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WET MILIEUBEHEER/WABO

BESLUIT
Onderwerp
Op 19 maart 2019 is een aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting
ingediend in het Omgevingsloket Online. De aanvraag is ingediend door ForFarmers
Nederland B.V., namens Sebava B.V. De aanvraag is op 19 maart 2019 doorgezet door
de provincie Flevoland naar de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek. De
aanvraag heeft betrekking op het vervangen van de huidige luchtwassers in de
bestaande stal van een varkenshouderij van Sebava B.V. aan het Zuidermeerpad 4 in
Creil.

De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk (HZ-WABO-Zuidermeerpad 4), Olo nummer
4289855.

Besluit
Ik besluit, op basis van artikel 2.14 lid 5 in combinatie met artikel 3.10 derde lid van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en gelet op de overwegingen
die zijn opgenomen in deze vergunning,

1. de aangevraagde omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van
de inrichting op de locatie Zuidermeerpad 4 te Creil, te verlenen;

2. de volgende bijlagen van de aanvraag onderdeel uit te laten maken van de
vergunning:
� Aanvraag mn-verandering inrichting Sebava B.V., Olo nummer 4289855;
� Dimplan BWL2010-6-V4 .pdf, aanvuiling op aanvraag 25 mrt 2019;
� 1-19-LAG_model- 2018-02-Creil-vergund_p-df (vergunde situatie);
� 2019-03-15creil-mil-1A0_pdf, plattegrondtekening;
� 2019-03-22 dimplan BWL2010-6-V4.pdf, aanvulling op aanvraag 10 april

2019;
� 2019-04-10 dieren-perEp-melding.pdf;
� 20170220 dimplan.pdf, aanvulling op aanvraag 10 april 2019;
� 2019-04-10creil-mil-milieu.AO-02.pdf., aanvulling op aanvraag 10 april

2019;
� 2019-04-10 milieu-neutraal.pdf aanvulling, op aanvraag 10 april 2019;
� 2019-04-10creil-mil-milieu A0-03.p aanvulling op aanvraag 10 april 2019;
� 2019-04-10-dieren-per-Ep-vergund.pdf, aanvulling op aanvraag 10 april

2019;
� 2019-04-10-creil-mil-milieuA0-01.pdf, aanvulling op aanvraag 10 april

2019;
� 2019-04-10-dierenaantallen-vergund en melding.pdf, aanvulling op

aanvraag 10 april 2019
� SEBAVA-Creil vergund-20190425.145243.pdf, aanvulling op aanvraag 25

april 2019;
� 2019-04-25.SEBAVA.Creil vergelijkingstabel fijnstof.pdf, aanvulling op 25

april 2019;
� Sebava Creil melding2019-2019025-170309.pdf, aanvulling op aanvraag

25 april 2019;
� 29-03-18-milieuneutraalCreil.pdf, aanvulling op 9 mei 2019;
� 2019-05-08-melding-pdf, vergunde situatie, aanvulling op aanvraag 9

mei2019;
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Ondertekening en verzending

Namens Gedeputeer taten van de provincie Flevoland,

mr .M.R. Schuurmans
e eur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

/

Datum: 2 3 µ{j 2OJg

Afschrift t van dit besluit sturen naar:
� College van Gedeputeerde Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad.
� De aanvrager, Sebava B.V. Zuidermeerpad 4, 8312RJ in Creil.

Bezwaar
Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door
belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden
ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het
bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

College van Gedeputeerde staten van Flevoland
Commissie bezwaarschriften
Postbus 55
8200 AB Lelystad.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres,
datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven
waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als
de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt,
kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder
vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het
verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige
voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.
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1 PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 19 maart 2019 heb ik een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het
milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in artikel 3.10 derde lid van de
Wabo ontvangen. De aanvraag is ingediend door ForFarmers Nederland B.V. te Lochem,
namens Sebava B.V., Zuidermeerpad 4 in Creil.

1.2 Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
Het vervangen van de bestaande luchtwassers door nieuwe luchtwassers op dezelfde
locatie in de bestaande stal. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de
aanvraag.

1.3 Vergunningplicht
De inrichting is op grond van artikel 2.1 tweede lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor),
in samenhang met de onderdeel C van bijlage 1 bij het Bor, vergunningplichtig vanwege:

� Het opslaan van dierlijke meststoffen, die verpompbaar zijn, in een of meer
mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van groter dan 750 m2 of een
gezamenlijke inhoud van groter dan 2.500 m3 (categorie 7.5 van de Bor);� Het houden van meer dan 3.750 gespeende biggen (categorie 8.3 van de Bor);� Het verwerken van meer dan 4.000 ton plantaardige bijvoedermiddelen
(categorie 28.1 in combinatie met categorie 28.10 sub 30 van de Bor );� Het houden van meer dan 2.000 vleesvarkens en 750 zeugen (artikel 2.1
tweede lid van het Bor in samenhang met categorie 6.6 onder b en c van
bijlage 1 Richtlijn industriële emissies);

1.4 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn algemene regels
opgenomen die ook gelden voor vergunningplichtige inrichtingen. Deze regels zijn direct
werkend en mogen/zijn daarom niet in de geldende omgevingsvergunning opgenomen.
Het gaat om de volgende activiteiten:

1. Par. 3.2.1: Het in werking hebben van een stookinstallatie;
2. Par. 3.3.2: Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen;
4. Par. 3.4.9: Het opslaan van gasolie, smeerolle of afgewerkte olie in een

bovengrondse opslagtank.

