transportbewegingen per jaar. 

 

B. Demping geluid ventilatoren door luchtwaspakket  

In het akoestisch rapport bij de veranderingsvergunning van 1 juli 2014 is de demping van 

het geluid door de ventilatoren bepaald door de demping van het luchtwaspakket + de 

demping door de ruimte tussen de luchtwasser en de gaten in het dak. De demping wordt 

ingeschat op 10 dB(A). In de aangevraagde situatie kan alleen nog maar worden 

gesproken van demping door het luchtwaspakket. De demping zal dan lager zijn.  

Opmerking: een demping van 10 dB(A) door alleen het luchtwaspakket blijkt in de praktijk 

(volgt uit metingen) reëel te zijn.  

 

Overige aspecten  

Wij hebben ook de berekeningen voor geur (V-Stacks) en luchtkwaliteit (ISL3a) 

beoordeeld. Deze berekening zijn juist uitgevoerd, hierover hebben wij geen opmerkingen. 



 

UM1600253 

 4 

 

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 burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

 

 

 

A.C. Ferket-van Ooi 

Medewerkster Publiekszaken/vergunningen 
 

 

 
 


