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BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET
1

Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 oktober 2019 het verzoek ontvangen van
de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (hierna: MOB) om de aan Comiva (Coöperatie
van varkenshouders voor Mineralen Valorisatie) op 14 juni 2012 onder nummer 2011.15241
verleende vergunning ingevolge de Waterwet in te trekken.
De op 14 juni 2012 aan Comiva onder nummer 2011.15241 verleende vergunning ingevolge de
Waterwet heeft betrekking op het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie
gelegen aan de Metaalweg 1c te Venray in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Venrayse Spurkt.
2

Conclusie

Op grond van artikel 6.22, tweede lid Waterwet heeft het waterschap op grond van onderstaande
overwegingen besloten de aan Comiva verleende vergunning in te trekken.
3

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en de hierna volgende overwegingen besluit het dagelijks bestuur de op 14 juni
2012 aan Comiva onder nummer 2011.15241 verleende vergunning ingevolge de Waterwet voor het
lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Metaalweg 1c te
Venray in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Venrayse Spurkt in te trekken.
4

Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
W.G.

W.G.

ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
dijkgraaf
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5

Aanvraag

5.1

Samenvatting aanvraag

Op 8 oktober 2019 heeft het dagelijks bestuur een verzoek van MOB ontvangen om de aan Comiva
op 14 juni 2012 verleende vergunning ingevolge de Waterwet in te trekken. Het verzoek is aangevuld
op 18 oktober 2019 (ontvangen 22 oktober 2019) en 14 januari 2020 (ontvangen 15 januari 2020).
In het verzoek om intrekking stelt MOB zich op het standpunt dat de in de vergunning opgenomen
lozingsnormen zodanig hoog zijn dat deze niet langer toelaatbaar moeten worden geacht vanwege
het feit dat deze niet BBT conform zijn. Daarmee zou zich de situatie voordoen dat het bevoegd
gezag de vergunning moet intrekken omdat zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de
handeling of handelingen waarvoor vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar moet worden
geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en
belangen.
Daarnaast wordt in het verzoek om intrekking gerefereerd aan de bevoegdheid van het Waterschap
om een watervergunning in te trekken indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende
jaren niet is gebruikt. De lozingsvergunning is verleend op 14 juni 2012. De mestverwerkingsinstallatie is nog immer niet opgericht. Daarmee is de vergunning inmiddels meer dan 7 jaar ongebruikt.
Naast het verzoek om intrekking is subsidiair verzocht om de vergunning te actualiseren aangezien in
de vergunning geen normen zijn opgenomen voor het lozen van o.a. medicijn(resten), antibiotica,
groeibevorderaars en hormoonverstorende stoffen.
5.2

Vergunningplichtige handelingen

Op 16 september 2011 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, als rechtsvoorganger van Waterschap Limburg, een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het
lozen van afvalwater, afkomstig van de inrichting gelegen aan de Metaalweg 1c te Venray, in het
oppervlaktewaterlichaam genaamd Venraysche Spurkt.
Op 14 juni 2012 is onder nummer 2012.12342 aan Comiva een vergunning ingevolge de Waterwet
verleend voor het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie aan de Metaalweg 1c te Venray in het oppervlaktewater genaamd Venrayse Spurkt. De vergunde lozing van
afvalwater betreft het effluent afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie. Op grond van de
vergunning mag er maximaal 10 m3/uur en 75.000 m3/jaar afvalwater in het
oppervlaktewaterlichaam genaamd Venrayse Spurkt geloosd worden.
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6

