Advieslijst van de commissie Wonen en Werken d.d. 31
oktober
2019 20.00 uur – 21.20 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer A.D.M.M. de Wit (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
.
De heer T.T.P.J. Rooijackers (CDA),
De heer M.J.C.G. Cornelissen (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer J.C.M. Oomen (GVB),
Mevrouw A.J.P. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer H.A.B. Bullens (DOP),
De heer M. Kanters (DOP),

Tevens aanwezig: De heer M.J.A. Tielemans (wethouder),
De heer M.R.G. Buijsse (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda

Advies
De vz opent de vergadering.
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.

3. Spreekrecht voor
Niemand heeft zich aangemeld voor het spreekrecht voor burgers.
burgers
4. Raadsvoorstel inzake CDA ziet graag de volgende standpunten verwerkt in de mestvisie:
zienswijze regionale
 Geen monovergisters verbieden, alsmede mestverwerking van
mestvisie.
naburige bedrijven te verbieden, omdat uitkomsten van onderzoeken
nog moeten worden afgewacht.
 Onder stringente voorwaarden moeten ontwikkelingen een kans
kunnen krijgen in de mestvisie.
 Verder ziet CDA graag dat saneringsregelingen en de vele stoppende
landbouwbedrijven worden meegenomen in de visie.
 Wil geen accent leggen op de omvang van een mestverwerker, maar
zij begrijpt dat er een verschil is tussen een mestverwerker die 50.000
ton mest verwerkt en een mestverwerker die 1 miljoen ton verwerkt.
DOP:
 Wil geen mestvergisters in het buitengebied. Het buitengebied in
Boekel is hier niet voor ingericht en bovendien heeft de gemeenteraad
van Boekel in het Omgevingsplan aangegeven geen mestvergisters
toe te staan in Boekel.
 Ziet graag dat volksgezondheid een meer prominente rol krijgt in de
visie. Volksgezondheid is nu ondervertegenwoordigd en bovendien is
gezondheid een belangrijke pijler om vergisters niet toe te staan.
 DOP ziet graag dat de mestvisie een MER procedure doorloopt.
 Wil de rol van de gemeenteraad in de visie op laten nemen.
GVB:
 Vraagt met klem op te nemen in de visie dat de gemeenteraden in de
positie moeten worden gebracht om hun inbreng te geven.
Gemeenteraden hadden veel eerder betrokken moeten worden bij de
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5. Discussienota
onderzoek
verkeersafwikkeling
oost-west route.

6. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
7 . Rondvraag.
1

2.

3.
4.
5.

totstandkoming van de visie.
Mestfabrieken horen op een bedrijventerrein.
GVB is voorstander van het niet in relatie brengen van mestvergisters
met de RES, omdat mest een onzekere factor is.
De GGD dient actief te worden benaderd, zodat de GGD hun visie op
de mestvisie kan geven, voordat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
wordt vastgesteld.
Ziet graag krachtiger opgenomen in de visie dat het regels van het
Omgevingsplan leidend zijn.

De fracties willen nog overleg voeren met hun achterban.
CDA ziet graag dat de volgende opties worden meegenomen in het
onderzoek: verkeer op de Zandhoek enkel mogelijk te maken voor
bestemmingsverkeer, het plein verkeersluw te maken en het verplaatsen van
de Waterval achter het sportpark, omdat deze weg veel drukker gaat worden,
zodat er geen interactie is tussen autoverkeer en fietsers.
DOP deelt de zorg van de interactie tussen autoverkeer en fietsers bij het
sportpark en het verkeer wat voortkomt uit de woonwijk De Burgt. Zij betreurt
het dat de straat Lage Schoense nog steeds doodlopend is. Zij vraagt zich af
of een centrumvisie van 2010 en een verkeersmodel van 2013 nog
representatief zijn in 2019. DOP vraagt aandacht voor het fietspad wat uitkomt
bij de Waterval. Het fietspad ligt een halve meter lager, waardoor er geen
goed uitzicht is op het kruispunt.
GVB vindt het eerst van belang om uit te zoeken welk verkeer op welke wegen
men wil, zodat het verkeer op bepaalde wegen kan worden ontmoedigd of dat
wegen aantrekkelijker kunnen worden gemaakt of Het sluipverkeer in het
buitengebied dient te worden ontmoedigd en het fietsverkeer dient veilig deel
te kunnen nemen aan het verkeer. Zij verzoekt de wethouder met een voorstel
te komen welke verkeer waar gewenst is.
CDA verzoekt om de memo inzake Attero toe te voegen.
Griffier geeft aan dat de memo wordt toegevoegd.

Toezeggingen
Wethouder Buijsse zegt toe, m.b.t. het raadsvoorstel Kadernota 2020
ODBN, het standpunt van de adoptiegemeente “dat het niet
bezwaarlijk is dat de meerjarenraming niet is opgenomen in de
kadernota” mee te nemen naar het Algemeen Bestuur.
Wethouder Tielemans zegt toe, m.b.t. het raadsvoorstel inzake
Erfgoedverordening Boekel 2019, uit te zoeken waarom er in het
raadsvoorstel gerefereerd wordt aan rijksmonumenten, terwijl het
raadsvoorstel het Register Gemeentelijk Cultureel Erfgoed behelst.
Wethouder Tielemans zegt toe in het najaar van 2020 een
bestemmingsplan Voskuilen aan de raad voor te leggen.
Wethouder Buijsse zegt toe zijn best te doen, m.b.t. de visie reikwijdte
op detailniveau, zodat de raad nog haar zienswijze kan geven tot 31
december 2019.
Wethouder Buijsse zegt toe na te vragen hoe het zit met de gelden
voor fietspaden in de uitwerking van Vitaal Buitengebied Boekel.
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Voortgang

Deze toezegging is
beantwoord in de
raadsvergadering van 3
oktober 2019.
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