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Geachte heer Cornelissen,

Op 20 maart 2018 heeft een hercontrole plaatsgevonden bij 'Varkensbedrijf Cornelissen
B.V.', gevestigd op het adres Hoekstraat 14 te Rijkevoort. Deze hercontrole is uitgevoerd
door mevrouw A. Bouwmeester, toezichthouder van de Omgevingsdienst Brabant Noord
(hierna: ODBN).

De hercontrole ¡s uitgevoerd naar aanleiding van een eerder uitgevoerde controle op 6
december 2OL7, waarover u bent geïnformeerd in de brief die op 19 december 2OL7 is
verzonden. Binnen drie maanden moesten de overtredingen beëindigd zijn.

Waarom ontvengt u deze yooraankond¡g¡ng en wat dient u te doen?
Tijdens deze controle is geconstateerd dat u de overtreding nog niet dan wel onvolledig
heeft beëindigd. Onder het kopje'Voornemen tot lastgeving' kunt u lezen wat u dient te
doen om de overtreding te beëindigen.

Wij verwachten van u dat u binnen drie maanden na verzenddatum van deze brief de
genoemde overtreding beëindigt. Na deze termijn wordt nogmaals een hercontrole
uitgevoerd. Als tijdens deze tweede hercontrole blijkt dat u de overtreding níet of niet
volledig heeft beëindigd dan leggen wij een last onder dwangsom op. Wat deze last onder
dwangsom precies inhoudt, leest u verderop in deze brief. Wij gaan ervan uit dat het niet
zover hoeft te komen en dat u tijdig de nodige maatregelen neemt.

Welke punten zijn akkoord bevonden?
Tijdens de bovengenoemde hercontrole is geconstateerd dat u de volgende maatregelen
getroffen heeft:
. De drukverschilmeters van de drukkamer van de luchtwasser van stal 3 zijn

geinstalleerd. Er wordt een juiste waarde gemeten en weergegeven op het display
van de luchtwasser.

r De pH van het waswater van de luchtwasser op stal 3 was ten tijde van de
hercontrole 6.9 en valt binnen de gestelde bandbreedte van 6.5 - 7 .5 van stalsysteem
BWL 2009.12.

o De filterpakketten van de luchtwasser zijn gereinigd.
¡ De druppelvangers van de luchtwasser zijn gereinigd.
. De gedragsvoorschriften van de luchtwasser zijn opgesteld en worden nageleefd.
¡ De pH en Ec elektroden zijn op 15 augustus 2OL7 en 20 februari 2018 gekalibreerd.

De volgende kalibratie zal dit jaar in september zijn. De bewijzen van een

Opsteller:
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halfjaarlijkse kalibratie van de pH en Ec elektroden worden bij de volgende controle
overgelegd om dat de rekeníng en de werkbon van 20 februai¡ 2018 nog niet zijn
ontvangen

' Er is elektronische monitoring geTnstalleerd op de luchtwasser van stal 3. De
gegevens zijn per email toegestuurd. Daarin is te zien dat de pH in de voorgaande
weken regelmatig buiten de bandbreedte valt. Er is onlangs eèn stabilisatie
gerealiseerd voor de pH, waardoor na toediening van CaCb¡ (kalk) de pH stabiel
binnen de bandbreedte van 6.5 - 7.5 zal blijvenl

De bovenstaande punten zijn daarom nu akkoord bevonden.

Wat ls de oyertreding?
uw inrichting betreft een zogenaamde type c-inrichting en valt derhalve gedeeltelijk
onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubehõer. Er is op 20 ¡uli zO0+ eenrevisievergunning wet milieubeheer verleend, op 15 juli 2008 een
veranderingsvergunning Wet milieubeheer verleênd 

"n 
op 17 december 2013 een

omgevi n gsvergu n n i ng (m i lieu neutrale wijzig ing) verleend.

Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat het volgende artikel uit de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht nog nÍet, dan wel onvoiiedig wordt nageleefd (zie bijlage Lvoor de relevante tekst van de wet- en regelgeving/voõrschriften)1

Uw bedrijf is niet in werking vol
(revísievergunning), 15 juli 200
(milieuneutrale wijziging).

gens de vigerende vergunningen d.d. 20 juli Z0O4
B (veranderingsvergunning) en 'J.7 december 2013

De volgende afwijkingen zijn geconstateerd:
¡ Stal 1 en 2 met 2.534 vleesvarkens zijn nu beiden voorzien van een traditioneel

stalsysteem en dienen conform de vergunde situatie te zijn voorzien van chemisch
luchtwassystemen met een 95% emissiereductie, stalsysteem 8WL2004.02.¡ Het dierenaantal van stal 3 was tijdens de hercontrole Z.O4O (vleesvarkens),
terwijl het vergunde aantal L.676 (vleesvarkens) bedraagt.

