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Onderwerp Activiteiten Fertikal in Moerstraten
Portefeuillehouder

College B&WOverige betrokken
portefeu i I lehouder(s)

Schriftelijke vraag Gesteld door

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voozitter,

Eind vorig jaar heeft onze fractie samen met de fractie van Groenlinks vragen gesteld over de

activiteiten van Fertikal aan de Luienhoekweg in Moerstraten (220-2019 Vraag en Antwoord
Groenlinks en PvdA - Nieuwe activiteit Biomoer).

U gaf aan dat vorig jaar op ambtelijk niveau een oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden met de

eigenaar, waarbij de plannen voor een andere functie, zijnde opslag van mest, is besproken.

Eventuele uitbreidingsplannen zijn in dit gesprek niet aan de orde geweest. Wel is aangegeven dat
mestopslag als hoofdactiviteit in strijd is met het vigerende bestemmingsplan en dat voor
medewerking hieraan een besluit van het college en/of gemeenteraad nodig is. Mocht hiervoor een

aanvraag worden ingediend danzal deze via de gebruikelijke weg worden behandeld.

Het bedrijf is eind vorig jaar twee keer bezocht door de OMWB. Bij allebei de bezoeken zijn

overtredingen geconstateerd. De OMWB geeft aan dat het bedrijf niet overeenkomt met de

vergunning. Zo constateerde de OMWB dat de silo's van de vergistingsinstallatie worden gebruikt

voor opslag van rundveemest, nertsenmest en digestaat afkomstig van derden. De inname en het

opslaan van rundveemest, nertsenmest en digestaat afkomstig van derden is een niet vergunde
activiteit.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Handelt het bedrijf nu inmiddels wel weer conform de vergunning of heeft het bedrijf een

vergunning aangevraagd voor de activiteiten die niet vergund waren?
2. Hoe gaat het handhavingstraject in zijn werk na deze twee controlebezoeken door de OMWB?

3. Blijkbaar was Fertikal bezig met mestopslag. Wat is het standpunt van uw college over een

eventuele mestopslag op de locatie en waarom?
4. Bent u met ons van mening dat mestopslag op deze locatie vervuilingsrisico's, stankoverlast en

veel meer verkeersbewegingen in de groenblauwe mantel tot gevolg hebben? Zo nee, waarom

niet?
5. Provinciale regelgeving verbiedt mestopslag op deze locatie, vanwege de aanduiding

groenblauwe mantel. ls dat voor deze locatie in uw ogen voldoende geborgd in lokale

regelgeving van onze gemeente, de gemeente Bergen op Zoom en provinciale regelgeving?

6. Zijn er verder nog relevante ontwikkelingen te melden als het gaat om de activiteiten dan wel
plannen van Fertikal in Moerstraten?

Namens de fractie van PvdA, Paul Klaver



Wii beantwoorden de vraaq als volqt:

1. De milieudienst (OMWB) heeft op 20 november en 4 december jl. controlebezoeken afgelegd.
Nadien zijn er geen toezichthouders meer ter plaatse geweest. Voor de destijds geconstateerde

activiteiten die afweken van de vigerende vergunning(en), is nog geen nieuwe aanvraag om

vergunning ingediend.

2. Namens ons, zaldoor de OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) een
handhavingshaject worden opgestart, dat erin vooziet dat de inrichtinghouder middels een
voornemen tot het opleggen van lasten onder dwangsom wordt opgedragen de overtredingen binnen
een redelijke termijn te beëindigen. Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan volgt de daadwerkelijke
dwangsombeschikking met daarin wederom een begunstigingstermijn. Tegen een zodanig besluit

staat bezwaar en beroep open.

3. De opslag van mest is in strijd met het vigerende bestemming. Vooralsnog hebben wij ten

aanzien van een eventuele wijziging van het bestemmingsplan nog geen standpunt ingenomen. Het
bedrijf heeft aangegeven een onderbouwd principeverzoek in te dienen.

4. Nee, niet op voorhand. De (milieu)gevolgen van dergelijke activiteiten hangt af van de
werkwijze en capaciteit. Dat dient dan beoordeeld te worden in het kader van de aanvraag om een

omgevingsvergunning en het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Voorts kunnen aan een

eventuele toestemming voorwaarden verbonden worden om mogelijke nadelige gevolgen van die

activiteiten tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

5. De interim omgevingsverordening kent in hoofdstuk 3 (instructieregels aan gemeente) geen

afzonderlijke regels voor mestopslag, wel voor mestbewerking. Het agrarisch bedrijf is planologisch

geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied Wouw met de bestemming "Agrarisch met waarden -3
met bouwvlak. Binnen het bouwvlak zijn mestbassins/mestsilo'/waterbassins binnen een bepaalde
hoogte toegelaten.

6. ln een ambtelijk gesprek met Fertikal is nogmaals gewezen op het feit dat mestopslag ter
plaatse in strijd is met het bestemmingsplan. ln reactie daarop heeft het bedrijf aangegeven een
principeverzoek in te dienen.
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