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Onderwerp: Beroep bestemmingsplan
Buitengebied Groesbeek

Geachte heer Brinkhof,

Op 27 januari 2015 heeft de zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State plaatsgevonden in het kader van de beroepen die zijn ingediend tegen het
bestemmingsplan Buitengebied Groesbeek dat op 29 augustus 2013 is vastgesteld door de
gemeenteraad.

Bij het onderdeel ammoniakemissie is door u, naar aanleiding van de vragen van de
staatsraden en de reactie daarop van de zijde van de gemeente, aangegeven dat u het
beroep ten aanzien van artikel 3.5.1 van de regels intrekt. De reden hiervoor is dat van
onze zijde is uitgelegd dat dit artikel elke uitbreiding van ammoniakemissie vanuit het

-desbetreffende-]3edrijf-verbie<jt-(ook de-bedrijven die reeds in -net-bestemmingsplan de .-- -
mogelijkheid is geboden om 1,5 hectare te bebouwen), uitgaande van de feitelijk bestaande
en vergunde ammoniakuitstoot van het desbetreffende bedrijf op het moment van
vaststelling van het bestemmingsplan. Om dat niveau te bepalen vallen we terug op de op het
moment van vaststelling van het bestemmingsplan vigerende vergunning en wordt om de
feitelijke belasting vast te stellen een aftrek toegepast van 35%.

U heeft aangegeven ook het beroep tegen het bepaalde in artikel 3.6.1 van de regels te
willen intrekken, als de zorg van de werkgroep onterecht blijkt te zijn. U heeft aangegeven
bezorgd te zijn dat bij 3.6.1 uitgegaan zou worden van de vergunde aantallen en daarmee bij
bedrijven die recent reeds een nieuwe vergunning hebben gekregen alsnog van een fors
hogere amoniakdepositie zou worden uitgegaan.

Wij bevestigen hetgeen wij namens de gemeenteraad ook bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben aangegeven, dat ook bij de toepassing
van artikel 3.6.1 uitgegaan wordt van de vergunde aantallen minus 35%. Dit geldt derhalve
ook voor de bedrijven die reeds een nieuwe natuurbeschermingswetvergunning hebben
gekregen en in het bestemmingsplan Buitengebied Groesbeek de mogelijkheid is gegeven
om 1,5 hectare te bebouwen.
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Wij gaan er vanuit hiermee uw zorgen te hebben weggenomen. Mochten er nog vragen zijn
of een nadere toelichting nog gewenst zijn, dan vernemen wij dat graag.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Gemeente Groesbeek,

De secretaris De burgemeester

J.W. Looijen H.C.G.W. Keereweer

Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer.
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