' op stal 3 is een andere luchtwasser geTnstalleerá dan is üergund. In deze stal met
vleesvarkens is, in afwijking van de vigerende vergunning eel gecombineerde
Iuchtwasser geïnstalleerd met een B5o/o emissiereãuctie, stalsy"steem BWt
2009.12. Volgens de vigerende vergunningen dient deze stal te zijn voorzien van
een chemisch luchtwassysteem met een 95olo emissiereductie, stálsysteem BWL
2004.02.

r In stal 3 zijn in totaal 14 afdelingen met 180 plaatsen voor vleesvarkens
gerealiseerd (2'520 vleesvarkens) terwijl deze stal met 12 afdelingen van Lggplaatsen voor vleesvarkens is vergund met in totaal L.676 vleesvarkens. Het
voorste gedeelte van deze stal is als dierverblijf ingericht. Deze ruimte is op de
tekening van de vigerende vergunning n¡et alid¡erverblijf vermeld.r De luchtkanalen aan de zijden van stãl 1 en 2 zijn niet gerealiseerd.r De wasplaats voor de vrachtwagens is niet op Oe verguñOe locatie gerealiseerd.¡ De hygiënesluis (douche) in stal 1 is niet gerealiseerd.

U kunt deze overtreding beëindigen door het bedrijf in werking te brengen volgens devigerende vergunningen d.d. 20 juli 2004 (revisievirgunn¡ng), r5 juli 2-oo8
(verand.eringsvergunning) en 17 decembei zor: (miúeuneulrale wijzigingen) of door tebeschikken over een omgevingsvergunning die deze afwijkingen legali-seõrt.
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Voornemen tot lastgeving
Als u de overtreding niet binnen een termijn van drie maanden na de verzenddatum van
deze brief heeft beëindigd en vervolgens beëindigd houdt, zullen wij een last onder
dwangsom opleggen. U moet dan een geldbedrag betalen per week dat de overtreding
nog plaatsvindt.

wij zijn voornemens om u een last onder dwangsom op te leggen van:
e 2.75Or per week, dat artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht niet wordt nageleefd, met een maximum van € 16.5oor-.
U kunt deze overtreding beëindigen door het bedrijf in werking te brengen volgens de
vigerende vergunningen d.d. 20 juli 2004 (revisievergunning), 15 juli 2008
(veranderingsvergunning) en 17 december 2013 (milieuneutrale wijzigingen) of door
te beschikken over een omgevingsvergunning die deze afwijkingen legaliseert.

De hoogte van de dwangsom en de (herstel)termijn zijn, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5'32b van de Algemene wet bestuursrecht, op basis van evenredigheid bepaald en
worden als redelijk beschouwd met het doel verdere overtredingen te voorkomen. Hierbij
hebben wij ook de bijlage behorende bij de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen
(26 januari 2016) gehanteerd.

Wij wijzen u erop dat door betaling van de dwangsom de overtreding niet wordt
opgeheven. U moet de opgelegde maatregel dan nog steeds treffen. Als de maximale
dwangsom is verbeurd, kunnen wij u een nieuwe (hogere) last onder dwangsom
opleggen of bestuursdwang toepassen, door de overtreding op uw kosten ongedaan te
maken. Wij hopen dat het zover niet hoeft te komen en vertrouwen op uw medewerking.

Zienswijze
Voordat wíj u een last onder dwangsom opleggen, kunt u binnen twee weken na de
verzenddatum van deze brief uw zienswijze hierover geven. Een schriftelijke reactie
geniet onze voorkeur. Als u uw zienswijze toch mondeling kenbaar wilt maken, kunt u
contact opnemen met de heer M. de Laat, jurist bij de Omgevingsdienst Brabant Noord,
om een afspraak te maken. Horen wij niets van u dan gaan wij ervan uit dat u geen
gebruik wilt maken van het recht uw zienswijzen kenbaar te maken"

Beginselp licht tot handhaving en belangenafweg in g
Op grond van de huidige rechtspraak zijn wij in principe verplicht om tot handhaving over
te gaan, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. Voordat wij overgaan tot het
opleggen van een bestuursrechtelijke maatregel, zoals een last onder dwangsom, wegen
wij alle betrokken belangen af. Hierbij komen uw belangen naar voren, maar ook het
algemeen belang en de belangen van derden, zoals omwonenden.

