Vereniging Behoud de Parel
p/a Winterheide 3
5971 GD Grubbenvorst

Aan het College van B&W
Postbus 6005
5960 AA Horst

Horst, 20 januari 2021/BdP/0168

Betreft:

verzoek om reactie op onze brieven inzake BBT (2020-12-04/BdP/0166) en verzoek om
financiële steun voor fijnstofmeetproject My Sense (2020-11-20/BdP/0165)

Geacht college,
Een tijd geleden hebben wij u een brief gestuurd inzake de verplichting tot toepassing van BBT richtlijnen
bij stallen van IPPC bedrijven vanaf 1 februari 2021. Deze brief is gedateerd op 4 december 2020, zo’n 6
weken geleden. Ook op de brief met het verzoek om ondersteuning voor het My Sense fijnstofproject, die
wij op 24 november 2020 aan u gestuurd hebben, heeft u nog niet gereageerd. Niet met een
ontvangstbevestiging, laat staan met een inhoudelijke reactie. Daar wachten we nu dus zo’n 9 weken op.
Wij kunnen ons voorstellen dat u soms meer tijd nodig heeft om een inhoudelijk verantwoorde reactie te
sturen. Maar het zou u sieren dat u dan richting briefschrijver laat weten dat het langer gaat duren en dat
u aangeeft hoeveel tijd u nog denkt nodig te hebben om inhoudelijk te reageren.
Wij schrijven u deze “herinnering”, omdat we eerder meegemaakt hebben, dat u zeer laat reageerde op
brieven. Daar heeft u toentertijd wel uw excuses voor aangeboden, maar wij willen liever voorkomen dat
u weer excuses moet aanbieden.
Om bovenstaande nader toe te lichten een voorbeeld: we hebben u op 8 maart 2018 herinnerd aan het
uitblijven van een reactie. Dat leidde op 13 maart 2018 tot de volgende opmerking vanuit de
gemeenteraad: “Het blijkt dat werkgroepen die bij discussies over bijvoorbeeld de Intensieve
Veehouderij zijn betrokken, herhaalde malen brieven sturen met vragen aan het College. Uit onderzoek
blijkt dat vrijwel altijd deze brieven niet, half of pas na herhaalde verzoeken worden beantwoord of dat
zelfs wettelijke termijnen niet worden aangehouden (daarbij doelend op de brief van Behoud de Parel die
toen aan de orde was). De voorzitter reageerde toen dat het de bedoeling was van het college altijd tijdig
te reageren, maar dat er soms wel eens een foutje werd gemaakt.
Wij hopen oprecht dat u nu wel sneller – wij stellen voor: binnen een week – gaat reageren op de twee
genoemde brieven. Wij gaan er van uit dat u in de voorafgaande periode voldoende tijd heeft gehad om
een inhoudelijke reactie voor te bereiden.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
André Vollenberg
voorzitter Vereniging Behoud de Parel
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