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Nijmegen, 3 oktober 2010
Geacht college,
Bij biomassacentrales worden activiteiten verricht die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de
habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend
effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Het gaat hierbij onder meer
om de depositie van stikstof. Voor deze activiteiten is een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede
lid, Wet natuurbescherming (Wnb) vereist.
1. Handhavingsverzoek Wnb biomassacentrale Molenheg 10 Egchel
Voor de biomassacentrale van de firma Wijnen, Molenheg 10, 5987AP Egchel heeft MOB reeds op 11
december 2020 een handhavingsverzoek inzake de vergunning Wnb ingediend. De betreffende
biomassacentrale was destijds volgens de provincie nog niet gebouwd. Op dit moment is er echter een
nieuwe situatie. MOB heeft signalen gekregen dat de biomassacentrale nu wél is gebouwd en nu zelfs
proefdraait zonder vergunning. Deze signalen komen uit media1 en van omwonenden.
MOB wijst u er op dat conform vaste jurisprudentie ‘proefdraaien’ van een installatie ook ‘in bedrijf
zijn’ van een installatie betekent.

1 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200928_00177755/leefbaar-peel-en-maas-verzet-zich-tegen-biomassacentraleegchel-gemeente-geeft-niks-om-onze-gezondheid
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De biomassacentrale beschikt nu niet over een geldige vergunning Wnb. Op basis van de nieuwe
situatie dient MOB een nieuw handhavingsverzoek in. MOB verzoekt u om handhavend op te treden
tegen de biomassacentrale, de biomassacentrale onmiddellijk stil te leggen en de illegale situatie te
beëindigen.
2. WOB verzoek inzake aanvraag vergunning Wnb en communicatie met bedrijf
In het artikel van De Limburger2 (zie ook bijlage 2) staat dat een eerste aanvraag vergunning Wnb is
afgewezen.
Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoeken wij u de volgende documenten aan
ons digitaal toe te sturen:
a. de afgewezen vergunning aanvraag Wnb (incl. stikstofdepositieberekening en alle bijbehorende
documenten) én het afwijzingsbesluit door de provincie;
b. de nieuwe vergunning aanvraag Wnb (incl. stikstofdepositieberekening en alle bijbehorende
documenten). Mocht deze aanvraag nog niet zijn ingediend dan verzoeken wij u deze aanvraag zodra
deze is door u is ontvangen, aan MOB toe te sturen.
c. álle communicatie tussen de provincie Limburg en het bedrijf over de biomassacentrale en de
vergunningaanvraag Wnb in de afgelopen 15 maanden.
Mocht u dit Handhavingsverzoek en WOB verzoek ook per post willen ontvangen, dan vragen wij u dit
per ommegaande (per brief/ email) aan ons mee te delen.
Wij vragen u de ontvangst van dit handhavingsverzoek te bevestigen.
Hoogachtend,

Drs. Johan G. Vollenbroek
Bijlage 1: Uittreksel KvK van MOB
Bijlage 2: Artikel Limburger ‘Verzet tegen biomassacentrale' Koos Vaes dd 28 september 2020
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Bijlage 2: Artikel uit de Limburger ‘Verzet tegen biomassacentrale' Koos Vaes dd 28 september 2020.
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