
AANTEKENEN

C. Peeters

Hoekstraat 7

54.47 PA Rijkevoort.

R'rjkevoort, 06 aug. 201-8

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC's-Hertogenbosch.

Betreft: 1. Aanvraagformulier Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant

Geacht college

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende:

Betreffende : Aanvraagformulier Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant, 2

Aanpassing of verplaatsing van agrarische bedrijven, Projectsubsidie d.d. 22 okt- 2016 van

Cornelissen BV.

Op 20 apriljl. ontving ik van u (via Dhr. Henk Leenen) de stukken die betrekking hebben op

de aanvraag SUN subsidie van L.E.B. Cornelissen BV, Walsert L2,5449AD Rijkevoort-De

Walsert, voor aankoop van een burgenruoning Hoekstraat 1-2 te R'$kevoort.

Op 2a juli jl. heeft u hierover vragen van de PvdD beantwoord, onder uw nummer:

c222926614382926
U schrijft daarin bij het antwoord onder vraag 2: "Bii de beoordelingvan de

subsidieaanvragen betrekken wij atte bij ons bekende relevante înformatie en derhalve ook de

informatie die ons vanuit de ODBN bekend is geworden."

De overlast die ten grondslag ligt aan de aangevraagde SUN subsidie komt niet alleen van

Hoekstraat L4, maar van Hoekstraat L4-L6 samen. De vigerende vergunning is ook

afgegeven voor Hoekstraat L4 en L6 samen.

Graag wil ik u de laatste stand van zaken t.a.v. de Odbn controles aanreiken.

In bijgevoegde overzicht van de gemeente Boxmeer aan Boskamp 8¿ Willems advocaten

geeft de gemeente op 4 juni 201-8 aan wat de controles z'1in geweest op Hoekstraat L4/L6

vanaf 20 juli 2004 (bijlage L).

* De Le controle, op Hoekstraat l-6, heeft pas plaats gevonden op7-LL-2016 (bijlage 2).

O.a. komt naar voren dat de verplichte 2 luchtwassers op deze grote zeugenstallen (Bijna

1-100 zeugen) nooit hebben gefunctioneerd: op blz 3 van het controleverslag staat "Voor de
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geconstateerde luchtwassers zijn geen door de TAC-RAV beoordeelde stalsystemen

gecertificeerd."
Door de Odbn worden deze twee luchtwassers tijdens deze controle op 7-LL-2016 als

traditionele stalsystemen beoordeeld.

Door de Odbn zijn t'ljdens deze Le controle zelfs ammoniakmetingen gedaan: L$o/o en 25o/o

reductie i.p.v. de verplichte 707o reductie (verplicht vanaf juni 2004)!!

* Ti¡'dens de 2e controle van 10-08-20L7 op Hoekstraat 16 (biilage 3) bl'rjken de

wassers nog steeds niet te functioneren en wordt een LOD opgelegd.

" T'rjdens de 3e controle van 20-02-2018 op Hoekstraat L6 (b'rjlage 4) worden

opleveringsverklaringen voor de wassers overlegd.

Echter nu blijft dat de beide wassers zijn ondergedimensioneerd, en volgt er een voornemen

LOD, een handhavingstraject wat dus nu nog loopt.

De gemeente heeft op L7 julijl. een brief gestuurd naar Cornelissen BV, (b'rjlage 5), waarin

o.a. staat dat er op 04 juli 2018 een hercontrole is geweest op Hoekstraat l-4.In deze brief

staat wat er nog allemaal mis is op HoekstraatL4:. 2 luchtwassers ontbreken, op een stal is

een gecombineerde luchtwasser geplaatst i.p.v. een enkelvoudige luchtwasser, veel meer

varkens in de hokken dan is vergund, meer afdelingen gebouwd dan is vergund, enz'

Verbazingwekkend is dat de gemeente Boxmeer toch besluit op Hoekstraat L4 niet meer te

handhaven op basis van concreet zicht op legalisatie, op basis van berekeningen met de

oude omrekeningsfactoren voor de combiwasser. Op 1-9 juli 2OL8 zln de nieuwe factoren

voor de combiwassers definitief van kracht geworden, en kan er dus absoluut géén sprake

ziin van een zicht op legalisatie,
Gemeente Boxmeer vindt het best dat er véél meer ammoniak wordt uitgestoten dan

vergund, en dat wij véél meer geuroverlast ondervinden dan wettelijk is toegestaan.

