Schriftelijke vraag van de Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel d.d. 06-09-2017
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel)
Onderwerp:
Schriftelijke vragen naar aanleiding van berichtgeving vergunningaanvraag mestverwerking Coppens
Toelichting:
Hieronder is de toelichting van GBV opgenomen zoals die opgenomen is in de brief:
Context
Op 11 augustus 2017 stond een bericht in het Brabants Dagblad dat een vergunningsaanvraag ten
behoeve van een mestverwerking aan Molenbrand 9 bij de provincie ter inzage ligt maar dat deze niet
in de lokale dagbladen en/of weekbladen wordt gepubliceerd vanwege het feit dat deze aanvraag niet
Mer-plichtig is. Dit betekent dat de provincie een vergunningaanvraag ter inzage legt maar dat
belanghebbenden niet de mogelijkheid hebben om zich in kennis te stellen over het feit dat een
dergelijke vergunningaanvraag 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.
Vraag/vragen:
-

-

-

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 het 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?

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26-09-2017
In onderstaande tekst wordt één op één op de gestelde vragen ingegaan.
-

De besluiten die genomen zijn door de provincie Noord Brabant worden openbaar gemaakt
door publicatie van de openbare besluitenlijst. Publicatie vindt meestal direct plaats na de
vergadering waarin het besluit genomen is. De besluiten worden gepubliceerd op de
provinciale website, www.brabant.nl. Indien de besluiten betrekking hebben op een
onderneming uit Boekel, dan worden de stukken gedurende zes weken ter inzage gelegd bij
ons op ons gemeentehuis.

Als wij zelf besluiten nemen publiceren wij dit in het weekblad voor Boekel en Venhorst. De
stukken liggen logischerwijs dan ook zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Verschil is
met name dus dat wij in ons lokale weekblad publiceren en dat de provincie Noord Brabant
dat niet doet. Inwoners van Boekel moeten dus zelf de provinciale besluiten in de gaten
houden via de website van de provincie.
Overigens is het zo dat burgers zich kunnen aanmelden op www.overheid.nl. Zij ontvangen
dan informatie (op maat) in hun e-mailbox als er besluiten genomen zijn die voor hun
woonomgeving interessant is (waaronder het voorliggende besluit).
-

Nee, het publiceren in de lokale weekbladen is geen taak van de provincie Noord Brabant. De
gemeente kan er wel voor kiezen om dit zelf (vrijwillig) te doen. Wij ontvangen namelijk een
afschrift van de publicatie en de stukken die ter inzage gelegd moeten worden. Het publiceren
van deze besluiten is geen wettelijke taak van de gemeente en het is de vraag of wij dit zelf
moeten willen, zeker omdat mensen dit via www.overheid.nl al zelf bij kunnen houden.

-

Binnen onze gemeente vallen de inrichtingen aan de Molenbrand 9 en die aan de Molenakker
5 / Neerbroek 29 onder het bevoegd gezag van de provincie Noord Brabant. Verder is
datzelfde nu nog het geval voor de milieustraat op De Vlonder. De nieuwe eigenaar is echter
bezig om de provinciale vergunning in te trekken en zal een melding Activiteitenbesluit
indienen op basis waarvan de gemeente weer het bevoegd gezag wordt.

-

Er heeft met betrekking tot de onderhavige vergunningaanvraag geen omgevingsdialoog
plaatsgevonden. Dit was op basis van de provinciale Verordening ruimte in het voorliggende
geval ook niet nodig omdat er geen sprake is van het oprichten van gebouwen.