Toetsing

6.1

Algemeen

In artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet is bepaald dat het bevoegd gezag een vergunning geheel
of gedeeltelijk kan intrekken indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is
gebruikt.
Ten aanzien van het gebruik van deze bevoegdheid door het dagelijks bestuur van het waterschap is
onderstaande afweging gemaakt.
Ter realisatie van de inrichting aan de Metaalweg 1c te Venray heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, rechtsvoorganger van Waterschap Limburg, op 16 september 2011 een
aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het lozen van afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Venraysche Spurkt. In de aanvraag is vermeld dat de voorgenomen activiteiten opgestart zullen worden na verlening van de vergunning.
Op 14 juni 2012 is onder nummer 2012.12342 aan Comiva een vergunning ingevolge de Waterwet
verleend voor het aangevraagde initiatief.
Op 8 oktober 2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap een verzoek om intrekking van de
aan Comiva verleende vergunning ontvangen. Op 23 oktober 2019 is een afschrift van het verzoek
om intrekking aan vergunninghouder doorgestuurd en deze is daarbij in de gelegenheid gesteld om
op het verzoek om intrekking te reageren.
Bij schrijven van 18 november 2019 (ontvangen 19 november 2019) heeft Agro Limburg BV, namens
Comiva, aangegeven de vergunning te willen behouden omdat het voornemen bestaat de mestverwerkingsinstallatie op de locatie Metaalweg 1c te Venray in het voorjaar van 2020 te gaan realiseren.
Uit berichtgeving over Comiva op 24 december 2019 in het blad Peel en Maas is echter gebleken dat
Comiva op basis van recentelijke besluitvorming geen gebruik meer zal gaan maken van de verleende
omgevingsvergunning omdat er onvoldoende zekerheid bestaat over de benodigde aanvoer van
varkensmest. De verwachte daling van het aantal varkens als gevolg van onder meer opkoopregelingen ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast zijn er inmiddels meer initiatieven voor realisaties van
mestverwerkingsfabrieken in ontwikkeling.
Naar aanleiding van de publicatie in het blad Peel en Maas heeft het Waterschap geïnformeerd naar
de stand van zaken omtrent de realisatie van de mestverwerkingsinstallatie. In reactie hierop heeft
Agro Limburg BV op 6 januari 2020 aangegeven dat de mestverwerkingsinstallatie niet op korte
termijn gerealiseerd zal gaan worden maar dat alle andere opties zoals overname van de vergunning
en het toe-of uittreden van nieuwe leden binnen Comiva nog open liggen. Daarbij is aangegeven dat
mogelijk in de loop van het jaar alsnog besloten wordt de mestverwerkingsinstallatie te realiseren.
Op basis van de op 14 juni 2012 verleende vergunning heeft vergunninghouder gedurende een ruime
periode van meer dan 7 jaren de gelegenheid gehad om het vergunde initiatief te ontwikkelen. Het
waterschap heeft geconstateerd dat vanaf het moment van onherroepelijk worden van de waterver-
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gunning tot op heden er geen enkele activiteit ten aanzien van de vergunde lozing is ontplooid. Aan
eerdere mededelingen omtrent data van realisatie van de mestverwerkingsinstallatie is meermaals
geen uitvoering gegeven. Daarnaast is bevestigd dat de mestverwerkingsinstallatie op korte termijn
niet zal worden gerealiseerd. Ook voor de langere termijn is geen concreet beeld geschetst over de
realisatie van de installatie. Daarmee is voor zowel de korte als lange termijn niet aannemelijk gemaakt dat van de watervergunning gebruik gemaakt zal gaan worden. Door geen gebruik te maken
van de vergunning wordt de vergunningverlening en lozingsruimte voor andere gevallen onnodig
beperkt. Dit kan toekomstige ontwikkelingen van mogelijke andere initiatieven in de weg kan staan.
Daartegenover staat het (financiële) belang van Comiva bij het behouden van de watervergunning.
Dit belang bestaat eruit dat Comiva de watervergunning wenst te behouden ten einde mogelijkerwijs
in de toekomst daar alsnog gebruik van te maken.
Het dagelijks bestuur is van mening dat het belang bij intrekking in dit geval zwaarder weegt dan het
belang van Comiva bij het behouden van de watervergunning. Nu Comiva geen uitzicht geeft op het
daadwerkelijk benutten van de vergunning (niet op de korte, noch de lange, termijn), is niet
aannemelijk dat Comiva de watervergunning binnen afzienbare tijd zal benutten. Nu de
watervergunning voorts ook al reeds 7 jaar onherroepelijk is, is het dagelijks bestuur van oordeel dat
Comiva ruim de tijd en gelegenheid heeft gehad om deze te benutten. Het dagelijks bestuur weegt
hier voorts in mee dat - mocht Comiva op een later moment alsnog het initiatief opnieuw vergund
wenst te krijgen - het altijd mogelijk is om opnieuw een watervergunning aan te vragen voor dat
initiatief.
Gelet op het voorgaande maakt het dagelijks bestuur gebruik van de bevoegdheid om op grond van
artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet de op 14 juni 2012 aan Comiva onder nummer 2012.12342
verleende watervergunning in te trekken.
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7

Procedure

7.1

Algemeen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 oktober 2019 het verzoek om intrekking
ontvangen van MOB.
Op 23 oktober 2019 is een afschrift van het verzoek om intrekking doorgestuurd aan Agro Limburg
BV (in zijn hoedanigheid als bestuurder van Comiva). Daarbij is 4 weken de gelegenheid geboden om
te reageren op het verzoek om intrekking. Bij schrijven van 18 november 2019 (ontvangen 19
november 2020) heeft het waterschap naar aanleiding hiervan een reactie mogen ontvangen.
Op 17 februari 2020 heeft het dagelijks bestuur haar voornemen tot intrekking van de vergunning
bekendgemaakt aan vergunninghouder. Deze is daarbij is op grond van artikel 4:8 Awb in de
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na verzending van het voornemen zienswijzen kenbaar
te maken.
Het waterschap heeft geen zienswijzen ontvangen.
De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen, wijzigen of
intrekken van een vergunning voor het lozen of storten van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de
Waterwet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en afdeling
13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen
gemaakt. Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet van toepassing.
Er heeft inhoudelijk afstemming plaatsgevonden met de gemeente en provincie.
7.2

Behandeling van zienswijzen

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht van 13 maart 2020 tot en met 24 april 2020 ter inzage gelegen.
Op grond van de artikel 3:15, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kon eenieder, gedurende de
periode van ter inzage legging, schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar
voren brengen. Er zijn gedurende de inzageperiode geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit
is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
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8.
a.

Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan eenieder met ingang van de dag na die
waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen deze vergunning
beroep instellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een ieder aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze
vergunning naar voren heeft gebracht.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:
a.
b.
c.
d.

b.

Naam en adres van de indiener;
De dagtekening van het beroep;
Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht o.v.v. datum en kenmerk
van de beschikking;
De gronden van het beroep.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van deze vergunning. U
kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestruursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een digitale
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De
griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de
verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke
wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

c.

Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene
wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien
tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om
een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.

d.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Limburg, Postbus 950,
6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een
griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij
genoemde rechtbank.
Ik verzoek u vriendelijk om een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening aan ons toe te zenden.

e.
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Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak
in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn,
weg te nemen.

zaaknr. 2019-Z7941
doc.nr. 2020-D44043

f.

Het hebben van dit besluit ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs
mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van
het gebruik maken van dit besluit schade lijden.

Afschrift(en)
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
- Mobilisation for the Environment U.A., Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen
- Gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray;
- Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
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