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Uw referentie:
Onze referentie:
Betreft:

2020-089318/K1578
HandhavingsverzoekEEW-2
Verzoek tot handhaving met betrekking tot EEW Energy from Waste B.V., Oosterhorn 38, 9936 HD Farmsum in het kader van de Wet natuurbescherming/Aanvulling op verzoek tot handhaving
Nijmegen, 10 oktober 2020

Geacht college,
Van 3 september 2020 dateert ons handhavingsverzoek. Hierbij vullen wij ons verzoek aan.
Uit de uitspraak van de Rechtbank van 8 oktober 2020 (LEE 20/302 WABOM VUCS) volgt dat het bedrijf in het geheel geen natuurvergunning bezit en toch de volgende emissies realiseert:

Bron: Arcadis rapport 20 augustus 2020
Hiernaast is er ook nog een gerealiseerde ammoniakemissie van circa 10.000 kg/jaar.

MOB
email: info@mobilisation.nl; website: www.mobilisation.nl

Wij verzoeken u om tot handhaving over te gaan in die zin dat het bedrijf niet over een geldige natuurvergunning beschikt en dus dient te worden stilgelegd totdat legalisatie heeft plaatsgevonden via een
vergunningprocedure in het kader van de Wnb.
Dit verzoek wordt u gestuurd mede namens vereniging Leefmilieu te Nijmegen.
Redelijke termijn?
In uw brief van 5 oktober geeft u aan de termijn voor uw besluit op ons handhavingsverzoek te verlegen tot 31 december 2020. Wij achten dit geen redelijke termijn en tekenen hierbij bezwaar aan tegen
deze te ruime termijn. Het gaat hier immers om een eenvoudig verzoek, al helemaal nu blijkt dat het
bedrijf niet beschikt over een geldige natuurvergunning.
Vierde lijn
Wij nemen aan dat de procedure met betrekking tot de vierde lijn wordt stilgelegd.
Indien u deze brief ook per post wenst te ontvangen dan horen wij dat graag van u per ommegaande
mail van u.
Hoogachtend,

Drs. ing. Johan G. vollenbroek
Eerder gestuurde bijlagen:
1. Machtiging
2. Uittrekstel KvK en statuten van vereniging Leefmilieu
3. Uittreksel KvK van MOB
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