Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Statenfractie Lokaal Brabant
De heer Van de Broek
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Beantwoording technische vragen
Datum

11 november 2021
Ons kenmerk

Geachte heer van de Broek,

C2288497/4970083
Uw kenmerk

Bij e-mail van 22 oktober 2021 heeft u namens de Lokaal Brabant fractie
technische vragen over Handhaving vergunningssituatie mestverwerking “De
Princepeel ” Wilbertoord gesteld.

Contactpersoon

J.F.W.M. (Anky) Dieden
Telefoon

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

(06) 15 82 64 62
Email

1. Is het juist wat het gemeentebestuur van Mill en St. Hubert aangeeft dat de
provincie bevoegd gezag is in de handhaving van deze vergunningen?

adieden@brabant.nl

Antwoord: Ja, wij zijn bevoegd gezag in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
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2. Zijn er, en wanneer, inspectie/handhavings bezoeken uitgevoerd en zijn er
(ernstige) overtredingen geconstateerd? Graag ontvangen wij een
chronologisch overzicht van data en inzicht in de mogelijk geconstateerde
overtredingen
Antwoord: In de bijlage is een overzicht hiervan opgenomen.

3. Is er overleg geweest tussen de gemeente en provincie en wanneer, over de
handhavings acties van de vergunningen? En, zo ja wanneer en met welke
intensiteit en graag inzicht in de gemaakte afspraken/resultaten?
Antwoord: Nee, er is hierover geen overleg met de gemeente geweest.

4. Zichtbaar ter plaatse is dat de op basis van de vergunning aan te leggen
erfbeplanting nog niet gerealiseerd is. (Zie bijlage erfbeplantingstekening van
2007) Is hier een oorzaak voor aan te wijzen en heeft de vergunningverlener
officieel uitstel verleend voor het realiseren van deze aan te leggen
erfbeplanting? Zo Nee, wanneer gaat het onderdeel erfbeplantingsplan
gerealiseerd worden?

Bijlage(n)

Antwoord: De erfbeplantingstekening maakt onderdeel uit van het
bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert herziening 2018. Het is de
verantwoordelijkheid van de inrichtinghouder om te zorgen dat hij aan zijn
verplichtingen voldoet. In het kader van het toezicht wordt hierop toegezien.
Recentelijk is de inrichting bezocht en hierbij is de erfbeplanting meegenomen.
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5. Rijdende over de Volkelseweg is bijna permanent een zeer penetrante
zwaar overlast gevende geur ter plaatse aanwezig. Zijn er metingen
uitgevoerd rond de geuroverlast van dit bedrijf en blijven deze metingen binnen
de gestelde vergunningsvoorwaarden?
Antwoord: We merken op dat de geurklachten in de omgeving niet altijd toe
zijn te schrijven aan de locatie Princepeel. In de directe omgeving bevinden
zich nog een aantal andere mestverwerkers. Daarnaast bevinden zich veel
(intensieve) veehouderijbedrijven in de directe omgeving. Ook zijn er veel
landbouwgronden in de omgeving van de inrichting, waarop dierlijke
meststoffen (binnen het uitrijseizoen) mogen worden uitgereden. Binnen 500
meter vanaf de grens van de inrichting liggen geen geurgevoelige objecten
(bijvoorbeeld burgerwoningen).
Bij het bedrijf zijn geen geurmetingen in het kader van toezicht door of namens
de provincie uitgevoerd. Wel is in 2019 door het Team Metingen en
Onderzoek metingen uitgevoerd met een zogenaamde FLIR-camera. Met als
doelstelling de diffuse-emissies (lekkages) in beeld te brengen. Hierbij zijn
inderdaad lekkages gevonden. Inmiddels heeft de inrichtinghouder aangetoond
dat de lekkages zijn verholpen. Ook heeft de inrichtinghouder aangegeven,
dat in zijn opdracht regelmatig FLIR-metingen worden uitgevoerd om diffuseemissie (tijdig) te detecteren.
Bij deze inrichting wordt periodiek toezicht uitgeoefend aan de hand van
vastgestelde branche toezicht plannen, die brabantbreed worden gebruikt.
Daarnaast vindt er bij elke klacht in principe een bezoek plaatst aan het bedrijf
en de klagers om te onderzoeken wat de klacht is, wat de bron van de
klachten is en of er mogelijke oplossingen voor zijn.

6. Is er een dossier van de uitgevoerde handhavingsacties door de
vergunningverlener en kan dit door Lokaal Brabant worden ingezien?
Antwoord: Er is een overzicht van uitgevoerde toezichtbezoeken bij het bedrijf
(zie bijlage). De dossiers zijn openbaar en op verzoek in te zien.

7. Zijn er nog andere relevante technische zaken te melden vanuit de
handhaving van de vergunningen, die Lokaal Brabant in de verdere
oordeelsvorming over deze casus dient mee te nemen?
Antwoord: Nee, deze zijn bij ons op dit moment niet bekend.
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Met vriendelijke groet,
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J.F.W.M. Dieden
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Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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