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Betreft: Bezwaar op besluit handhavingverzoek Hoekstraat 14, Rükevoort

Geacht College van B&W,

Middels dit schrijven maak ik bezwaar tegen uw besluit van 16 november 2Ot7
op mijn handhavingverzoek van 19 juli 2017.

Op de eerste plaats wil ik u bedanken voor de uitgebreide en duidelijke brief
van Mw.mr V Houben die bij het besluit zit.

Het besluit "last onder dwangsom"richting Cornelissen BV gaat echter alleen
maar over locatie Hoekstraat 16.
In de begeleidende brief staat dat u niet op locatie Hoekstraat 14 heeft laten
controleren omdat er op die locatie volgens u alleen maar nieuwe stallen
aanwezig zijn en niet langer oude stallen.
Dit is pertinent onjuist, hoe dit in de controle zo mis is gegaan, is mij absoluut
een raadsel, dat mag en kan toch niet gebeuren. Als er gevraagd wordt om te
handhaven op Hoekstraat 14 neem je toch de vigerende vergunning bij de hand
en ga je daarmee op weg naar Hoekstraat 14, en blijf je niet op Hoekstraat 16.
Op locatie Hoekstraat 14 staat één grote nieuwe stal (ongeveer 4 jaar oud) en 2
grote oude stallen van ongeveer 40 jaar oud (zie bijgevoegd plattegrond
Hoekstraat 14)

Voor de duidelijkheid zal ik hier aangeven wat er in de huidige vergunning aan
uitstoot is vergund en wat de werkelijke onrechtmatige uitstoot is van
Hoekstraat 14 die wij over ons heen krijgen (specificatie zie bijlage):

Ammoniak uitstoot Hoekstraat 14 (totaal aantal kg NH3/jaar):
- Maximaalvergunde uitstoot volgens huidige vergunning: 1.888 kg
- Werkelijke uitstoot op dit moment door géén handhaving: 10.197 kg
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Als er daadwerkelijk gecontroleerd was op locatie Hoekstraat 14 zou het
volgende zijn geconstateerd:

- de oude stallen zijn in strijd met de huidige vergunning in gebruik en
niet emissiearm gemaakt.

- de emissiepunten staan in strijd met de huidige vergunning nog op het
dak. AIs de stallen emissiearm waren gemaakt zouden de luchtwassers aan de
voorzijde van het bouwblok komen.

- de nieuwe stal is niet uitgevoerd met Huisvestingssysteem RAV code
D.3.2.L4 met bijbehorende uitstoot van 0,15 kg ammoniak per jaar, maar is
uitgevoerd met Huisvestingssysteem RAV code D.3.2.L5.4 met bijbehorende
uitstoot van 0,45 kg ammoniak per jaar. Dus 3 x de toegestane uitstoot in de
nieuwe stal.

De totale locatie Hoekstraat 14 heeft dus een uitstoot van meer dan 10.000 kg
ammoniakljaar, terwijl minder dan 1.900 kg zijn vergund, en de emissiepunten
staan ook nog eens veel dichter bij onze woning dan is vergund.

Ik verzoek u dan ook om voortvarend alsnog op de locatie Hoekstraat 14 te
Rijkevoort te gaan controleren en handhaven.
Graag op korte termijn, wij hebben ten slotte ons eerste schriftelijke verzoek om
te handhaven, al op 19 juli2OLT gedaan.

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

Cor Peeters
Hoekstraat 7
5447 PA Rijkevoort
o485-37L92L

Bijlage: - plattegrond locatie Hoekstraat 14
- specificatie Ammoniak uitstoot vergund en werkelijke situatie
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