Daarnaast zijn in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit algemene regels opgenomen
voor bepaalde milieuaspecten. In dit hoofdstuk is per paragraaf bepaald of deze van
toepassing is voor vergunningplichtige inrichtingen.
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1.5 Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

- Op 21 maart 2006 een oprichtingsvergunning met kenmerk MB/06.030141/A, voor een
varkenshouderij (het houden van maximaal 6144 biggen, 363 kraamzeugen, 113 guste
zeugen, 1238 dragende zeugen en 7980 vleesvarkens) het opslaan van drijfmest in
onder de stallen gelegen kelders (inhoud 1414 m3) en een mestfoliebassin (inhoud 4960
m3); het opslaan van natte en droge veevoeders in silo's; het gebruik van een
brijvoerinstallatie met een maximale capaciteit van 306.600 m3/jaar; het opslaan van
zwavelzuur in tank (inhoud 950 liter) ten behoeve van een chemische luchtwasser; het
opslaan van propaangas in een bovengrondse stalen tank (inhoud 18.000 liter) voor
verwarming van de stallen.

- Op 6 juni 2017 een veranderingsvergunning met kenmerk HZ__WABO-53997, Oio
nummer 2728543 verleend. De verandering betreft: dat op de begane grond van de stal
een deel van de vleesvarkensafdelingen verandert in zeugen- en biggenafdelingen; op de
verdieping van de stal er meer biggen worden gehuisvest. In de nieuwe situatie worden
in totaal 13.296 biggen, 1.935 guste- en dragende zeugen, 363 kraamzeugen, 3
dekberen en 4.620 vleesvarkens gehouden.

1.6 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 2.4 van de Wabo in combinatie met artikel. 3.3, eerste lid van het
Bor is Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor de inrichting. De
activiteiten inrichting zijn genoemd in bijlage 1 onderdeel C, categorie 28.4 onder c sub
10, van het Bor.

1.7 Volledigheid aanvraag
De aanvraag is getoetst op volledigheid. Uit de toets is gebleken dat de aanvraag nu
voldoende gegevens bevat om een goede beoordeling mogelijk te maken.

De aanvraag bevat voldoende informatie om een goede beoordeling van de aanvraag uit
te kunnen voeren. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8 Procedure (regulier)
Op grond van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo is het besluit voorbereid met de reguliere
procedure uit paragraaf 3.2 van de Wabo, omdat er wordt voldaan aan de gestelde
voorwaarden in dit artikel.

Op grond van artikel 3.8 van de Wabo is het verplicht om de aanvraag bekend te maken
in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte manier.

De aanvraag en het bijbehorende besluit is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad van de
gemeente Noordoostpolder en wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.
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2 Inhoudelijke overwegingen

De vervanging van de bestaande luchtwassers is noodzakelijk omdat de bestaande
luchtwassers defect zijn en ook technisch afgeschreven zijn.

2.1 Toetsingskader omgevingsvergunning milieuneutrale verandering
inrichting

In artikel 3.10 lid 3 van de Wabo staan de voorwaarden genoemd waaraan moet worden
voldaan, om te mogen spreken van een milieuneutrale verandering binnen de inrichting.
Dit zijn de volgende voorwaarden:

1. De verandering veroorzaakt geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het
milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan;

2. De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor de
omgevingsvergunning is verleend;

3. Er is geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapportage.

Ad 1.

Er ontstaan in dit geval geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, omdat
de voorgenomen verandering geen andere of grotere gevolgen voor het milieu of andere
effecten voor het milieu veroorzaakt dan de effecten die door de bestaande
omgevingsvergunning zijn gereguleerd.
De nieuwe luchtwassers (type: chemische luchtwasser BWL 201026.V4) zullen op
dezelfde locatie in de stal worden gerealiseerd. De emissiepunten, de emissiepunt-
hoogten en het -aantal dieren in de stal zullen niet wijzigen ten opzichte van de vergunde
situatie.
Gezien het bovenstaande en de vergunningaanvraag zal de totale geur- en
ammoniakemissie afkomstig van de inrichting niet wijzigen. Ook zal er geen verandering
optreden in de luchtkwaliteit.

Conclusie: Er zullen geen grotere of andere gevolgen voor het milieu ontstaan dan de
gevolgen die al gereguleerd zijn in de onderliggende omgevingsvergunningen In die
vergunningen zijn voldoende voorschriften opgenomen om de negatieve gevolgen voor
het milieu te voorkomen.

Ad 2.

De voorgenomen verandering leidt niet tot een andere inrichting, dan waarvoor
vergunning is verleend. De inrichting betreft een varkenshouderij en is op grond van de
categorieën 7.5 , 8.3 en 28.1 in combinatie met de categorie 28.10 sub 30 van het Bor
vergunningplichtig. De voornoemde (bedrijfs)activiteiten waarvoor de vergunningplicht
geldt wijzigen niet. De voorgenomen verandering leidt niet tot een andere inrichting.

Ad. 3.

Voor de voorgenomen verandering behoeft er geen milieueffectrapportage (MER) te
worden opgesteld. De reden hiervoor is dat door de in de aanvraag beschreven
verandering, het aantal dieren, niet zal wijzigen en het stalsysteem niet zal wijzigen. Dit
- het wijzigen van het aantal dieren of van het stalsysteem - zijn de activiteiten die
worden genoemd in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage
(Besluit m.e.r.) waarvoor een (vormvrije) mer-beoordeling moet plaatsvinden.

Besluit Zuidermeerpad 4 te Creil
kenmerk 190323/HWK/jmo-001 8 van 9 Olo nr. 4289855



O M G EVI N GS D I E N ST
FLEvDLAND & GODI EN VECHTSTREEK

Op de voorgenomen verandering zijn de voorschriften uit de onderliggende vergunningen
van toepassing.

2.2 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de
inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
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