Vragen voor het rondvraagmoment 8 september 2017

Vraag
Is GS van plan om de regels (voorwaarden) voor lozing aan te scherpen in de
vergunnningsverlening?

Nadere toelichting

Fractie

Lid GS

In het verleden hebben er lozingen op het

GroenLinks

Johan van den

oppervlaktewater plaatsgevonden als

(Hagar

Hout

Is GS van plan meer toezicht te laten houden door de Omgevingsdiensten op
lozingen vanuit mestverwerkers, ter plekke of (indien technisch mogelijk) via
monitoring op afstand?

gevolg van incidenten bij mestverwerkers.

Roijackers)

Afgelopen zomer heeft deze situatie zich
wederom voorgedaan. Dit is aanleiding
hierover vragen te stellen.

Hoe zijn de bestuurlijke en ambtelijke contacten verlopen tussen de provincie en
de gemeente tussen juni 2016 en juli 2017?

Op 13 juli 2017 ging een meerderheid

GroenLinks

Anne-Marie

van de gemeenteraad in St. Oedenrode

(Hagar

Spierings

Welke mogelijkheden heeft en gebruikt GS nog om de komst van deze megastal
van 18.000 varkens (“die niemand wil”) tegen te houden?

akkoord met de komst van de omstreden

Roijckers), SP

megastal in Bleieven, Nijnsel (LOG

(Maarten

Jekschotse Heide). In antwoord op

Everling) en

Statenvragen van de SP (juni 2016) gaf

PvdA (Antoinette

GS aan dat de stal niet in lijn ligt met het

Knoet)

provinciaal beleid. De juridische
mogelijkheden vanuit GS zijn beperkt,
maar er zou bestuurlijk en ambtelijk
worden gesproken met de gemeente St.
Oedenrode. Intussen hebben burgers en
actiegroepen aangekondigd juridisch te
blijven strijden tot aan de Hoge Raad.
Wat is de reactie van GS op de punten van kritiek (te weten: stankoverlast,
verkeer, MER, maatschappelijk draagvlak, cumulatieve overlast) op de
milieuvergunning door de rechtbank?

In juli 2017 gaf de rechter al aan dat de

SP (Maarten

Johan van den

cijfers rond de geuremissie in de

Everling),

Hout/Anne-Marie

milieuvergunning bij MACE in Oss niet

GroenLinks

Spierings

Wat zal volgens GS de invloed zijn van deze uitspraak op lopende of
toekomstige vergunningsaanvragen?

klopten. Bij de definitieve uitspraak eind

(Hagar

augustus werd de vergunning dan ook

Roijckers), en

Heeft u inmiddels een nieuwe aanvraag ontvangen?

vernietigd. Bij een nieuwe aanvraag dient

PvdA (Antoinette

er ook rekening gehouden te worden met

Knoet)

verkeersdruk en een nog te bouwen
biomassavergasser. Tot slot gaf de rechter
aan zijn twijfels te hebben bij de
maatschappelijke draagvlak voor
mestverwerking op dergelijke schaal.
MACE heeft aangegeven een nieuwe
vergunningsaanvraag in te willen indienen.

