5-z-?§zt to Yd&

Xt,e:cfLËmhurg

Vereniging Behoud de Parel
De heer A. Vollenberg
p/a \Ninterheide 3

5971 GD GRUBBENVORST

Afdeling

Behandeld
Tetefoon
E-mail

Vergunningen

Zaaknummer 2A21 -2A1261
Ons kenmerk 2O21|U7A

Maastricht

Uw kenmerk

4Íebruari2O21

Verzonden

Bijlage(n)

*4

FEB" 2021

OnderwerP
Verzoek vervullen wettelijke taak IPPC veehouderijen

Geachte heer Vollenberg'

opuwbovenvermeldebriefvan4december2020,brlonsingekomenopl4decrmber2020,is
gestuurd' waarvoor onze excuses'
abusievelijk geen ontvangstbevestiging
2A21-201261'
Uw brief is geregistreerd onder zaaknummer

ln antrrrroord oP uw verzoek om:
binnen de gerneente Horst a]ld Maas en het
de actualisatieplicht voor circa 35 IPPC veehouderijen
provincie Limburg met spoed in te vullen;
grote aantal IPPG veehouderijen in de rest van de
te wijzen op deze actualisatíeplicht en er samen
otn alle andere gemeenten in de provincie Limburg
veehouderijen worden geactualiseerd en
voor te zorgen dat alle vergunningen van IPPC
het
vergunningen Yoor alle IPPC veehouderijen cnder
een plan van aanpak ter actualisatie van de
en
GS'
gemeenten
van de verschillende
bevoegd gezag van Burgemeester en wethouders
berichten wii u het volgende'

r
I

.

lntensieve veehouderii (lv}
Beste beschikbare technieken {BBT) en BBT-conclusies

de
een omgevingsvergunning of binnen een inrichting
Het bwoegd gezag bepaalt bij de verlening van
de
informatiedocumenten in de bijlage van
BBT wordt toegepast op basis van de aangewezen

Ministeriëleregelingomgevingsrecht(Mo0'Bijdemeermilieubelaslendecategorieënvaninrichtingen

1 van de Richtlijn industritile emissies {RlE)'
(zogenaamde |PPC-installaties), zoals opgenomen in bulage
rekening houden met de door de Europese
moet het bevoegd gezag bij de vergunningverlening
commissie gepubliceerde BBT-conclusies'
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MetenigeregBlrnmty$grdendoordeEurop*emmrnisslenieuweBBï-conclusiesva$tgstetdËn
gepublic€cÍd.

s's
lv gepubliceerd uvelke vatlen onder de IPPc+ategorle
op 2í februari 2017 zijn de BBT+onclusies
iln fiilage I bijde RlË' Onder deze categorie vallen:
pluimvee;
meer dan 40'0OS plaatsen vcor

.

6,6a: veehouderilen met

r6.6b:rreefrcuderijenmetmeerdan2"00odaatsenvsornnB$tvarkensvanmeerdanSskg;
75O plaatsen vooí zeugen'
6.6c: veehouderijen met rneer dan

r

van artikel 5'10 Besluit
heeft het bevoegd gezag op grond
Na publicatie van een nieuwe BBT-conclusie
orn binnen 4
omg*uingsrecht (Bor) de verplichting
,o FRT-c.nclusies, aan Gverlge
aan deze nieuwe BBT-conclusies'
1. te toetsen of de vergunningvoorschriften voldoen regeling
(Mor) aangewezen informatiedocumenten
ministeriéle
reievante BBT-conc]usies Ln aan bii

iaar:

2.
3.

overbesteheschikbaretechnieken,diesindshetverlenenvandevergunningofdelaatstetoetsing
ziin va§t§e§teld of ferzien;
nodzakëlik" te rctualiseren' en
de vergunninguoorschrtftef irdien

aan die vocrschrifren
acual*satie varr de vmgunllinguoor":schriften
te co,ntoleren o{ de irrichting na

voldtet.
veehoudaiien per definitie
vergunningsnivocrschriften] van IPP§
uit a tik€t s..[o Bor volgt dus niet dat de
rnoeten worden geac{:aliseerd'

