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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan 
het College van GS, gesteld door de 
mevrouw M. de Jong van GroenLinks 
betreffende MSD De Bilt (07-10-2020) 

 
Geachte leden van Gedeputeerde Staten, 
 
Op 26 juni jl. heeft GroenLinks vragen gesteld over de behandeling van een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het bedrijf Intervet MSD in de Bilt. Het bedrijf Intervet/MSD 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 Intervet/MSD wil op de huidige locatie uitbreiden. 

Op 1 september heeft GS de vragen beantwoord. Het antwoord op de eerste vraag over de stand van zaken 
van de vergunningaanvraag luidt als volgt: 
 
“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 bouwvak). 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 inzagelegging van het ontwerpbesluit zal plaatsvinden (verwachting is oktober 2020).” 

Inmiddels zijn hierover verschillende berichten in de pers verschenen. Aanleiding is een brief waarin B&W De 
Bilt de gemeenteraad heeft bericht dat een Vvgb in dit geval niet nodig is omdat het gaat om een vergunning die 
kan worden verleend op grond van artikel 2.12 van de WABO, waarin het gaat om kruimelgevallen.  

Naar aanleiding van bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde 
Staten: 

1. Klopt het dat de vergunningsaanvraag voor de uitbreiding door GS kan worden verleend op grond van 
artikel 2.12 van de Wabo, de zogenaamde kruimelgevallen regeling? Zo ja, hoe komt dat deze 
mogelijkheid op 1 september jl. niet is gemeld? Graag zouden we ook enige uitleg krijgen over de 
toepasbaarheid van deze regel in dit geval. 

2. Wordt een ontwerp besluit op grond van artikel 2.12 door GS voor 22 oktober (verstrijken wettelijke 
termijn) genomen en ter inzage gelegd? Zo ja, wat betekent dit voor de mogelijkheden van de 
gemeenteraad van De Bilt om zich hierover uit te spreken? 

3. Is het u bekend dat er onder omwonenden bezwaren bestaan tegen deze uitbreiding? 

4. Op welke wijze kunnen deze omwonenden hun bezwaren kenbaar maken anders dan bezwaar in te 
dienen tegen het ontwerpbesluit? 
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5. Is er bij het overleg van GS met de gemeente De Bilt gesproken over een mogelijke verplaatsing van 
dit risicovolle bedrijf? Zo ja, want zijn hiervan de uitkomsten? Zo niet, wat zijn hiervoor de 
overwegingen?  

 
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.  
 
 
Namens de fractie van GroenLinks provincie Utrecht en hoogachtend, 

 

M. de jong  