Nadat we alle belangen hebben afgewogen, is ons niet gebleken dat er bijzondere
omstandigheden bestaan die ons er van zouden moeten weerhouden bestuursrechtelijk
op te treden. Hoewel wij beseffen dat u een zeker belang heeft bij het voorzetten van de
illegale situatie, weegt in dit geval het algemeen belang zwaarder dan uw individuele
belang"

Overige overtredlngen
Ïevens is geconstateerd dat de overtreding van het Besluit emissiearme huisvesting,
waarop u op 20 februari 2018 bent aangeschreven, nog niet was beëindigd. Er is
geconstateerd dat de amrnoniakernissie 236.4 kg NH3 per jaar meer is dan volgens
bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting is toegestaan. Er is daarmee sprake
van een ernissieoverschrijding van 3.2 procent.
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Aangezien de voor het beëindigen van de overtreding gestelde termijn van drie maanden
nog niet is verstreken, ontvangt u hiervoor op dit moment nog geen voornemen last
onder dwangsom. Wel zullen wij kort na het verstrijken van deze termijn een hercontrole
uitvoeren.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer M. de Laat, bereikbaar via
het telefoonnummer 0485- 729 ]-4S.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
namens eze

de Afdeling Bestuu rsteuning en Communicatie

J.L. aenme hr-Hesen

Bijlage(n) o Relevante tekst wet- en regelgeving
. Elektronische monitoring gegevens luchtwasser stal 3
r Foto's
r Dierenaantallen

In afschrift
aan

. De heer C. Peeters, Hoekstraat 7, 5447 PA, RIJKEVOORT

. Achmea Rechtsbijstand, t.a.v. de heer J.A.J.M. van Houtum,
Postbus 411,6,7320 AC Apeldoorn

. info@odbn.nl
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Bijlage 1
R.elevante tck¡t wct- cn regclgcving/voorschriften

^*i\,^l'l 
r l¡l l Å ) l^^ñ^^^ L^^-li^â^^ aaaarrinaa-^^L+.

Het is verboden zonder omgevingsvergunníng een project uit te voerent voor zover dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
â

70. het oprichten,
20, het veranderen of veranderen van de werking of
30. het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk,
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Bijlage 2
Elektronische rnonitoring gegevens van het was water van de luchtwasser stal 3
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Bijåage 3
Foto"s
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Bijlage 4
Dierenaantallen

In de tabel zijn de RAV-codes uit de op 1 augustus 2015 gewijzigde Regeling ammoniak
en veehouderij gehanteerd. Deze wijken voor wat betreft ammoniak af van de
gehanteerde waarden uit uw vergunning. Deze afwijking heeft echter geen gevolgen voor
uw bedrijfs- dan wel vergunningssituatie"

De schommelingen in de dierbezetting passen niet binnen de normale bedrijfsvoering en
binnen de vergunningsrechten. Op alË aanwezige stallen is een ander stalsysteem in
werking dan is vergund conform de vigerende vergunningen d.d. 15 juli 2008 en L7
december 2OL3. Stal 1 en2zijn traditioneel uitgevoerd, en op stal 3 is een biologische
I uchtwasser geïnsta lleerd.
Er heeft een wijziging in dieraantallen en stalsystemen plaatsgevonden.

Stal
nr.

Diersoort

(Rav april 2017, Rgv april
2017 en fijn stof 2017)

Omrekenfactor Verg u n n ¡n gss ituat¡e Aanwezig tijdens controle

oue /
dier /
sec

kg
NH: /
diet /
iaar

s/
dier /
jaar

aantal ouE / Sec kg NH3
jaar

aantal ouE / sec kg NH3 /
jaar

l+2 Vleesvarkens > 25 kgl
gedeeltelijk roostervloer,
chemisch
luchtwassysteem 95olo
emissiereductie, BWL
2008.08.v4 (D 3.2-t4\

16,1 0,15 99 7.764 28.400,4 264,6 0 0,0 0,0

L+2 Vleesvarkens > 25 kg,
gedeeltelijk roostervloer,
gehele dierplaats
onderkelderd zonder
stankafsluiter, BWL
2001.23.Vl (D 3.2.1)

23 4,5 153 0 0,0 0,0 208 4.784,0 936,0

1+2 Vleesvarkens > 25 kg,
overige
huisvestingssystemen (D
3.100)

23 3 153 0 0,0 0,0 r.424 32.A44,0 4.284,O

3 Vleesvarkens > 25 kg,
gedeeltelijk roostervloer,
chemisch
luchtwassysteem 70olo
emiss¡ereductie, BWL
2008.06.vs (D 3.2.9)

76,L 0,9 99 L.676 26.983,6 1.508,4 0 0,0 0,0

3 Vleesvarkens > 25 kg,
gedeeltelijk roostervloer,
gecombineerd
luchtwassysteem 85o/o
emissiereductie met
watergordljn en
biologische wasser, BWL
2009.L2.V2 (D 3.2.1s.4)

3,5 0,45 31 0 0,0 0,0 2.04A 7.t40,0 918,0

Totaal 55.384,0 L.773,0 44.768,0 6.138,0
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