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Grubbenvorst, 8 maart 2018, BdP/0148

Betreft : zeer trage behandeling bezwaar tegen afwijzing verzoek vergunning NGB te vernietigen

Geachte leden van de gemeenteraad,
Zoals u wellicht bekend heeft vereniging Behoud de Parel op 12 mei 2017 aan het college van B&W
gevraagd om de bouwvergunning te vernietigen voor de bouw van varkensstallen door Heideveld Beheer
BV, een onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Het verzoek is gebaseerd op een anterieure
exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Heideveld Beheer BV, waarin onder andere de bepaling
is opgenomen dat het bedrijf binnen een bepaalde termijn de bouwwerkzaamheden zou moeten starten.
Indien het bedrijf dat niet zou doen, zou de vergunning vernietigd worden en een vergoeding betaald
moeten worden.
Het college van B&W heeft besloten het verzoek van vereniging Behoud de Parel om de bouwvergunning
te vernietigen af te wijzen. Dat besluit is aan Behoud de Parel doorgegeven middels een schrijven d.d. 12
juli 2017.
Vervolgens heeft Behoud de Parel op 22 juli 2017 bij de Commissie Bezwaar & Beroep een bezwaar
ingediend tegen dit besluit van B&W. Tot onze verrassing verklaarde de commissie Bezwaar & Beroep het
bezwaar van Behoud de Parel aanvankelijk niet ontvankelijk. Dat gebeurde op basis van de
veronderstelling van de commissie dat er geen sprake was van een appellabel besluit en dat er dus ook
geen bezwaar gemaakt zou kunnen worden. Nadat Behoud de Parel daarop reageerde, werd het bezwaar
alsnog ontvankelijk verklaard. Dat bleek uit een mail d.d. 27 juli 2017.
In een mailwisseling over de datum van een hoorzitting van de commissie Bezwaar & Beroep werd
besloten in verband met de vakantieperiodes ende afwezigheid van de heer Bouwmans (als
vertegenwoordiger van de gemeente) de zitting enkele weken door te schuiven tot na 12 september (de
dag waarop de gemeenteraad zich eventueel zou uitspreken over de brief van Behoud de Parel over deze
kwestie). Uiteindelijk ontving Behoud de Parel op 6 oktober 2017 het bericht dat een zitting gepland was
op 12 december 2017. De partijen (Behoud de Parel, Heideveld Beheer BV en de gemeente Horst aan de
Maas) zijn vervolgens daadwerkelijk gehoord op 12 december 2017.
Op 17 januari 2018 kreeg Behoud de Parel het bericht van het College van B&W dat de uitspraak op het
bezwaar van Behoud de Parel langer op zich zou laten wachten. Omdat, zo werd schriftelijk
medegedeeld, de behandeling van het bezwaarschrift meer tijd vergde dan aanvankelijk gedacht. Zou
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eigenlijk vóór 19 januari 2018 een beslissing moeten worden genomen op het bezwaar van Behoud de
Parel , nu wilde B&W gebruik maken van de mogelijkheid (volgens artikel 7 :10 van de Algemene wet
bestuursrecht) de beslissing met 6 weken uit te stellen tot uiterlijk 2 maart 2018.
We zijn nu bijna 10 maanden verder - na het indienen van het verzoek - en nog steeds is er geen
uitspraak. En ook voor de datum van 2 maart 2018 is aan Behoud de Parel geen beslissing kenbaar
gemaakt. Terwijl het bedrijf - Heideveld Beheer BV - nadat zij op de hoogte is gebracht van het verzoek
(en het bezwaar) van Behoud de Parel - is gestart met de bouwwerkzaamheden (ruim drie jaar later als
het bedrijf volgens de anterieure exploitatieovereenkomst met de gemeente had dienen te doen).
Behoud de Parel heeft de indruk - gezien voorgaande - dat de gemeente Horst aan de Maas met opzet
deze kwestie traineert. Naar de reden daarvoor kunnen wij slechts gissen. Wij achten dat van een
dergelijk ernstige schending van het recht van burgers, dat wij u via deze brief op de hoogte willen stellen
van de handelwijze van het college. Wij denken bij u aan het goede adres te zijn, omdat wij er van uit
gaan dat u het college van B&W controleert op haar handelwijze. Daarbij doet het er ons inzien niet toe,
of u het - als individuele fractie - wel of niet eens bent met ons verzoek en/of ons bezwaar, maar ziet u
toe op een deugdelijke behandeling van burgers.
Het is in dit verband vermeldingswaardig dat Behoud de Parel al eens eerder te maken heeft gehad met
een onjuiste handelwijze van het gemeentebestuur. Het betrof toen de manier waarop een onderzoek
over de gezondheidseffecten van het NGB op de omwonenden naar buiten is gebracht. Vereniging
Behoud de Parel heeft die kwestie toen voorgelegd aan de Nationale Ombudsman en die concludeerde
mét de vereniging dat het college niet correct heeft gehandeld in die kwestie.
Wij hopen dat de gang naar de Nationale Ombudsman in deze kwestie (verzoek/bezwaar inzake
vernietiging bouwvergunning) niet opnieuw hoeft te worden ingezet. Dat hangt mede af van de reactie
van uw raad. Wij verzoeken u deze brief te behandelen in uw raadsvergadering van 13 maart aanstaande.
Aanvullend aan bovenstaande willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. Nadat wij het verzoek
ingediend hebben om de vergunning van Heideveld Beheer BV te vernietigen, is door Heideveld Beheer
BV gestart met bouwwerkzaamheden. Meer in het bijzonder zijn silo’s gebouwd en is er een weegbrug
geplaatst. Wat die weegbrug betreft heeft vereniging Behoud de Parel de indruk dat voor de plaatsing
daarvan geen vergunning is verleend. De weegbrug is al geactiveerd en dat heeft tot gevolg dat er (nu al)
aanzienlijk meer (vracht)verkeer plaats vindt en dus meer uitstoot van schadelijke gassen dan waar in de
vergunningen rekening mee is gehouden, met alle negatieve gevolgen van dien voor het milieu en de
gezondheid van omwonenden. Naar aanleiding van voorgaande verzoeken wij de gemeenteraad om
richting college van B&W aan te dringen nadrukkelijk handhavend op te treden, indien onze indruk
correct blijkt te zijn.

Hoogachtend,
André Vollenberg
(voorzitter vereniging Behoud de Parel)

Marlotte Bakker
(secretaris vereniging Behoud de Parel)
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