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Betreft: Verzoek tot het vervullen van uw wettelijke taak t.a.v IPPC bedrijven
Geacht college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg
Bij deze willen we ons als vereniging Behoud de Parel tot u richten met het verzoek haast te maken met uw nader
beschreven wettelijke taak, omwille van de natuur, ons klimaat en de leefomgeving in het algemeen. In een
antwoord van 7 februari 2009 geeft de gemeente Horst aan de Maas toe dat niet alle vergunningen voldoen aan de
IPPC voorwaarden. Uit onderstaande uit RIB’s geciteerde opmerkingen wordt duidelijk dat ook u zich nog steeds
onttrekt aan uw wettelijke plicht en daarmee natuur, klimaat en gezondheid van burgers schade toebrengt. Zaken
waar vereniging Behoud de Parel zich al jaren voor inzet.
Voor IPPC bedrijven zijn BBT ’s vastgesteld die ervoor moeten zorgen dat in ieder geval betaalbare/beschikbare
(Engels: Best Practical Means) maatregelen moeten worden genomen en geïnstalleerd om natuur, klimaat en (leef)
milieu te beschermen.
Daar waar deze nog niet zijn geïnstalleerd, heeft de overheid de plicht dit bij actualisatie van de vergunningen te
verzekeren. Voor de BBT’s bij IV bedrijven betekent dit dat deze per februari 2021 in de vergunningen
voorgeschreven moeten zijn en meer nog, per die datum dienen te zijn geïnstalleerd.
In de actualisatievergunning van Ashorst is dit als zodanig ook beschreven.
Op blz.14 van de actualisatie omgevingsvergunning zaaknummer 2019-204804 betreffende Ashorst B.V. te Horst
aan de Maas beschrijft de provincie deze plicht als volgt:
“Het bevoegd gezag moet vergunningen van IPPC installaties actueel houden”.
In de regelgeving zijn daarvoor twee actualisatieverplichtingen en een gevolg opgenomen:
• “Actualisatieplicht binnen 4 jaar na publicatie van een nieuwe Best Beschikbare Technieken (BBT)
conclusie in het Publicatieblad van de Europese Unie (artikel 5.10.lid 1 Besluit omgevingsrecht (Bor);”
• “Actualisatieplicht die regelmatig uitgevoerd moet worden (artikel 2.30 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo))/artikel 5.10 lid 2 Bor.”
• En: “Het bevoegd gezag verbindt dan, voor zover nodig, aan de omgevingsvergunning voorschriften die
leiden tot de toepassing van andere technieken dan die uit de oorspronkelijk vergunningaanvraag. Dit staat
in artikel 2.31, lid1 van de Wabo. In dat geval zou dat kunnen betekenen dat de BBT uit de BBT conclusies
Intensieve Veehouderijen (gepubliceerd op 21 februari 2017 ) leiden tot het voorschrijven van andere
technieken dan ooit aangevraagd en vergund zijn.
Binnen het gebied van de gemeente Horst aan de Maas is deze plicht door de provincie eenmalig nagekomen, door
in de eerste helft van 2020 na aandringen van de omwonenden van Ashorst de vergunning te laten actualiseren en
de ontwerpvergunning ter inzage te leggen. Het voorschrijven en investeren van de BBT’s in alle stallen zal leiden tot
een reductie van ca. 7000 kg ammoniakemissie (60%) en 20% stank. Eenvoudig door de verplichte BBT’s op alle
stallen zoals bij Ashorst te laten installeren zijn dus enorme winsten voor natuur, mens en milieu te behalen.
Tot op heden heeft de gemeente Horst aan de Maas aan deze verplichting geen enkele invulling gegeven en u, na
aandringen, slechts eenmalig.
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Zoals de gemeente Horst aan de Maas in Raad Informatie Brieven aan geeft, hebben zowel de gemeente als de
Provincie geen plannen opgesteld om deze wettelijke plicht invulling te geven. En dat in een periode waarin op
alle fronten gevochten wordt om vermindering van ammoniak uitstoot en stank.
De gemeente schrijft op blz.2 van RIB 20.123:
• “Er ligt op dit moment nog geen vastgesteld Plan van Aanpak.” en:
• “De provincie heeft aangegeven op dit moment geen aanvullend plan van aanpak te hebben. Op het
moment dat er zich een actuele situatie (bij een vergunningaanvraag, klachten of een
handhavingsprocedure) voordoet, wordt ingezet op de BBT.
De gemeente heeft een soortgelijke benadering als de Provincie en schiet daarmee net als de Provincie
nadrukkelijk tekort in haar wettelijke verplichtingen met een lakse en afwachtende houding. Hierdoor zal slechts
zeer langzaam verbetering plaats vinden terwijl de voorschriften helder zijn in tijd zowel als criteria.
Door de tekortkomingen t.a.v. het actualiseren van vergunningen, in samenhang met de IPPC richtlijnen, is de
provincie samen met de gemeente dus verantwoordelijk voor het blijven bestaan van een groot deel van de
ammoniak problemen.
Bij deze verzoeken wij u dringend, om deze plicht voor de IPPC bedrijven met spoed in te vullen voor de totaal ca. 35
bedrijven binnen de gemeente Horst aan de Maas en het grote aantal IPPC bedrijven in de rest van de provincie.
Daarnaast verzoeken wij u om ook alle andere gemeenten in de provincie te wijzen op deze plicht en er samen voor
te zorgen dat alle vergunningen in de provincie worden geactualiseerd.
We rekenen erop dat u spoedig een urgent plan van aanpak ter actualisering van de vergunningen voor alle
gemeenten van de provincie, en voor de gemeente Horst aan de Maas in het bijzonder, en voor de verplichtingen
van de Provincie voor de provinciaal vergunde vergunningen, aan ons zult doen toekomen, zodat verdere stappen
onzerzijds achterwege kunnen blijven. Uiteindelijk was deze plicht u al 4 jaar geleden bekend en had u ook kunnen
voorkomen dat vele, in die 4 jaar verleende vergunningen nu alweer aan actualisering toe zijn. U bent daarom
medeverantwoordelijk voor vele 10 duizenden, onnodig geëmitteerde, kilogrammen ammoniak per jaar.
U geeft openlijk toe, willens en wetens, de wettelijke voorschriften niet te hebben nagevolgd. Het heeft volgens ons
dan ook geen zin steeds te spreken over innovatie als u nadrukkelijk niet voor gehele bedrijven BBT voorschrijft.
U schiet zwaar tekort in uw verplichtingen en wij verwachten snel uw afdoende antwoord en spoedplan om deze
tekortkomingen weg te werken. Daarom eisen wij direct actualiseren van vergunningen met integrale BBT
toepassing, een spoed controleprogramma, invoeren van verbeteringen daar waar tekortkomingen zijn
geconstateerd en dat geen vergunningen meer worden afgegeven die niet aan deze eisen voldoen.
Hoogachtend en wachtend op uw spoedige antwoord,

Namens vereniging Behoud de Parel
André Vollenberg, voorzitter
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