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Geachte raadsleden en duoburgerleden,

Tijdens de commissievergadering Stad en Ruimte van 10 februari jl. hebben wij u toegezegd enkele door o.a. D66,
BSD en PvdA fracties gestelde vragen te beantwoorden inzake Biomoer aan de Luienhoekweg 3 te Moerstraten. Deze
vragen hebben betrekking op het gebied "beperking veehouderij" en de maatvoering van de bouwblokken". Graag
beantwoorden wij hieronder deze vragen als volgt.
Vraag 1.
Kennelijk is de inrichting gelegen in een gebied, waar ingevolge de provinciale Verordening ruimte de kwalificatie
"beperking veehouderij" geldt. Dit impliceert, dat uitbreiding van de Biomoer zonder meer onmogelijk is. Daarmee lijkt
de provincie bij de afgifte van de omgevingsvergunning in strijd te hebben gehandeld met de eigen Verordening ruimte.
Antwoord :
Het klopt dat Biomoer gelegen is binnen de aanduiding 'Beperking veehouderij' . Het artikel bepaalt onder meer dat de
verbodsbepalingen van het artikel niet van toepassing zijn op een grondgebonden bedrijf (artikel 25.1 tweede lid). Het
bedrijf heeft aangetoond grondgebonden te zijn in de zin van de Verordening . Daarmee vormt artikel 25.1 geen
beletsel voor de vergunde uitbreiding.
Overigens is het niet zo dat de ligging van het bedrijf in de groenblauwe mantel uitbreiding van
mestbewerkingsactiviteiten uitsluit. Er zijn alleen geen specifieke regels voor opgenomen. Uit de toelichting op artikel
6.10 blijkt expliciet dat uitbreiding van dergelijke activiteiten mogelijk is en getoetst moet worden aan artikel 6.10 van de
Verordening :
"4.32.1 Lid 1: voorwaarde bestaand bouwperceel
(" .)
Binnen de groenblauwe mantel zijn geen afwijkende regels opgenomen voor de vestiging van
agrarisch technische - en agrarisch verwante bedrijven of mestbewerking. In het gemengd
landelijk gebied zijn daarvoor wel specifieke regels opgenomen (artikel 7.11 en artikel 7.12).
Het opnemen van afwijkende regels voor die functies is binnen de groenblauwe mantel niet
gewenst. Dit betekent dat vestiging van dergelijke functies alleen mogelijk is mits aan de
voorwaarden van artikel 6.10 wordt voldaan."

Vraag 2.
Hoe zit het met de maatvoering van de bouwblokken ?
Antwoord:
Het overgrote gedeelte van de inrichting is in de gemeente Roosendaal gelegen. Hier is ook sprake van een agrarisch
bouwblok. Op het grondgebied van Bergen op Zoom is echter geen agrarisch bouwblok aanwezig. De onderhavige
omgevingsvergunning is het juridisch instrument om -ingeval er geen agrarisch bouwblok is - toch planologische
medewerking te verlenen. Na het onherroepelijk worden van een dergelijke vergunning wordt dit in een
bestemmingsplan verankerd .
Ten aanzien van de maatvoering is een kaartje bijgevoegd, gebaseerd op de ingediende aanvraag. Voor ons
grondgebied geldt, dat hierop o.a. sleufsilo's en een mestzak voor tijdelijke opslag van mest/digestaat zijn voorzien.
Ten aanzien van de gevoerde procedure is in het kader van de huidige regelgeving voor onze gemeente slechts een
adviserende rol weggelegd.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
Ho~ achtend ,

he~ tollege van burgemeester en wethouders,

namens het college,

D!JY.11..J.F.M. Linssen
W~thouder
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