Overzicht: Wat doen we in Boekel voor Schone Lucht?
Het landelijke Schone Lucht Akkoord richt zich op diverse thema’s. In dit overzicht wordt
uitgewerkt welke maatregelen Boekel neemt op de diverse thema’s.
1. Mobiliteit
- In het nieuwe plan De Burgt wordt langzaam verkeer zoveel mogelijk gestimuleerd en
wordt autogebruik zoveel mogelijk beperkt. Als voorbeeld: vanuit de wijk is de
autoverbinding naar het centrum lastig (met een omweg), maar komt er een goede
fietsverbinding zodat men op de fiets naar het centrum kan.
- In het nieuwe plan De Burgt komen ook voldoende laadpalen voor elektrische auto’s
- De randweg zal zorgen voor minder (vracht)verkeer door het centrum van Boekel.
- Er wordt gezorgd voor een goede bereikbaarheid van het centrum, door het
faciliteren van goede fietspaden.
- Het streven is om de OV mogelijkheden in de gemeente te verbeteren in plaats van
te versoberen.
- Stimuleren van thuiswerken, waardoor er minder verkeer en dus minder emissie is
- Stimuleren van fietsplan (intern gemeente Boekel), waardoor er minder verkeer en
dus minder emissie is.

2. Mobiele werktuigen
- Bij aanbestedingen wordt aannemers verzocht meer in te steken op duurzaamheid.
Dit gaat onder andere over het toekennen van extra punten aan bedrijven die
elektrische voertuigen bij de bouw gebruiken, maar aan de milieuvriendelijke
verwerking van afval.

3. Industrie
Bij implementatie van de Omgevingswet zal de gemeente Boekel meer beleidsvrijheid
krijgen bij het bepalen van geurgevoelige objecten.

4. Houtstook
We ontmoedigen het gebruik van houtkachels, vuurkorven en barbecues.

5. Binnenvaart en havens
Niet van toepassing.

6. Landbouw
- We werken Omgevingsgericht. Het Omgevingsplan is opgesteld, dit geeft de basis
voor een gebalanceerde afweging welke ontwikkelingen waar al dan niet wenselijk
zijn.
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Geurgebiedsvisie De Elzen: in deze geurgebiedsvisie zijn punten opgenomen die
bijdragen aan schonere lucht. Hierbij gaat het onder andere om geur, normen,
uittredesnelheden en voer voor dieren.
Indien nodig verlenen we maatwerk: Stimuleren van ondernemers intensieve
veehouderij om te investeren in oplossingen die jaarrond werken. Berekende
waarden dienen overeen te komen met het realiseren van resultaten in de praktijk.
Innovatieve stallen: gemeente maakt experiment mogelijk; voorbeeld familie varken
concept
Ruimtelijke ontwikkelingen worden gecompenseerd (in groen): Fonds Vitaal
Buitengebied Boekel
Erfbeplanting als verplichting
Er is een proactieve aanpak voor de sloop van oude stallen en het verwijderen van
asbest daken. De gebiedsregisseur wordt ingezet om eigenaren te bewegen tot
sloop. Ook wordt er een financiële prikkel ingezet (Regio-deal NO-Brabant)
Er is een strak geurbeleid waarbij wel maatwerk mogelijk is. Gebiedsgerichte
aanscherping geurbeleid in gebied met een overbelaste situatie.
NB: Gemeenteraad kan ook beslissen over hoogte uittreedsnelheid.
Fijnstof: Kaarten en monitoring i.s.m. omgevingsdienst (ODBN)
Inwoners hebben de mogelijkheid om klachten (o.a. over geuruitstoot) kenbaar te
maken. Deze klachtenlijn is i.s.m. provinciale portal (ODBN)
Het inrichtingenbestand, waar alle veehouderijvergunningen in staan, wordt
opgeschoond. Hierdoor ontstaat er een reëel beeld van de daadwerkelijke
geurbelasting. Dit geeft mogelijkheden om gerichter te sturen.

7. Internationaal luchtbeleid
Niet van toepassing.

8. Participatie
- Omgevingsgericht werken: In samenwerking met andere partijen gaan we op zoek
naar win-win situaties bijvoorbeeld rondom het realiseren van de zichtbaarheid van
de Peelrandbreuk of natte ecologische verbindingszones (Waterschap Aa en Maas)
- In de Elzen is een gezondheidsproject afgerond, waarbij inwoners ook actief
geïnformeerd zijn over de luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten. Er was aandacht
voor de maatregelen die er in de buurt genomen kunnen worden om
gezondheidswinst te realiseren.
- Door acties zoals operatie steenbreek en groene gevels/groene daken worden
inwoners gestimuleerd om voor meer groen te kiezen.
- Er zijn subsidiemogelijkheden van groene/schone alternatieven.

Naast de acht thema’s uit het Schone Lucht Akkoord is er binnen de gemeente Boekel ook
aandacht voor woningen.

Woningen
- Alle nieuwe woningen worden gasloos gebouwd.
- In de nieuwe woonwijken wordt de duurzaamheidsnorm steeds strenger: in De Run
zijn alle woningen al nul op de meter en ook in de Burgt is dat het minimale
uitgangspunt
- Regels in bestemmingsplan over maximale oppervlakte verharding bij particulieren,
opnemen in uitvoeringsprogramma handhaving. In de Burgt wordt dit voor het eerst
toegepast.
- Bij nieuwbouwplannen geldt een minimaal percentage groenvoorzieningen in de
openbare ruimte. Dit is goed voor natuur, biodiversiteit, hittestress etc.

NB: dit document dateert van 26 november 2020 en zal regelmatig bijgewerkt worden.

