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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO betreffende MSD 
lntervet, De Bilt, ingediend door GroenLinks 

Geachte mevrouw De Jong, 

In overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. Onze beantwoording 
hebben wij cursief toegevoegd aan uw vragen. 

In de inleiding van uw brief schetst u de navolgende situatie: 
'Bij de provincie ligt een aanvraag voor een omgevingsvergunning van het bedrijf lnterveUMSD. Het bedrijf 
lnterveUMSD Animal Health is producent van veterinaire vaccins en is gevestigd aan de Ambachtstraat in de 
gemeente De Bilt, een gebied dat overwegend een woonfunctie heeft. Het bedrijf lnterveUMSD wil op de huidige 
locatie uitbreiden.' 

Op basis van deze situatie stelt u de navolgende vragen: 

1. Hoe staat het met de behandeling van deze vergunningsaanvraag? 

Antwoord: 
De aanvraag is op 22 april 2020 door MSD lntervet ingediend. Doel is om binnen de wettelijke termijn van zes 
maanden een besluit te nemen op de aanvraag. Voordat een besluit op de aanvraag om een 
omgevingsvergunning kan worden genomen, dient de gemeente De Bilt een Verklaring van geen bedenkingen 
(Vvgb) af te geven voor het 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' (buitenplanse afwijking; bouwen 
buiten het bouwv/ak). De Vvgb moet gezamenlijk met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage 
worden gelegd. Artikel 2.27 Wabo stelt hieromtrent: 'In bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen 
categorieën gevallen wordt een omgevingsvergunning niet verleend dan nadat een daarbij aangewezen 
bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.' 

De Vvgb wordt in verband met de zomervakantie pas eind september in de Raad van de gemeente De Bilt 
gebracht. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de ter inzage/egging van het ontwerpbesluit zal 
plaatsvinden (verwachting is oktober 2020). 
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2. Klopt het dat deze vergunning wordt beoordeeld door de omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied? Is de reden daarvan de risico's die zijn verbonden aan het bedrijf? Zo 
ja, om welke risico's gaat het? 

Antwoord: 
Inderdaad voert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bij risicovolle ondernemingen in onze 
provincie in onze opdracht de beoordelingen en de procedures uit op het gebied van milieu en bouwen. De 
provincie is hiertoe het bevoegde gezag. Dit is geregeld in artikel 2.4, tweede lid van de Wabo, juncto artikel 
3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage 1, onderdeel C (categorie 21: 
activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen). Omdat het bij MSD lntervet gaat om een onderneming 
in de categorie 'Farmaceutische produktenfabrieken: - formulering en afvullen geneesmiddelen', valt het bedrijf 
onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). 

3. Klopt het dat het hier om een vergunning in de categorie 3 gaat? 

Antwoord: 
Dit is correct. Het betreft een Farmaceutische productenfabriek: formulering en afvullen geneesmiddelen, VNG 
categorie 3. 

4. Wanneer zal uiterlijk een besluit worden genomen over deze vergunningsaanvraag? 

Antwoord: 
Zie ons antwoord bij vraag 1. 

5. Is toestemming van de gemeente De Bilt voor uitbreiding vereist, voordat definitieve 
vergunningverlening door de provincie mogelijk is? 

Antwoord: 
Ja, zie verder het antwoord bij vraag 1. 

6. Is uw college het met GroenLinks eens dat bedrijfsactiviteiten als die van MSD bij voorkeur niet 
moeten plaatsvinden in woonwijken? 

Antwoord: 
De locatie van MSD lntervet past binnen de geldende bestemming. Daarbij toetsen wij aan de geldende wet- en 
regelgeving, waarbij voor de milieugevoelige bestemming in de omgeving van de onderneming getoetst wordt 
op de benodigde afstanden tussen de onderneming en bijvoorbeeld woningen. De door de OD NZKG 
uitgevoerde beoordeling laat geen knelpunten op dit vlak zien. In aanvulling merken wij op, dat MSD lntervet 
vanaf 1933 in De Bilt is gevestigd en sinds 1967 op de huidige locatie Ambachtstraat. De vestiging op deze 
locatie heeft geen noemenswaardige klachten opgeleverd. In de klachtenregistratie bij de OD NZKG zijn de 
afgelopen vier jaar twee klachten in relatie tot MSD lntervet geregistreerd. Het betrof incidentele klachten die 
niet het gevolg waren van reguliere bedrijfsactiviteiten. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

- 
V . 


