CENíEENTE BOEKEL

NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente Boekelgehouden op
16 april 2020 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz),
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier
De leden:
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer M. Kanters (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (WD).

Voorts aanwezig:
De heer M.R.G. Buijsse, wethouder

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en hij heet iedereen van harte welkom. De vz betuigt zijn
medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden van het coronavirus en hij spreekt zijn
waardering uit aan de mensen met een cruciaal beroep die in deze tijd het verschil maken

2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3.

Trekking van het stemnummer.

Bij een eventuele stemming zal stemnummer 1, de heer Kanters, als eerste zijn stem uit mogen
brengen.

4.

Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag integrale gebiedsontwikkeling buurtschap De
Elzen.
Vz benadrukt dat het voorliggende raadsvoorstel een onderdeel is van een proces. Het proces
krijgt een vervolg in de juni-vergadering wanneer de gebiedsvisie ter besluitvorming aan de
raad wordt voorgelegd.
GVB ondersteunt de woorden van de vz m.b.t. het coronavirus t.a.v. de slachtoffers, nabestaanden
en diegene met een cruciaal beroep. Het belangrijkste doel van de integrale aanpak van De
Elzen is om de overlaste situatie te verminderen en het verbeteren van het woon- en
leefklimaat. Door het nemen van een voorbereidings- en aanhoudingsbesluit hebben we
onszelf ook verplicht om voor het plangebied De Elzen de geur- en ruimtelijke visie bij te
stellen. Mede o.b.v. de beantwoording van de vragen van GVB is de kredietaanvraag
voldoende onderbouwd om zo te komen tot een beter klimaat waarbij de ondernemers zich
constructief opstellen en er draagvlak is vanuit de bewoners. Zij vraagt zich af of de deadline
van 27 juni 202Q gehaald gaat worden door het coronavirus. De meeste vergunningen zijn
verleend, voordat de omgevingswet in werking is getreden. Bij deze wet- en regelging heeft de
gemeente weinig tot nauwelijks juridische handelingsruimte om te kunnen sturen of in te
kunnen grijpen om overbelaste situaties te kunnen voorkomen. Het rijk erkent dat de wet
geurhinder en veehouderij de omwonenden onvoldoende beschermt en ongewenste
ontwikkelingen mogelijk maakt. De overheid stelt geld beschikbaar om bedrijven te saneren.
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Deze financiële maatregelen lijken niet toepasbaar voor de bedrijven aan De Elzen.
Aangezien De Elzen niet het enige gebied is in de regio, heeft GVB voorgesteld dat de
wethouder het gesprek aangaat met minister Schouten. Gemeenteraadslid mevrouw Van Eert
heeft aangeboden om mee te gaan, maar dat vond de wethouder niet nodig. Zij verzoekt
nogmaals de wethouder om het gesprek aan te gaan met de minister om de Boekelse aanpak
toe te lichten en om aan te geven dat Boekel zelf opdraait voor de kosten, terwijl de situatie
het gevolg is van de wet- en regelgeving. De rijksoverheid faciliteert indien er gedeeld moet
worden, maar zodra het ingewikkeld wordt voor de rijksoverheid, krijgt de gemeente
bevoegdheden om dat te doen. ln de crisis- en herstelwet krijgen gemeenten bevoegdheden
om in bestaande vergunningen in te grijpen. Zij vraagt of de wethouder bekend is met de
crisis- en herstelwet en zij vraagt of de wethouder gebruik wil maken van deze bevoegdheden.
GVB heeft zich altijd ingezet voor een goed woon- en leefklimaat en inmiddels is
wetenschappelijk bewezen dat er een relatie is tussen veehouderij en de gezondheid van
