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Betreft:
Mijn kenmerk:

verzoek om handhaving WABO vergunning voor de bedrijfslocatie
Laagheide 9 te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas
N050d/Vz.hh

's-Gravenhage, 25 augustus 2020
Geachte College van GS,
Namens
- Vereniging Behoud de Parel te Grubbenvorst
- Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) te Nijmegen
- Vereniging Leefmilieu te Nijmegen
wordt verzocht om handhaving van de geldende WABO-vergunning, voor de locatie Laagheide 9 te
Grubbenvorst.
De geldende vergunningvoorschriften voor de bedrijfslocatie bepalen onder meer:
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De vleesvarkenstal is inmiddels meer dan 4 + 2 maanden volledig in gebruik genomen.
Tot op heden is voor zover bekend geen meting uitgevoerd en overlegd aan het bevoegd gezag. De
metingen zijn ook niet door het bevoegde gezag gedeeld met omwonenden.
Zoals bekend is over de gestelde voorschriften langdurig met u geprocedeerd.
Omwonenden zijn ernstig bezorgd over de gevolgen van de bedrijfsvoering voor hun woonomgeving. Nu
de voorschriften - vooralsnog ! - door de bestuursrechter houdbaar zijn bevonden moet minimaal worden
verwacht dat die voorschriften in ernst worden gehandhaafd.
Het moet opnieuw een slag in het gezicht van omwonenden worden genoemd dat GS niet zelf reeds
kenbaar is opgetreden in de handhaving van de vergunningvoorwaarden.
Omwonenden hebben tot op heden niets vernomen van GS.
Tot op heden is geen meting uitgevoerd conform de geldende vergunningvoorwaarden.
Daarmee wordt strijdig gehandeld met de geldende voorschriften.
U wordt verzocht handhavend op te treden.
Voorts wordt u verzocht mijn cliënten te informeren of inmiddels tenminste een meetplan en een
meetagenda is overlegd. Indien een meetplan is overlegd dan wordt u verzocht het meetplan aan
omwonenden toe te sturen. Dat moet een redelijk en toewijsbaar verzoek heten nu de termijn van 4
maanden ruimschoots is overschreden.
Gegeven de noodzaak van spoedig optreden wordt U verzocht binnen 3 weken na heden een positief
besluit op verzoek te nemen strekkend tot uitvoering geven aan de voorschriften met een
begunstigingstermijn van 4 weken na uw besluit. Daaruit volgt dat uiterlijk over 7 weken een meting dient te
zijn uitgevoerd.
In afwachting van een spoedig besluit,
Hoogachtend,

Mr. V. Wösten
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