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Geachte lezer,
De brief van B&W aan de raad over de ”Kruimelgevallenregeling” laat zien dat de wethouder de
uitbreiding van MSD/intervet met een juridische toverstaf wil laten doorgaan.
Het is een belediging voor de buurt, die naast de huidige milieubelastende fabriek (categorie 3) van
MSD/intervet nog een zelfde fabriek er naast krijgt (op slechts 18 meter van hun woningen). MSD
gaat immers een even grote fabriek neerzetten als er al staat én de productie méér dan verdubbelen!
De bouw van een tweede milieubelastende fabriek in een woonwijk (ook al is het onder dezelfde
naam) is een belediging voor de omwonenden. Dat zijn wel onze Biltse burgers die uitgelachen
worden met een “Kruimelgevallenregeling” Is de gemeenteraad er voor de eigen burgers of voor een
multinational, die zich overal kan vestigen?
Als dit het beleid wordt van onze raad, dan zou ik me diep schamen. Dat MSD/intervet zich op oude
rechten kan beroepen, wil nog niet zeggen dat we het gezonde verstand niet moeten gebruiken.
Naast MSD heeft ook de gemeenteraad, B&W en de provincie een maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
Al 30 jaar is het beleid in De Bilt: Géén uitbreiding van milieucategorie 3 bedrijven in een woonwijk.
Waarom dan nu in allerlei vreemde bochten wringen om een multinational zijn gelijk te geven terwijl
die dat maatschappelijk verantwoord niet heeft.
B&W en de raad hebben nu de mogelijkheid om MSD/intervet te laten weten dat uitbreiding van hun
bedrijf in een woonwijk niet kan. Het zou het enige juiste signaal zijn, óók aan de provincie. De raad
heeft de optie, zoals in de brief van B&W vermeldt staat, MSD/intervet kenbaar te maken dat hun
aanvraag niet in overeenstemming is met de eis van een goede ruimtelijke ordening. Ook zal duidelijk
gemaakt moeten worden dat de “kruimelgevallenregeling” niet van toepassing is op de bouw van
een 2de fabriekshal. Hier wordt misbruik gemaakt van van een regeling die hier niet voor bedoeld is.
Tevens wordt het tijd dat er een WOB verzoek komt naar de gunning van de categorie 3 op
Ambachtstraat 6 op 24-04-2015 met nummer 37749.

