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Aan het College van B&W van Horst aan de Maas 

p/a Postbus 6005 

5960 AA Horst 

 

Horst, 10 december 2017 

Betreft: vragen over plannen vestiging mestverwerkingsfabriek RMS. 

 

Geacht college, 

 

Wij hebben kennis genomen van de plannen van RMS om een - wat RMS noemt - een 

biogasraffinagebedrijf te vestigen in Klaver 11, op de grens van Grubbenvorst en Horst. Wij hebben 

begrepen dat veel omwonenden grote overlast verwachten van deze mestverwerkingsfabriek. 

 

In de ontwerp omgevingsvergunning van de provincie Limburg lezen wij, dat de gemeente Horst aan 

de Maas – in het kader van een wettelijke verplichting – al in februari 2017 door de provincie om 

advies is gevraagd inzake de vestiging van RMS. Reden voor de volgende vragen: 

 

1. Wat is de reden dat u de gemeenteraad van Horst aan de Maas niet in kennis gesteld hebt 

van het advies dat u aan de provincie heeft gestuurd? 

2. Realiseert u zich dat de vestiging van een dergelijk grote mestverwerkingsfabriek (de 

grootste van Nederland met een verwerkingscapaciteit van 600.000 ton per jaar) in een 

gebied waarbij omwonenden toch al geconfronteerd worden met de grootste veestallen van 

Nederland, het NGB en andere IV-bedrijven, veel onrust veroorzaakt onder die 

omwonenden? 

3. Bent u met ons van mening dat u uw oor te luisteren had dienen te leggen bij zowel de 

omwonenden als de gemeenteraad, zodat u in uw advies aan de provincie als een werkelijk 

vertegenwoordiger van de belangen van de burgers van Horst aan de |Maas in het algemeen 

en van de omwonenden in het bijzonder had kunnen tonen? 

4. Bent u bereid om te onderzoeken of u samen met de gemeenteraad stelling kunt nemen 

tegen de komst van RMS en vervolgens samen met de omwonenden actief de komst van het 

bedrijf te voorkomen? 

 

Ik verzoek u deze vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Cox 

(fractievoorzitter van de SP-fractie) 
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