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GeachteheerVollenberg,
Op 8 december2O2Oontvingenwij van u een brief met een verzoektot het vervullenvan onze
wettelijketaak t.a.v.IPPC bedrijven.Hierbijbevestigenwij de ontvangstvan deze brief,bij ons
geregistreerd
onderzaaknummer20-1038160.Dat we tot nu toe niet reageerdeop uw briefspijtons
en hiervoorbiedenwe u onze excusesaan. U had op 09-03-2021telefonischcontactmet Dhr.
Ohlenforstover de briefwaarbijjullie sprakenaf dat wij alsnogen zo snel mogelijkantwoordenop uw
brief.
U verzoektons haastte maken met onze wettelijketaken waarbiju verwijstnaar de relevantewet en
regelgeving.
Zonderdie inhoudin de briefte herhalengaan we als volgt met uw verzoekom.
In de voorbereidende
raadsvergadering
van 9 februarijl. gaf WethouderBeurskens,naaraanleiding
van raadsvragen,
uitlegover de maatregelendie we gaan nemenom de vergunningenvan IPPC
bedrijvenactueelte krijgen.Samengevatkomt het er op neer dat:
- Wij het gesprekaan gaan met de betreffendeIPPC bedrijven;
- We de feitelijkesituatiein beeldbrengen;
- We als het nodigis het bedrijfeen nieuweaanvraagte latenindienen.Dit is overigensniet
vrijblijvend
en zo nodigoefenenwe hierbijdwanguit;
- We de vergunningenactualiserenop basisvan de aanvraagzodat dezevoldoetaan BBT;
- We borgenin de vergunningendat de noodzakelijke
maatregelenook uitgevoerdwordendoor
de bedrijven.
Hiermeevoldoenwij alsnogaan onzewettelijketakenop het gebiedvan de actualisatieplicht
voor
vergunningenvan IPPC bedrijvenzoals beschrevenin het Besluitomgevingsrecht
(BOR)en de Wet
(WABO).
AlgemeneBepalingenOmgevingsrecht
Wij nemen met deze brief afstandvan uw stellingdat wij ons onttrekkenaan onze wettelijketaken en
hierdoorschadetoebrengenaan natuur,klimaaten gezondheidvan burgers.We doen alleswat
binnenonze mogelijkheden
ligtom onzewettelijketaak naar behorenuit te voeren.Soms zijn er
omstandigheden
die makendat takenlaterdan geplandalsnoguitgevoerdwordenzo ook met de
van de vergunningenvoor IPPCbedrijven.
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In de genoemderaadsvergadering
zijn we ook ingegaanop het tijdspaddat hiervoornodigis. Hierover
zijn we nog in gesprekmet de raad.Een eersteinschattingis dat we hier4-5 jaar voor nodighebben.
We strevener vanzelfsprekend
naardat dit zo snel mogelijkwordtopgepakten afgehandeld.
Dit is
echterafhankelijkvan de bezetting,middelenen beschikbaarheid
binnenonze organisatie.
We hebbenop verzoekvan de Raadook toegezegdte komenmet 2 scenario'som dit proceste
versnellenmet daarinde consequenties
van een versnelling.
Op basishiervankan de Raaddan een
keuzemaken. Verdervormtde aanpakonderdeeluit van de uitvoeringsplannen
die onderde, nog
met de raad te besprekenen vast te stellen,visieveehouderijuitgevoerdworden.
Daarnaastwijzenwij u erop dat we, bij het actualiseren
van de vergunningen,
ook de ondernemerzelf
nodighebben.Dit vergteen zorgvuldigproceswaarbijwein overlegmet de ondernemeracties
nemen.
Let wel: nietelke vergunninghoeftgeactualiseerd
te worden.Een goed overlegen onderzoekper
locatieis dus nodigwaarbijhet nog maarde vraagis of de vergunningook echt aangepastmoet
worden.
Wij hopendat we met deze briefeen antwoordhebbengegevende vragendie u hebten een deel van
uw zorgenhebbenkunnenwegnemen.Wijverzoekenu om ons de tijd daarvoorbenodigdetijd te
gunnenom ervoorte zorgendat de vergunningen
van de IPPCbedrijvenin Horstaan de Maasweer
op orde en actueelzijn.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Heeftu naaraanleidingvan deze briefvragenof opmerkingen?
Neem dan gerustcontactop met Eric
Giebelen.U kunt hem bereikenvia telefoon077-4774469
/ 06 12851941of zijn mailadres
e.qiebelen@horstaandemaas.
nl.

Met vriendelijkegroet,
Namensde portefeuillehouder,

M. Ohlenforst
TeamleiderOmgeving

