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E-mail - Linda Soetens | Bergs Advies - Outlook

RE: Casus Schoor 7 Nederweert i.r.t. omgevingsverordening
Franssen, Melissa <MPH.Franssen@prvlimburg.nl>
Di 19-3-2019 14:09
Aan: Linda Soetens | Bergs Advies <linda@bergsadvies.nl>

Beste mevrouw Soetens,
Zoals telefonisch afgestemd gaan wij als provincie mee in jullie opmerking ten aanzien van de Verordening veehouderij en Natura 2000.
Echter sluiten wij ons wel aan bij de opmerking van de gemeente Nederweert:
Stal 1 wordt gedeeltelijk aangesloten op een luchtwasser. Wij verzoeken u om te onderzoeken
of het haalbaar is om de gehele stal aan te sluiten op een nieuwe luchtwasser. Dit zou, als de
gehele stal op dezelfde aangevraagde luchtwasser aangesloten wordt, namelijk een reductie
van 1.544 NH3, 4.839 OU en 79 kg fijnstof per jaar opleveren.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
M.P.H. (Melissa) Franssen | Beleidsmedewerker Landbouw en Milieu
Cluster Natuur en Water|
M +31 (0)6 11 10 96 80
E mph.franssen@prvlimburg.nl
Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht
Kijk ook op www.limburg.nl

Van: Linda Soetens | Bergs Advies [mailto:linda@bergsadvies.nl]
Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 12:43
Aan: Franssen, Melissa
CC: Tjerk Verscharen | Bergs Advies; T Kierkels
Onderwerp: Re: Casus Schoor 7 Nederweert i.r.t. omgevingsverordening
Beste Melissa,
Ben je nog in de gelegenheid geweest om naar onderstaande mailwisseling te kijken en dit intern te bespreken?
Wij vernemen het graag, zodat we verder kunnen met het uitwerken van de aanvullende gegevens.
Bedankt alvast!
Met vriendelijke groet,
Linda Soetens

Van: Linda Soetens | Bergs Advies
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 14:45
Aan: mph.franssen@prvlimburg.nl
CC: Tjerk Verscharen | Bergs Advies; T Kierkels
Onderwerp: Casus Schoor 7 Nederweert i.r.t. omgevingsverordening

Beste Melissa,
Naar aanleiding van ons telefonisch contact zojuist, stuur ik bijgaand de beloofde mail.
Voor de varkenshouderij aan Schoor 7 te Nederweert hebben wij op 30 januari 2019 een vormvrije m.e.r.-beoordeling ingediend. Vervolgens hebben wij een verzoek gekregen om
aanvullende gegevens met o.a. de volgende feedback:
Verordening veehouderij en Natura 2000
Wij hebben contact gehad met de provincie Limburg over de verordening. Stal 1 is gedeeltelijk aangesloten op een luchtwasser. Conform de verordening moet deze gehele stal als “nieuwe
stal” worden gezien, dit omdat er aaneengesloten mestkelders aanwezig zijn. Hierdoor is er sprake van één (nieuwe) stal. Deze moet in zijn geheel aangesloten worden op een luchtwasser.
Stal 1 bestaat uit 3 delen, waarbij op het voorste gedeelte een luchtwasser wordt geplaatst. Gesteld wordt dat dit strijdig is met de omgevingsverordening, aangezien dan de hele stal gezien
moet worden als nieuwe stal. Dit mede indien sprake is van aaneengesloten mestkelders.
In deze situatie is er echter sprake van 3 separate stallen die tegen elkaar aan zijn gebouwd. Dit volgt bovendien uit bijgevoegde foto's van de bouwvergunningen.
Het voorste gedeelte is vergund in 1979, het middelste gedeelte is vergund in 1992 en het achterste gedeelte in 1998.
Het betreft dus 3 separate stallen, weliswaar tegen elkaar aangebouwd, maar met losse mestkelders. Vanuit de Omgevingsverordening bezien wordt dus alleen het voorste gedeelte
(waarvoor vergunning is verleend in 1979) een 'nieuwe stal'. Doordat hier minimaal 85% ammoniakreductie wordt toegepast, wordt bovendien aan de omgevingsverordening voldaan.
(Wat dan overigens wel terecht is opgemerkt door dhr. Kierkels van de gemeente Nederweert is dat de plattegrondtekening geen complete weergave geeft van de bestaande situatie. Hier
zijn immers enkel pompputten ingetekend op het zuidelijke gedeelte. Deze pompputten ontbreken nog op tekening voor de overige stallen en zullen op de tekening worden opgenomen.)
Ons inziens voldoet de aangevraagde situatie dus wel aan de omgevingsverordening. Graag zouden we dit daarom even met jullie kortsluiten, zodat wij verder kunnen met dit traject.
We horen graag van jullie, bij voorbaat hartelijk dank voor de reactie.
Ik ben rechtstreeks het best bereikbaar via 0631580026.
Met vriendelijke groet,
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Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten
waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het
originele bericht te vernietigen.
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