13-7-2ot7/ovs3

Eemeente

HORST
A/D
MAAS
Vereniging
Behoudde Parel
t.a.v.de heerA.Vollenberg
p/aWinterheide
3
5971GD GRUBBENVORST

illltl,l,l,l,trhrl,,ltil,tl

||ll]ll||t
illillllt
ililt
llilt
lllll
lllll
lllll
lllll
llllllll
datum1
: 2juli2O17

/ 1705'150í3í
ons kenmerk:17-0055977

uw brief van: 12 mei2017
tefefoonnr.:O77- 477 94 53
bijlage: -

uw kenmerk:
behandelddoor: M. Bouwmans
ondelwerp: Vezoekvernietiging
verleende
vergunning
aanHeideveld
BeheerBV

GeachteheerVollenberg,
vande aan HeideveldBeheerBV verleendebouwvergunning
U heefteenverzoektot vernietiging
ingediend
nietbinnen3 maanden
na hetonherroêpelijk
verkrijgen
omdatvergunninghouder
vande benodigde
en toestemmingen
metde bouwwerkzaamheden
is gestart.
vergunningen
geslotenmetde exploitanten
exploitatieovereenkomst
Op 5 juli 20í t heeftde gemeenteeenanterieure
van
HeideveldBeheerBV.Op 13 september2011heeftde raadde anterieure
overeenkomst
bekrachtigd.
In de
medewerking
is o.a.vastgelegd
onderwelkevoorwaarden
zal wordenverleendaande uitbreiding
overeenkomst
van de varkenshouderij
aan de Laagheide
9 te Grubbenvorst,
als onderdeelvan
de ontwikkeling
van het Nieuw
ookeen kippenbedrijf
metslachterijen een
GemengdBedrijf(NGB),waarnaastde varkenshbuderij
deelvan uitmaken.
mestveruerkingsinstallatie
aangaande
de "bouwplicht".
In datartikelstaatin lid 1: "Deexploitant
U wijstop artikel13vande overeenkomst
na hetonherroepelijk
verkrijgen
vande benodigde
is verplicht
binnendriemaanden
vergunningen
en
metde bouwwerkzaamheden
conformde ter zakede op hetperceelte realiseren
toestemmingen,
bebouwing
gesteld:
"lndien
te starten".Verderwordtin lid 3
verleendevergunningen
en toestemmingen
de exploitantna
vande benodigde
verkrijgen
vergunningen
verfoopvanéén jaarna hetonherroepelijk
en toestemmingen,
nog
aande gemeenteeengefixeerde
nietmetde bouwis gestart,is de exploitant
schadevergoeding
verschuldigd
ter
gemeente
groottevan€ 100,000,
het
recht
van
de
om
nakoming
onverminderd
te verlangen".
als geformuleerd
in artikel13 vande anterieure
dat HeideveldBeheerBV de verplichting
U heeftvastgesteld
is
nagekomen.
reden
vezoekt
niet
Om
die
uw
vereniging
onsom intrekking
exploitatieovereenkomst
van de door
vergunningen
en de anterieure
overeenkomst
op te zeggen,omdater binnende gestelde
onsverleende
termijnengeenaanvangis gemaaktmetde bouw.
gefaseerd
aangevraagd.
De eerstefaseis op 30 oktober2012
HeideveldBeheerBV heeftde bouwvergunning
heeftde Raadvan Statebij uitspraak
van7 januari2015de rechtsgevolgen
verleend.Uiteindelijk
vande
Vervolgens
hebbenwijop 2 april2015eenbesluitgenomenmet
bouwvergunning
eerstefasein standgelaten.
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is bezwaargemaakt.De bezwaarschriften
tweedefase.Hiertegen
zijndoor
betrekking
tot de bouwvergunning
juli
juli
is
op
bezwaar
verzonden.
Hiertegen
vanaf
Op 30 2015 de beslissing
stond
31 2015
onsafgewezen.
gedurende
Er is geenberoepingesteld.
Dathoudtin dat de
6 wekenberoepopenbij de rechtbank.
is geworden.
tweedefaseop í 1 september2015onherroepelijk
bouwvergunning
provincie
verleende
milieuvergunning
Heideveld
Beheer
BV
en NatuurbeschermingswetDe doorde
aan
2015onherroepelijk.
Dathoudtin datde laatstbenodigde
vergunning
warenal voor11 september
aanHeideveld
vergunning
de bouwvergunning
tweedefaseis,dieop 11september
2015onherroepelijk
BeheerBVverleende
is
geworden.
exploitatieovereenkomst
houdthetbovenstaande
vanartikel13,lid 1 vande anterieure
in dat
Uitgaande
2015metde bouwgestartzoumoetenzijn.
op 11 december
Heideveld
BeheerBV uiterlijk
is medio20í4 reedsgestartmethetbouwenvan luchtwassers
bijde stallenvan
In overlegmet uw Vereniging
hetvarkensbedrijf,
overeenkomstig
de op 30 oktober2012verleendebouwvergunning
eerstefase.Omdatpas
gebouwdmagwordennadatookde bouwvergunning
tweedefaseis verleenden datop dat momentnogniethet
gevalwas,is in nauwoverlegmetuwVereniging,
vanHeideveld
de ondernemers
BeheerBV en de gemeente
in procedure
voorde luchtwassers
te brengen,waarbijuw Vereniging
actief
besloteneen apartebouwvergunning
geenbezwaar
de terinzagelegging
vande bouwvergunning
zoubenaderen
om gedurende
te
de omgeving
voorde luchtwassers
verleend
en heeftdezegedurende
6 weken
maken.Op I mei2014is de bouwvergunning
ingediend.
ter inzagegelegen.Er zijngeenbezwaren
BeheerBVverleendebouwvergunningen
makendeeluit vande aan Heideveld
eersteen
De luchtwassers
2015is begonnen.
Er is danookgeen
tweedefase.Datbetekentdus,dat metde bouwvóór11september
vande bouwvergunning
te starten.
een procedure
tot intrekking
aanleiding
geslotenmetde partijenHeideveldBeheerBV en de
exploitatieovereenkomst
Overigensis de anterieure
Vereniging
Behoud
de
Parelis hieringeenpartij.Metbetrekking
Horstaande Maas.
tot hetgeenin de
Gemeente
tussenbeidepartijen.Indienpartijenmetwederzijdse
is vastgelegd
bestaatwilsovereenstemming
overeenkomst
te wijzigenof op een bepaaldewijzete interpreteren,
instemming
besluitende overeenkomst
dan is dat hetrecht
vaneenderdepartijis daarbijnietaande orde.
van dezepartijen.Toestemming
- vastgelegd
naarartikel15.Hierinis - onderde kop"Rechtvanontbinding"
TotslotverwijstuwVereniging
dat
"hetcollegevan B&Wvande gemeentedezeovereenkomst
in hetkadervanartikel169lid4 Gemeentewet
zal
zondergehoudenheid
en hetrechtheeftdezeovereenkomst
voorleggen
aande gemeenteraad
tot
daartoenaarhetoordeelvan hetcollege
te ontbindenindiende reactievan de gemeenteraad
schadevergoeding
geeft".
aanleiding
vanburgemeester
en wethouders,
juli
is de op 5
2011gesloten
overeenkomst
voorgelegd
aande raadconformartikel15.
Zoalseerderaangegeven
exploitatieovereenkomst
bekrachtigd.
20í t heeftde raadde anterieure
Op 13 september
groet,
Metvriendelijke
vanHorstaande Maas,
Burgemeester
en wethouders
De burgemeester,

