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Datum: Van: 

12 juni 2014 Evelyne Coopmann  

 

   

Aan: 

Gemeente Weert 

t.a.v. Karin vd Water 

  

 

Betreft: Aanvullende informatie MER 

St.Sebastiaanskapelstraat 9a te Weert 

 

  

   

Aanvullende informatie n.a.v. locatiebezoek Commissie m.e.r. 
 

Tijdens het locatiebezoek door de Commissie m.e.r. aan de St.Sebastiaanskapelstraat 9a te Weert 

op 6 juni 2014 is door de Commissie verzocht om aanvullende informatie aan te leveren inzake 

het Besluit Huisvesting in relatie tot de saldogevende bedrijven Weyerkesweg 5 en St. Sebast i-

aanskapelstraat 15 te Weert, waarvan ammoniakrechten zijn aangekocht voor externe saldering 

ten behoeve van de aanvraag om een Natuurbeschermingswetvergunning. Navolgend is deze in-

formatie bijgevoegd. 

 

St.Sebastiaanskapelstraat 15: 

In december 2012 is tussen Adfra Beheer BV en F.L.Reijnders (saldogever) een overeenkomst 

gesloten tot aankoop van een deel van de vergunde ammoniakrechten op deze locatie ten behoe-

ve van de initiatieflocatie St.Sebastiaanskapelstraat 9a. Vervolgens is op 21 december 2012 een 

intrekkingsverzoek ingediend bij de gemeente Weert. Op 12 maart 2013 is door het College van 

B&W van de gemeente Weert het Besluit tot gedeeltelijke  intrekking van de omgevingsvergun-

ning genomen. De ingetrokken ammoniak betreft: 

318 vleesvarkens (D3.100.1) x 2,5 kg NH3 = 795 kg NH3 

135 vleesvarkens (D 3.2.1.1) x 3,0 kg NH3 = 405 kg NH3 

Totaal ingetrokken: 1200 kg NH3 

 

F. Reijnders heeft op 26 maart 2010 voor zijn locatie St.Sebastiaanskapelstraat 15 een Bedrijfs-

ontwikkelingsplan ingediend in het kader van het Actieplan Ammoniak en veehouderij. Op 18 ja-

nuari 2011 is door de gemeente bevestigd dat het bedrijf aangemerkt wordt als een categorie B2 

bedrijf van het gedoogbeleid. Op 21 december 2011 heeft F. Reijnders aan de gemeente aange-

ven toch te willen gaan stoppen en de vergunning zo nodig gedeeltelijk in te trekken. Daarmee 

valt het bedrijf onder categorie C2 van het gedoogbeleid. Conform het “Beleidsdocument stop-

persregeling Actieplan Ammoniak en veehouderij” van 2 februari 2012, hebben stoppers nog de 

mogelijkheid om hun bedrijf nog een aantal jaren voort te zetten. Voorwaarde hierbij is dat deze 

bedrijven vanaf 1 april 2013 met andere maatregelen een even grote emissiereductie realiseren 

als wanneer aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit Huisvesting zou worden voldaan.  

 

Op het moment van intrekking van de ammoniakrechten viel het bedrijf St.Sebastiaanskapelstraat 

15 onder de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij (gedoogbeleid) en was daarmee 

niet in strijd met het Besluit Huisvesting. De vergunde ammoniakrechten konden tot 1 april 2013 

nog (legaal) benut worden. De intrekking heeft al op 12 maart 2013 plaatsgevonden. 
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Weyerkesweg 5: 

In december 2012 is tussen Adfra Beheer BV en T.J.L. Lemmers (saldogever) een overeenkomst 

gesloten tot aankoop van een deel van de vergunde ammoniakrechten op deze locatie ten behoe-

ve van de initiatieflocatie St.Sebastiaanskapelstraat 9a. Vervolgens is op 30 december 2012 een 

intrekkingsverzoek ingediend bij de gemeente Weert. Op 26 maart 2013 is door het College van 

B&W van de gemeente Weert het Besluit tot gedeeltelijke  intrekking van de omgevingsvergun-

ning genomen. De ingetrokken ammoniak betreft: 

115 vleesvarkens (D3.2.1.2) x 4,0 kg NH3 = 460 kg NH3 

23 vleesstieren (A6) x 7,2 kg NH3 = 165,6 kg NH3   

Totaal ingetrokken: 625,6 kg NH3 

 

De resterende vergunde rechten hadden betrekking op vleesstieren, zoogkoeien, jongvee en 

paarden. Op 31 december 2012 is een melding Besluit Landbouwbeheer ingediend waarbij de in-

richting gewijzigd wordt naar een paardenhouderij. 

 

Ten aanzien van de vleesvarkens gold op basis van Bijlage 2 van het Besluit Huisvesting een 

overgangstermijn tot 1 januari 2013, aangezien het aantal vleesvarkens kleiner was dan 250 

stuks. Voor de overig vergunde diercategorieën gelden geen maximale emissiewaarden. Het in-

trekkingsverzoek en de melding Besluit landbouw zijn ingediend voor 1 januari 2013, waarmee de 

inrichting per 1 januari 2013 voldeed aan het Besluit Huisvesting. 

 

 
















































