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Mw. mr. V. Houben

Geachte heer Peeters,

In reactie op uw schrijven van 19 juli 20L7, betreffende een verzoek om handhavend op

te treden tegen het bedrijf van de firma Cornelissen B.V. aan de Hoekstraat 14 en 16 te
Rijkevoort kunnen wij u het volgende berichten.

Uw verzoek
Onder verwijzing naar de laatste milieuvergunning voor de Hoekstraat 14 geeft u aan dat
de nieuwe stal van het bedrijf weliswaar gebouwd is, maar dat de oude stallen niet zijn
aangepast en ook niet zijn voorzien van luchtwassers. Hierdoor ervaart u overlast van
het bedrijf. U verzoekt ons om op te treden tegen het bedrijf en ervoor te zorgen dat er
in de oude stallen geen varkens meer kunnen liggen in een stalsysteem dat in strijd is
met de vigerende vergunning.

Beoordeling
Wij hebben uw verzoek nader beoordeeld. De firma Cornelissen heeft zowel op
Hoekstraat 14 als op Hoekstraat 16 stallen met varkens. Gelet op het feit dat u in uw
verzoek melding maakt van oude stallen, die conform onze constateringen alleen aan de
Hoekstraat 16 aanwezig zijn, gaan wij ervan uit dat u op dit adres doelt. Op de locatie
Hoekstraat L4 zijn namelijk alleen nieuwe stallen aanwezig en niet langer oude stallen.
Mede naar aanleiding van uw verzoek is een controle verricht bij het bedrijf van
Cornelissen B.V aan de Hoekstraat 14 en 16. Deze controle heeft geleid tot een last
onder dwangsom die op 2 november 2Ol7 is verzonden aan het bedrijf van Cornelissen
Vortum-Mullem aan de Hoekstraat 16 te Rijkevoort. In deze brief wordt het bedrijf
aangeschreven om een aantal overtredingen die door ons aan de luchtwasser zijn
geconstateerd te beëindigen, Zo dient het bedrijf er binnen de gestelde termijn van drie
maanden voor te zorgen dat de luchtwassers op de stal met de kraamzeugen (stal 16-2)
en de stal met de guste dragende zeugen en opfokzeugen (stal 16-3) voldoet aan de
technische uitvoeringseisen en gebruiksvoorschriften van de systeembeschrijving BWL
2008,5. Ook dient het waswater van de luchtwassers te worden voorzien van een
laagdebietalarmering en dienen de opleveringsverklaringen van de luchtwassers te
worden aangevuld.

Weliswaar was het handhavingstraject dat leidde tot deze dwangsom al gestart voordat
wij uw verzoek om handhavend optreden ontvingen, toch komen wij hiermee voor zovet
Opsteller:
Pag. 1 van 2

d

beugen. boxmeer. groentngen. holthees. maashees. oeftelt. overloon. rijkevoort. s¿mbeek. vierllrtgsbeel< ' vr¡rttlm-nlullen.l

mogelijk tegemoet aan het optreden tegen de door u genoemde klachten. Er wordt
immers gehandhaafd ten aanzien van de luchtwassers in de stallen.
Een afschrift van de op 2 november 2OL7 aan het bedrijf van Cornelissen Vortum-Mullem
verzonden last onder dwangsom ontvangt u als bijlage bij deze brief.

Besluit
Wij hebben gelet op het bovenstaande besloten om uw verzoek tot handhavend optreden
toe te wijzen.
U heeft ons in uw brief van 9 november 2Ot7, door ons ontvangen op 10 november
2017, medegedeeld dat wij de termijn hebben overschreden waarbinnen u een beslissing
van ons had moeten krijgen. Wij hebben nu die beslissing alsnog genomen. Voor de
vertraging bieden wij onze excuses aan.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen dit besluit kunt u en kunnen andere belanghebbenden op grond van de Algemene
wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar
aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer,
Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.
Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend.
Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening (schorsing)
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA's-Hertogenbosch. B¡j dit verzoek dient een
afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het instellen van
genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd,
U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via
www. loket. rechtspraa k. n l/bestu u rsrecht.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
namens deze
e Afdeling
ursondersteuning en Commu nicatie

J.L.M Craenmehr-Hesen

Bijlage
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