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Aan: College van B&W en raadsleden van alle gemeenten in de Provincie Limburg

Grubbenvorst, 10 februari 2021/BdP/0169
Betreft: plicht invoeren BBT bij IPPC intensieve veehouderijen

Geacht college en gemeenteraad,
Met deze brief willen wij u wijzen op de verplichting van vergunningverleners om per 21 februari 2021 alle
vergunningen van intensieve veehouderijen met de omvang van een IPPC bedrijf te controleren en actualiseren.
Per deze datum dient in de vergunningen opgenomen te zijn dat elke stal en activiteit voldoet aan de BBT eisen.
Geen enkel bedrijfsonderdeel is hiervan uitgesloten. In feite hadden deze voorzieningen ook al gerealiseerd moeten
zijn.
In de bijlage ziet u dat deze eis ook aan de Provincie is voorgelegd en dat deze nu met die verplichting aan de gang
gaat. Weliswaar te laat, maar ze erkennen hun tekortkoming.
Ons verzoek aan de Provincie was tevens om alle gemeenten op deze plicht te wijzen. De Provincie is dit echter niet
voornemens. Zij geeft aan dat de gemeenten hiervoor zelf verantwoordelijk zijn:
De gemeenten met IPPC veehouderijen zijn bekend met het op 21 februari 2017 gepubliceerde BBTconclusies lV en de verplichting om binnen 4 jaar (uiterlijk op 21 februari 2O21) te voldoen aan de in artikel
5.10 Bor opgenomen verplichting. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Burgemeester en Wethouders
van de verschillende gemeenten om hieraan invulling te geven.
De Provincie suggereert dat het informeren van gemeenten buiten haar bevoegdheid ligt. Hoewel dit ons vreemd
voorkomt accepteren we dit van de agrarische gedeputeerden Koopmans en Mackus. De reden dat we u informeren
is dat deze plicht meerdere gemeenten kan zijn ontgaan. Immers de Provincie is hier ook in tekort geschoten en
tevens uw collega gemeente Horst aan de Maas, hetgeen verwonderlijk is bij een agrarisch belangrijke provincie en
zeker bij een agrarische gemeente.
Dat deze actie van belang is, mag blijken uit het feit dat na eenzelfde verzoek van omwonenden van Ashorst in Horst
aan de Maas, de nieuwe ontwerpvergunning aan het licht bracht dat ca 7.000 kg ammoniak minder zou mogen
worden geëmitteerd (ca 60%). Daarvoor is geen innovatie nodig maar eenvoudigweg het uitvoeren van een
verplichting.
Als bijlage sturen we u de reactie van de Provincie op onze brief om deze wettelijke plicht te vervullen.
Doe uw voordeel met deze bief en wij hopen u van dienst te zijn geweest.
Namens Vereniging Behoud de Parel,
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