Conclusie t.a.v. de 5 verplichte luchtwassers op Hoekstraat L4/L6 te Rijkevoort (4 verplicht

sinds 2004 en 1- verplicht sinds 2008):

-2 wassers zijn nooit gePlaatst

-2 wassers waren tot20-02-20L8 niet door TAC-RAV beoordeelde

stalsystemen ( dus volgens de Odbn traditionele systemen vanaf 2004 tot 2018)

Vanaf 2O-02-2OL8tot op heden zijn deze wassers beoordeeld als ondergedimensioneerd.

- 5e wasser is een niet vergunde combiwasser, die veel meer geur verspreid

dan altijd is verondersteld.

Volgens de brief van de gemeente van L7 julijl. heeft Cornelissen BV z'{n zienswijze gegeven

over de tekortkomingen op Hoekstraat L4/I6.

Op blz. 2 onder Zienswijze, punt 2: antwoord van de gemeente Boxmeer aan Cornelissen BV:

*2. Met betrekkí,ng tot de varkenshouderij aøn de Hoekstrøat 76 merlrt u op døt híeraan

nog enkele tekortkomÍngen zijn, díe het gevotg zÍjn van het feit dot u bedríif nog Ín

ontwkkeling ìs. Onderdæl von deze plannen vormde hA aankopen van de wonÍng van

de buurman oan de Hoekstraat 72. HÍerover k aI geruíme tíþ overleg geweest met het

bevoegde gezag. ltitgangspunt van de plannen b dat het bedrífi voltedíg voldoet øon de

mílíeueísen".
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Mijn opmerkingen hierover:
1. "enkele tekortkomingen omdat bedr'rjf nog in ontwikkeling is": deze zware

milieuovertredingen zíjn al aan de hand vanaf 2OA4 op Hoekstraat 14 én L6.

2.In deze Zienswijze wordt door Cornelissen BV duidelijk aangegeven dat er ook een

verband is tussen het aankopen van woning op Hoekstraatl? (met uw SUN subsidie) en het

oplossen van de zware overtredingen op Hoekstraat 16.

Dus niet atleen wordt de SUN subsidie aangewend voor het oplossen van de overtredingen

op HoekstraatT4, maar óók voor de overtredingen op Hoekstraat L6-

Ook wordt de SUN subsidie verder nog gebruikt, om uit te kunnen breiden met 1-.800

vleesvarkensplaatsen, wat in de zicht op legalisatie ook is meegenomen.

Ik verzoek u vriendelijk, deze voor u nieuwe Odbn stukken mee te nemen in uw

besluiWorming t.a.v. betreffende SUN subsidieaanvraag.

De varkenshouderij op HoekstraatL4/L6 te Rijkevoort is al b'rjna 14 jaren in str-rjd met de

vergunning en voorschriften in bedrijl en wil nu de zogenaamde "enkele tekortkomingen"

oplossen m.b.v. de SUN subsidie.

Indien gewenst kan ik verdere toelichting verstrekken.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

Hoogachtend,

Cor Peeters

Hoekstraat 7

5447 PA Rijkevoort
0485-37L92L
c.oeeters@ konolanet.n I

Bijlagen:
- Brief gemeente Boxmeer aan Boskamp & Willems Advocaten d.d. 04-06-201-8

- Odbn controlerapport Hoekstraat L6, d.d.07-L1-201-6
- Odbn controlerapport Hoekstraat 1-6, d.d. L0-08-201-7

- Odbn controlerapport Hoekstraat L6, d.d. 20-02-20L8
- Brief gemeente Boxmeer aan Cornelissen BV d.d. 17-07-201-8
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