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Antwoord raadsvraag bezwaarschrift vergunning RRT, 2e Tieflaarsestraat 2 te Neerijnen

INLEIDING 

Van (mevrouw Challik) van de PvdA hebben wij een schriftelijke vraag ontvangen:
“Van enkele bewoners uit Neerijnen een update ontvangen over een aanvraag milieuneutrale 
vergunning voor opslag compost aan de 2de Tieflaarsestraat in Neerijnen. Het is mij bekend dat
u, college, grote bezwaren heeft tegen vestiging van genoemd champignon mest bedrijf. Wij 
hebben recent de burgeravonden en burgertop gehad met de belofte een luisterend oor naar 
burgers te geven. Hier gaan wij dan ook met een case te maken hebben waarbij natuurlijk aan 
college de vraag gesteld wordt voor duidelijk optreden. Wat gaat en kan u doen om te 
voorkomen dat het bedrijf er komt”.

KERNBOODSCHAP 

In onze informatienota van 16 februari 2016 hebben wij uw gemeenteraad geïnformeerd over 
het verlenen van een milieuneutrale wijziging van het bedrijf RRT aan de 2e Tieflaarsestraat 2 te
Neerijnen. Na toetsing van het bestemmingsplan hebben wij geconcludeerd dat de activiteiten 
niet in het bestemmingsplan passen. 

Ons college heeft dan ook op 24 februari 2016 een bezwaarschrift gezonden aan het college 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Uw gemeenteraad heeft hier een afschrift van 
ontvangen. Naast ons college hebben omwonenden, het Geldersch landschap en de Gelderse 
Natuur en Milieufederatie een bezwaarschrift ingediend. 

Op 3 mei 2016 heeft de zitting bij de commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten 
plaatsgevonden, waarna op 1 juli advies is uitgebracht aan het college van Gedeputeerde 
Staten. Op 12 juli 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten, overeenkomstig het advies 
van de commissie, besloten alle bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te handhaven (zie bijlage). 

CONSEQUENTIES 

Gelet op de uitspraak zal ons college in beroep gaan tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten. 
Daarnaast is ons college in gesprek met de RRT of er een alternatieve bestemming voor het 
terrein kan worden gevonden. RRT is echter voornemens het terrein te verkopen aan een 
champostbedrijf. Indien deze voorgenomen verkoop doorgang zal vinden, dan zal hierover met 
de nieuwe eigenaar gesproken moeten worden. 
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COMMUNICATIE 

Met de RRT en omwonenden is overleg over deze zaak. 

VERVOLG 

Na behandeling van het beroep zal ons college zich beraden of handhaving op grond van het 
bestemmingsplan zinvol is. De rechtbank zal immers bij het beroep uitspraak moeten doen of er
sprake is van een strijdigheid met het bestemmingsplan buitengebied. 


