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Groesbeek, 28 februari 2008
Betreft: verzoek om handhaving Wet milieubeheer pluimveestal Dennenkamp 1b
Geacht College,
Sinds omstreeks 20 november 2002 is binnen de gemeente Groesbeek op het perceel Dennenkamp 1b een pluimveebedrijf in werking. De inrichting is illegaal in werking en veroorzaakt
ontoelaatbare milieuhinder.
Door het college is eerder een gedoogvergunning afgegeven welke inhield dat tot uiterlijk 1 februari 2004 zou worden gedoogd. Het bedrijf is na die datum in werking gebleven. B&W hebben
geen gevolg gegeven aan dit besluit. Weliswaar is een dwangsombeschikking genomen, maar
deze is zonder het beoogde resultaat en op basis van een duistere motivering weer ingetrokken.
Het hierop volgende besluit tot vergunningverlening is aangevochten. Dit besluit is door de
Raad van State vernietigd. Vervolgens is door B&W opnieuw een vergunning verleend. Dit besluit is bij uitspraak van 27 februari 2008 vernietigd. Niet enkel het besluit is vernietigd. De vergunning is bovendien volledig geweigerd.
Onaanvaardbare milieugevolgen
Het bedrijf aan de Dennenkamp 1b veroorzaakt onaanvaardbare stankhinder bij de voetbalvelden van Achilles '29. Daarnaast veroorzaakt het bedrijf onaanvaardbare cumulatieve stankhinder bij de woning Cranenburgsestraat 41. Het veroorzaakt onaanvaardbare geluidhinder bij
diverse woningen ten gevolge van onder meer transportbewegingen en mechanische ventilatie.
Er treden onaanvaardbare fijnstofemissies op.
Het Habitatrichtlijngebied De Bruuk wordt onaanvaardbaar belast met ammoniakdepositie.
Gelet op de ernstige milieuhinder wordt niet voldaan aan de eisen van de IPPC-richtlijn.

Verzoek
Gelet op
- artikel 8.1 lid 1 sub c van de Wet milieubeheer welke verbiedt om een inrichting zonder vergunning in werking te hebben,
- uw besluit tot het uiterlijk gedogen tot 1 februari 2004,
- de uitspraak van de Raad van State van 27 februari 2008 op uw besluit tot vergunningverlening voor een bedrijf met 300.000 legkippen,
- de onaanvaardbare milieusituatie welke het houden van 300.000 legkippen veroorzaakt,
verzoekt de WMG u ten spoedigste tot handhavende maatregelen over te gaan, en een einde te
maken aan de illegale situatie zoals deze zich inmiddels reeds jaren voordoet.
Wij verzoeken u dit besluit zo spoedig mogelijk te nemen, maar uiterlijk binnen de wettelijk gestelde termijn van vier weken.
Hoogachtend,
Werkgroep Milieubeheer Groesbeek

mw. J. van der Vegt
voorzitter