omwonenden. Er is vaak discussie geweest in welke mate we deze relatie beleidsmatig
dienen te verankeren. Zij is benieuwd naar de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek van
het Louis Bolk instituut dat samen met de GGD wordt uitgevoerd. Helaas loopt het
gezondheidsonderzoek vertraging op door het coronavirus. Zij vraagt of het niet opmerkelijk is
dat de gemeente Boekel, en de gehele regio noordoost Brabant, zo zwaar belast is door het
coronavirus. Deze belasting kan niet enkel veroorzaakt zijn door carnaval. Noordoost Brabant
is eerder belast geweest door de Q-koorts. Zijvraagt of vanuit de Veiligheidsregio de vraag
aan de GGD is voorgelegd waarom de regio Noordoost Brabant zo zwaar belast is en GVB
vraagt of deze vraag ook is gesteld aan het Louis Bolk instituut en de omliggende gemeenten.
Tevens wordt de luchtkwaliteit nu minder vertroebeld door vlieg- en autoverkeer en het zou nu
een goed moment zijn om de luchtkwaliteit te meten.
DOP sluit zich aan bij de woorden van de burgemeester voor wat betreft het medeleven naar de
corona slachtoffers. Zij vreest dat het proces onder tijdsdruk staat, tenvijl DOP graag meer tijd
zou hebben om met name meer aandacht te geven aan het thema gezondheid. Wellicht is het
mogelijk om de individuele casussen on hold te zetten of met een voorbehoud over de gezond
in afwachting van nader onderzoek. Zij waarschuwt voor het gevaar wat dreigt van intensieve
veehouderijen en zij roept op alles in het werk te stellen om onderzoek naar een mogelijke
relatie tussen intensieve veehouderijen en corona te ondersteunen of te initiëren. DOP
benadrukt dat de volksgezondheid leidend moet zijn, net zoals bij de rijksoverheid. Zij vraagt
of er reeds luchtmetingen worden uitgevoerd en zo ja waar worden deze uitgevoerd? Zij
vraagt of de uitslagen van het gezondheidsonderzoek leidend zijn voor de individuele
casussen die worden uitgewerkt? Hoe is het bedrag van € 24.000,-, de bijdrage van de
Provincie aan Boekel, tot stand gekomen? Zijvraagt CDA wat de nieuwe politieke wind
betekent in het Provinciehuis. Zij benadrukt het belang van de behandeling van de individuele
casussen in relatie tot de onderliggende samenhang tussen de casussen. Welke kosten gaat
de gemeente indirect maken en hoe worden deze kosten verhaald. Zij vraagt of er op de
locatie van Coppens mest verwerkt gaat worden. Worden er in de toekomst Ruimte voor
ruimte titels afgegeven voor De Elzen? Zij vindt het niet wenselijk dat de raad pas op 25 juni
a.s. op de hoogte wordt gebracht van de voortgang, terwijl op 27 juni het concept
bestemmingsplan klaar moet zijn. Hoe ziet het verdere communicatietraject er uit en hoe gaat
het met het steeds groter wordende megabedrilf aan De Zijp.
CDA geeft aan dat het coronavirus hard toeslaat in de gemeente Boekel en zij ondersteunt de
woorden van de burgemeester t.a.v. de slachtsoffers van corona. Zij benadrukt het belang van
duidelijkheid en transparantie om grip te kunnen houden op de situatie. Weliswaar ligt
vanavond de kredietaanvraag voor, maar de door CDA vooraf gestelde schriftelijke vragen
inzake de procesg ang zijn door het college onvoldoende beantwoord en zij ziet de toegezegde
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toelichting van de wethouder nog graag tegemoet. ls er zicht op de totale kosten ? Zijwil
voorkomen dat de raad in een fuik beland, door casus na casus in de raad te behandelen.
Ziivraagt om een totaaloverzicht bij de toelichting te voegen die aan de raad wordt
toegestuurd. Verder is zij benieuwd naar de werkelijke bijdrage vanuit de Provincie.
Zij spreekt haar verbazing uit over de eerste vragen van DOP, waarin DOP aangeeft dat de
