
 

 

MEMO 
   

aan : Vereniging Dorpsraad Muiderberg 

van : Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

afschrift : - 

onderwerp : Ambtshalve wijzing vergunning Den Ouden, Naarderstraatweg 6 te Muiderberg 

betreft : Samenvatting 

zaaknummer : 8654288 

datum : 22 juni 2020 

 
Inleiding 

In deze memo wordt op verzoek van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg een samenvatting 
gegeven van de ambtshalve gewijzigde vergunning. Het besluit voor de ambtshalve wijziging is 
genomen op 26 mei 2020. Een ambtshalve wijziging houdt in dat het bevoegd gezag voorschriften 
van een reeds geldende vergunning intrekt, wijzigt of nieuwe voorschriften toevoegt. In het 
besluit van 26 mei 2020 zijn voorschriften aan de vergunning toegevoegd die geurhinder moeten 
voorkomen. 
 
Aanleiding ambtshalve aanpassing 

Om de volgende redenen zijn de voorschriften met betrekking tot geur verbonden aan de 
vergunning: 

1. Toepassing geven aan het nieuwe uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie voor de 
de best beschikbare technieken die bij afvalbedrijven moeten worden toegepast om 
milieuhinder te voorkomen.  

2. Door het nieuwe uitvoeringsbesluit zijn de eerder gestelde maatwerkvoorschriften voor 
geur op grond van het Activiteitenbesluit vervallen. Hierdoor waren de mogelijkheden om 
handhavend op te treden tegen geurhinder behoorlijk beperkt. 

3. Uit klachten vanuit de woonomgeving en waarnemingen van Omgevingsdienst 
Noordzeekanaal gebied is gebleken dat de inrichting waarschijnlijk meer geur veroorzaakt 
dan op grond van de vergunning zou mogen worden verwacht. 

 
Samenvatting voorschriften die gaan gelden na van kracht worden besluit 

• Bedrijf moet een geurbeheerplan opstellen met onder andere een protocol hoe moet 
worden omgegaan met geurklachten. 

• Bedrijf moet haar geuremissies monitoren door periodieke metingen en berekeningen. 

• Het bedrijf mag ter plaatse van woningen niet meer geur veroorzaken dan de 
grenswaarden in het provinciale geurbeleid. 

• Eens in de vier jaar moet het bedrijf een onderzoek uitvoeren naar de maatregelen die 
getroffen kunnen worden om de geur nog verder te reduceren. 

• Meet- en onderzoeksplannen moet het bedrijf eerst voorleggen aan het bevoegd gezag. 

• De volgende werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd bij een zuidzuidoostelijke 
tot zuidwestelijke wind: 
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o Verkleinen en zeven houtachtig materiaal; 

o Uit depot halen van ingekuild grasachtig materiaal en zeven van grasachtig 
materiaal. 

• Materiaal anders dan ingekuild gras mag niet worden ingenomen als dit reeds in staat van 
ontbinding verkeert. 

• Ingekuild gras moet voor einde werkdag zijn afgedekt met rijpe compost, houtsnippers of 
folie. 

• In te kuilen gras moet na aankomst binnen 72 uur worden ingekuild. 

• Grasachtig materiaal moet 3 maanden ingekuild blijven. 

• Het verkleinen en zeven van houtachtig materiaal moeten in één handeling plaatsvinden. 

• Een actuele tekening met alle opslagen moet op het bedrijf aanwezig zijn. 

• Dagelijks moet temperatuur en vochtgehalte van de fijne fractie van het houtachtige 
materiaal worden gemeten. Bij een te hoge temperatuur moet de fractie worden 
afgevoerd uit het bedrijf. 

Procedure 

Vanaf 4 juni ligt het besluit zes weken ter inzage. Gedurende deze zes weken kan beroep worden 
ingesteld bij de bestuursrechter. Daarna wordt vergunning van kracht, tenzij een voorlopige 
voorziening (= soort kort geding). Bij een voorlopige voorziening zal de bestuursrechter 
beoordelen of het besluit in werking treedt of dat deze in afwachting van een beroep voorlopig 
wordt geschorst. 
 
Beroep kan worden aangetekend door belanghebbenden die eerder gebruik hebben gemaakt van 
de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.  
 
Tot slot 

Dit is een samenvatting waarin de hoofdzaken van het besluit zijn weergegeven. Voor de 
volledige inhoud van het besluit wordt verwezen naar de beschikking die thans ter inzage ligt. 
De bekendmaking van het besluit en bijbehorende stukken kunt u vinden bij Actuele 
bekendmakingen op de website van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
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