PigÍArns B'V" TAJ
het bevoegd gBzag Yan GS {Loo§p
van de in tctaal 11 IPPC veÉhoudeÍiien onder
Gaed BV'
B.v. {g sïuks}, vevar I'v-, Kuiipers onroerend
wlllerns Arnerim B.v.,Houbensteyn Beheer
Greijmans B.V.} is in de vigerende
VoF van Gennip-Vnedepeel, htevar VoF en
Ashorst B.V,

yan \,ergunnirrgverlening
op bË§is van de ten tiide
vergunnir*gen gÈtoet§1en BBT voorgeschreven
aanwiizing
in de biilage bii hret Mor en de Regeling
vigerende BBT docurnenten, zoals vocrgeschreven
B'V' ziin nog
l-o*op FigÍarms B"V en TÀl willems America
BBï_docurnenten. De lppc veehouderijen
Bij Asfffist
lV'
mrrelusies
vergunnirqen z$n vrrel gËieÈt t aari de BBï
rrie* opgrericht maëi de verlÈer*{le
BBT
geto*tst aan de
de huisvestingssystèrnen rarcl
B.V. zijn in de lopnde vergunnirEprocedure
lV'
BREF
de
aan
is allÉén getoetst
cpnctusi*s lV. B'rj de overlje IPPC veehouderijen

gphaald'
21 februari 2021 {artiker 5.10 Bor} niet r*rordt
D*idarilk is dat de actuarisatietermijn van uiterrgk
van de BBT conclusies l\l' op ëen gm§t
de BREF lv, de voorloper
Hierbrj is rrrcl rcNevant op te rnerken dat

aantaltetgetsenBBTaspectenniet{veel)afwuktvandetsBT-conclusieslV.
Plan van aanPak

Bijde|PPCveehouderij{en}waarvoorGsbevoegdgezagisinhetkadervandeWetalgernene

Zuiddit *o*"nt bij de Regicnale uitvoeringsdienst
bepalingen omgevingsrecht fllvabo), en §raar op
gernerr*de
Eor
fiet
loopt, wordt de in artikel s'l0 van
Limburg {RUDZI} een ïGrgu'nnirEprocedure
ach.ralisatie automatisch me€genomen'
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Bl,deoverigelPF§uehouderiienwaaropditmornentgs€nïBrgunnin§pfocdurelooptanllenwiizo
spoedigmogelijktoetsenoídevergunningivoorsc-hrt*envoldoenaandeactueleBBT.concltlsiesenzo
§petarten'
nodlg, arnbtsh#e, een vsrgunningprocedurc
!§ldoen aan de in
van 202,| te kunrrerr
wi! uiterlijk in het 3p l$íuaÍtad
denken
aanpk
gekozen
Met deze
verplichting,Àr.g s.ró van hat Bar genoemde

tjwverzpekaangmrdehet*tualisgenvan*|PPCveetp*tder{enuraavordewmryrtenbèuo€d
*,
:
*O butten onze bevoegdhe{d'
zijn in het kader van ó"*'
gepdïceerde BBTmet de op 21 Íebruari 2017

veehouderijen ziin bekend
artikel
De gpmeenten rnet IPFC
2021) te voldoen an de in
rui*r*ik 2i februari
orn binnen
varplichting
de
em
lv
en
concrusim
van Burgemeester
h{et is de e"lgen verantumordeliikheid
5.10 Bor opg*no**n rJrplichtiirs.

al;

We&fijdtr§vandeverrscfrÈllendegemreerrtenorrrhbraaninvulllrygleg$Íen.
voldoende te hèbben geínÍormeerd"
W§ gaan ervan uit u hiermee

GedePuteerde Staten van Límburg'
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