
Vragen aan het College van B&W van de gemeente 

Brunssum op basis van artikel 43 Reglement van 

Orde van de gemeenteraad. 

 

 

 

Naar aanleiding van de uitspraak van de bestuursrechter dd 2/12/2021 inzake 

de bezwaren van de actiegroep Stop de Vliegenoverlast, de gemeente 

Brunssum, de ondernemers van het Schutterspark en omwonenden, tegen de 

vergunning die Gedeputeerde Staten van Limburg heeft afgegeven, om deze 

niet ontvankelijk te verklaren; en het artikel van De Limburger dd 6/12/2021 

inzake deze uitspraak, hebben wij de volgende vragen aan het College van 

B&W 

1. Bent u het met het PAK eens dat deze uitspraak, ondanks de vergunning 

van de provincie, voor een herhaling van het overlastprobleem op onze 

Oostflank kan zorgen? 

2. Is de gemeente voornemens om de actievoerende burgers te steunen 

om een herhaling van de vliegen- en stankoverlast te voorkomen; 

3. Bent u het met ons eens dat deze rechterlijke uitspraak, ondanks de 

uitspraak van het College van B&W van Brunssum, in het artikel van De 

Limburger, bij monde van Burgemeester Mevr. van der Rijt, dat daar 

geen reden voor is, toch voor onrust zorgt bij actievoerders en 

omwonenden? 

4. Is het College bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de 

actievoerende burgers en omwonenden om deze steun toe te zeggen en 

om de angst van herhaling  weg te nemen? 

5. Is het College bereid om actief maatregelen te treffen, bijv. voor een 

hoger beroep, dan wel een gang naar de Raad van State, om de uitspraak 

van niet ontvankelijk verklaren van de bezwaren aan te vechten? 

Vervolgvragen n.a.v. bovenstaande, 

6. Indien bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord worden, is het zaak dat 

u snel tot actie overgaat: 

a. Wanneer gaat u in gesprek met de omwonenden en 

bezwaarmakers om duidelijkheid te geven en een mogelijke onrust 

weg te nemen? 



b. kunt u aangeven op welke termijn u tot actie overgaat voor 

verdergaande maatregelen zoals de stap richting Raad van State? 

7. Indien bovenstaande vragen (deels) met ‘nee’ beantwoord worden wilt u 

dan aangeven waarom en met welke redenen u aan ons verzoek geen 

gehoor wilt geven? 

Wij hopen op een snelle afhandeling, 

Namens de fractie Progressief Akkoord Brunssum (PAK), 

Jos Janssen 

Raadslid gemeente Brunssum 