ondernemers op zouden moeten draaien voor het grootste gedeelte van de kosten. De aanpak
is er toch juist op gericht om de patstelling te doorbreken van het verlenen van individuele
vergunningen versus het effect van alle vergunningen samen. Er kan enkel resultaat worden
bereikt door zij aan zij samen te werken.
WD sluit zich eveneens aan bij de warme woorden van de vzI.a.v. de slachtoffers van corona.
WD was ook geveld door het virus, waardoor zij vooraf geen schriftelijke vragen heeft
gesteld. De meeste vragen zijn door de andere fracties reeds gesteld. WD vraagt aanvullend
of de wethouder kan toezeggen dat het de laatste keer is, met uitzondering van de definitieve
uitwerking, dat er krediet wordt gevraagd. Om tot resultaat te komen, wil VVD ook kijken naar
het vervolg, een constructieve omgang tussen betrokkenen na afronding. Zij is eveneens
benieuwd naar de antwoorden op de gestelde vragen m.b.t. de luchtkwaliteit in relatie tot
corona en de provinciale bijdrage.
Wethouder Buijsse reageert dat het vertrouwen tussen de partijen is verbeterd, maar de band tussen
bewoners, ondernemers en gemeente is nog steeds broos. De wethouder verwacht dat er
meer samenhang komt tussen de ondernemers en de buurtbewoners. De wethouder kan geen
toezegging geven dat dit de laatste kredietaanvraag is, maar hij heeft aangegeven bij de
bewoners en ondernemers dat dit een eindig proces is. ln de juni vergadering zullen er meer
antwoorden gegeven kunnen worden op de individuele casussen.
Pilot gezondheid in het buitengebied is geen gezondheidsonderzoek. De pilot gaat niet in op
gezondheidsklachten, maar het gaat in op beleving van gezondheid. A.d.h.v. deze beleving wil
men komen tot een betere buurt.
Crisis- en herstelwet; er zijn illegale situaties op De Elzen en de ondernemers hebben hiervoor
aanpassingen ingediend. De gemeente acht de aanpassingen niet voldoende en heeft ze
afgekeurd. De Provincie is gevraagd om te handhaven op De Elzen, omdat zij bevoegd gezag
is. De gemeente hoopt niet dat er nu gehandhaafd gaat worden, omdat handhaving het
streven naar een oplossing zal belemmeren.
De crisis- en herstelwet is een wet die wordt voorbereid om gemeenten meer bevoegdheden
te geven om juridische kwaliteit in de buurt te borgen. De Tweede Kamer moet hier nog een
besluit over nemen en de gemeente werkt samen met Van Poederoijen om gebruik te kunnen
maken van deze wet. De gemeente wil terug naar een geurbelasting van 20 odeurunits.
GVB vraagt terecht waarom er geen gesprek is gevoerd met de minister m.b.t. de
luchtkwaliteit, omdat de gemeente het nakijken heeft. De wethouder heeft getwijfeld en door
andere prioriteiten heeft de wethouder de minister niet bezocht. lnmiddels is er ook een
schone lucht akkoord van de commissie Biesheuvel. De Provincie zoekt in Noord Brabant
pilots om invulling te geven aan een schonere lucht. De gemeente onderzoekt of het mogelijk
is om een pilot deelname te integreren in het gezondheidsbeleid, wat in 202012021 herijkt gaat
worden. De Elzen heeft echter een integrale gebiedsaanpak en de wethouder benadrukt dat
hij niet wil dat de rijksoverheid met het schone lucht akkoord de integrale gebiedsaanpak gaat
doorkruizen.
Vz merkt op dat er tussen de gemeentes en waterschappen van de veiligheidsregio Noordoost
Brabant reeds gesproken is over de situatie in Noordoost Brabant. De veiligheidsregio heeft
hier ook met de GGD over gesproken. De GGD gaat het onderzoeken, maar dat zal niet
morgen gebeuren. Eerst moet de onderzoeksvraag duidelijk worden geformuleerd alvorens
