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Geacht College,
Context
Op 11 augustus 2017 stond een bericht in het Brabants Dagblad dat een
vergunningsaanvraag t.b.v. een mestverwerking aan Molenbrand 9 bij de Provincie ter
inzage ligt maar dat deze niet in de dagbladen en/of weekbladen wordt gepubliceerd
vanwege het feit dat deze aanvraag niet Mer-plichtig is. Dit betekent dat de Provincie een
vergunningsaanvraag ter inzage legt maar dat belanghebbenden niet de mogelijkheid
hebben om zich in kennis te stellen over het feit dat een dergelijke vergunningsaanvraag
ter inzage ligt.
Gevolg
Het is dan ook heel begrijpelijk dat bij een dergelijke handelswijze inwoners niets
begrijpen van ontwikkelingen in hun omgeving en hierover mogelijk een onterecht
verwijt maken naar de gemeente.
Wij vinden het betreurenswaardig dat belanghebbenden met deze handelswijze beperkt
worden in hun inspraak- en rechtsmogelijkheden. Inwoners van de gemeente Boekel zijn
gewend dat alle vergunningsaanvragen gepubliceerd worden. Inwoners maken geen
onderscheid wie bevoegd gezag is. Zij willen weten wat in hun omgeving speelt en hoe ze
hierop indien nodig, invloed kunnen uitoefenen. Het is aan inwoners niet uit te leggen
dat een Provincie ,die gaat over inrichtingen met een grote omgevingsimpact en/of grote
risico’s, ter inzage gelegde aanvragen niet altijd publiceert.
We hebben de volgende vragen aan het College
-

-

-

Heeft de Provinciale overheid een ander beleid als het gaat om het publiceren van
vergunningsaanvragen dan de gemeentelijke overheid (dus ook gemeente
Boekel)?
Zo ja, op welke onderdelen wijkt dit af?
Wil het College de Provincie verzoeken om de bij de Provincie ter inzage gelegde
vergunningsaanvragen binnen de gemeente Boekel te laten publiceren in
Weekblad Boekel & Venhorst en ons van dit verzoek een terugkoppeling geven?
Graag ontvangen we een overzicht van inrichtingen binnen de gemeente Boekel
die onder bevoegd gezag van de Provincie vallen.
Heeft er een omgevingsdialoog plaats gevonden over de vergunningsvraag in
kwestie?
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