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Aan het college van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wervershoof


Zwaagdijk,  12 februari 2009

Betreft: onjuistheden in een rapport van de Milieudienst Westfriesland

Geacht college,


Op een vergadering van Zwaagdijker Dorpsbelang hebben wij begrepen dat er op het gemeentehuis een rapport van de Milieudienst circuleert met daarin twee conclusies:

1. De oude milieuwetvergunning van het bedrijf van de gebroeders C. en G. Schilder zou nog steeds geldig zijn en het bedrijf zou niet vallen onder de in 2007 van kracht geworden nieuwe wetgeving. Hierdoor zou er nog steeds een stankcirkel liggen van 100 meter, gemeten van gevel tot gevel, rond de veeschuur van Schilder, en hierdoor zou een MFA nog wel mogelijk zijn maar door de beperkte ruimte zou men de lucht in moeten bouwen.
2. Rond het veehouderijbedrijf van de familie Wiering zou geen sprake zijn van milieuzonering.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij contact opgenomen met uw ambtenaren en gevraagd om een kopie van het opmerkelijke rapport. Dit wordt ons echter geweigerd. Een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) zou volgens uw ambtenaren niet mogelijk zijn omdat er door het gemeentebestuur nog geen besluiten genomen zijn op basis van het rapport. Uiteraard is de stelling van uw ambtenaren niet houdbaar, maar een bezwaarschrift indienen tegen de onrechtmatige geheimhouding van het rapport zou te veel tijd kosten. Wij moeten ons daarom baseren op de informatie die wij verstrekt gekregen hebben van de politici van Zwaagdijker Dorpsbelang.

Wij zouden het betreuren als u opnieuw beslissingen zou nemen op basis van onjuiste informatie over milieuzonering. Wij hebben in het jaar 2007 samen met Cor Schilder (tot op de dag van vandaag nog steeds 50% eigenaar van het bedrijf)) onderzoek ter plaatse gedaan en wij hebben de capaciteit en de oppervlaktes gemeten en bepaald van alle soorten mestopslag op zijn bedrijf, en wij zijn tot de conclusie gekomen dat het bedrijf van Schilder ruimschoots voldoet aan alle voorwaarden die staan vermeld in de nieuwe wetgeving. Voor onze uitgebreide analyse inclusief alle maten en capaciteiten willen wij verwijzen naar de volgende site op internet:  http://www.awiering.nl/school.htm" http://www.awiering.nl/school.htm. Dit betekent dat de gemeente niet hoeft uit te gaan van 100 meter van gevel tot gevel, maar van kleinere cirkels. Daarnaast is het in de nieuwe wetgeving een bevoegdheid van het
gemeentebestuur om de stankcirkel van de veeschuur van Schilder met 50% te reduceren (tot een minimum van 50 meter afstand van de gevel van de
veeschuur tot de gevel van de school/MFA). Het is daarom uitgesloten dat de stankcirkel van Schilder de gemeente zou kunnen dwingen tot bepaalde
ontwerpen voor de school/MFA. 



Verder vinden wij de mening van de Milieudienst inzake het veehouderijbedrijf van de familie Wiering ( http://www.awiering.nl/veehouderijbedrijf.htm" http://www.awiering.nl/veehouderijbedrijf.htm ) opmerkelijk, maar verder niet relevant voor de besluitvorming aangezien wij als Zwaagdijkers (zoals we al eerder aangegeven hebben) op geen enkele wijze de verbouw/ nieuwbouw van de school/MFA willen vertragen. Wij willen bij deze nogmaals de hoop uitspreken op een snelle realisatie van de nieuwe school/MFA, en nogmaals benadrukken dat onze gift (gratis grond) niet gebonden is aan de realisatie van wat voor woningbouwplan dan ook. Als het aan ons ligt kan de grond morgen nog overgeschreven worden.

Hoogachtend,


Ook namens de familie,
André Wiering



Zeer recente jurisprudentie:
In “De Gemeentestem” van 27 januari 2009 staat een artikel over het vervallen van milieuwetvergunningen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 oktober 2008 (200802355/1, LJN BG1831) een uitspraak gedaan inzake Artikel 8.1, 8.4 lid 1, 8.18 en 8.40 van de Wet Milieubeheer en artikel 7 Besluit landbouw milieubeheer.
De situatie waarover een uitspraak wordt gedaan is niet identiek, maar de overwegingen bij de uitspraak laten niets aan duidelijkheid te wensen over: als er geen milieuwetvergunning meer vereist is, dan moet worden aangenomen dat de vergunning van rechtswege is vervallen!:

“Van deze situatie moet worden onderscheiden de situatie dat, als gevolg van het in werking treden of wijzigen van een krachtens artikel 8.40 vastgestelde maatregel van bestuur, voor een inrichting zoals vergund geen vergunning meer is vereist. In een dergelijk geval staat vast dat aan de vergunning - afgezien van het mogelijk tijdelijk doorwerken als nadere eis of maatwerkvoorschrift van onderdelen daarvan - geen betekenis meer zal toekomen. De Afdeling is van oordeel dat in die situatie een redelijke uitleg van artikel 8.1 samen met artikel 8.40 van de Wet milieubeheer meebrengt dat, ondanks het ontbreken van een expliciete wettelijke grondslag, moet worden aangenomen dat de vergunning van rechtswege is vervallen.”
Voor de volledige tekst: 
20090127Gemeentestem_vervallen_milieuvergunning.pdf