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Een onderzoek gestart kan worden. De vz benadrukt dat de wethouder niet op alle vragen
antwoord kan geven, omdat de casussen verder uitgewerkt moeten worden, waar het college
nu krediet voor vraagt.
DOP vraagt ter verduidelijking of er voor elke casus een apart beslismoment komt of worden alle
casussen tegelijkertijd aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. DOP benadrukt dat zij de
Provinciale bijdrage van €24.000,- niet in verhouding vindt staan tot de kosten die de
gemeente maakt. De gemeente heeft reeds €200.000,- aan kosten gemaakt. De wethouder
geeft aan dat hij beperkingen venruacht vanuit het schone lucht akkoord m.b.t. de integrale
gebiedsaanpak. DOP vraagt wat voor concrete beperkingen de wethouder venvacht. DOP
begrijpt dat CDA van mening is dat er in de gebiedsaan pak zij aan zij moet worden
samengewerkt, maar DOP staat nu zij aan zij met de bewoners. Zij gaat akkoord met het
raadsbesluit, met dien verstande dat de volksgezondheid altijd leidend dient te zijn.
WD stemt in met het raadsbesluit om de laatste slag te kunnen slaan om te komen tot een
integrale gebiedsaanpak.
GVB is verheugd dat binnen de veiligheidsregio dezelfde vraag is gesteld m.b.t. het waarom de
regio Noordoost Brabant zo zwaar is getroffen. GVB zou het betreuren indien het schone lucht
akkoord van de commissie Biesheuvel enkel betrokken wordt op het gebied De Elzen. GVB
begrijpt dat een onderzoek naar de luchtkwaliteit niet meteen kan worden uitgevoerd, maar zij
benadrukt dat door de coronacrisis er een unieke situatie is ontstaan. Er kunnen nu zuivere
metingen worden gedaan en het zou GVB bevreemden indien er niet gebruik van wordt
gemaakt. De crisis- en herstelwet zou op meerdere locaties van toepassing kunnen zijn in
Boekel als enkel De Elzen. Zij geeft aan dat haar aanbod, om met de wethouder mee te gaan
naar minister Schouten nog steeds geldt.
CDA benadrukt datzij ook voor de bewoners van De Elzen een beter leef- en woonklimaat wil. Zij
zou een totaaloverzicht willen ontvangen van alle kosten en zij vraagt of dit verurrerkt kan
worden in een memo.
Wethouder Buijsse is verheugd dat alle fracties in kunnen stemmen. ln 2019 is een streefbeeld
besproken en er is geen onderlinge samenhang tussen de casussen. lndien er 1 bedrijf weg
gaat, is het niet mogelijk dat een ander bedrijf deze ruimte inneemt. Het is aan de Provincie
hoeveel middelen zij beschikbaar willen stellen voor een gebiedsaanpak op De Elzen. De
wethouder is nog in onderhandeling met de Provincie, maar hij benadrukt dat het verbeteren
van de kwaliteit van het leef- en woonklimaat de eerste prioriteit heeft. Tevens onderzoekt de
wethouder de beperkingen van het schone lucht akkoord, waarbij hij zijn zorg uit dat het
schone lucht akkoord ten dienste mag staan van de gebiedsaanpak van De Elzen, maar het
akkoord mag niet de gebiedsaanpak belemmeren. Juridisch is er geen raadsbesluit nodig voor
het voorbereidings- en aanhoudingsbesluilvan 27 juni 2Q20. Het college wil de raad hier wel
over informeren.
o Wethouder Buijsse zegt toe rekening te houden met een overzicht van de totale kosten in de
memo aan de raad.
Vz benadrukt dat in de memo ook enkele nuances zullen worden aangebracht, zoals vanavond
verwoord door de fracties.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
B u rg em eesÍer en Wetho uders.

5. Sluiting.
De vz sluit de vergadering om 21.00 uur
De notulen zijn aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel
gehouden op 25 juni 2020.

Raadsvergadering 16 april 2020

/

4

CEIVÍEENTE BOEKEL

De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse
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