Advieslijst van de commissie Wonen en Werken d.d. 17
februari
2020 20.30 uur – 23.15 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 L.A van den Hoogen (GVB),
De heer J.C.M. Oomen (GVB),
Mevrouw A.J.P. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP),
De heer H.A.B. Bullens (DOP),
De heer M. Kanters (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland,
De heer F.H.A. Koolen VVD).

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
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Terugkoppeling vanuit
portefeuillehouders
Regio Brabant
Noordoost.

Advies
De vz opent de vergadering.
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
Niemand heeft zich aangemeld voor het spreekrecht voor burgers.
Wethouder Tielemans deelt mede dat BCA is losgekoppeld van de ODBN en
dat hij wordt toegevoegd als lid van het nieuwe dagelijks bestuur van de BCA.
De overdracht van de taken van ODBN naar BCA zal plaatsvinden vanaf 1
april; binnen BCA zal sprake zijn van in totaal 5,4 fte.
In de wintermaanden gaat BCA minder frequent GFT ophalen, waardoor er
een jaarlijkse kostenbesparing van ± € 60.000,- wordt gerealiseerd waarvan
zo’n € 6.000,- ten gunste komt van Boekel. Daarnaast geeft hij aan dat de
opbrengst van het oud papier flink is gedaald en dat ook de prijzen van textiel
flink onder druk staan.
De kaderbrief voor het Kleinschalig Collectief Vervoer zal in de volgende
vergadercyclus worden behandeld, inclusief de begroting.
GVB vraagt of de wethouder ervan op de hoogte is dat vanuit Handel wordt
gestopt met het ophalen van oud papier in Huize Padua en zij vraagt wat de
consequenties zijn voor de inwoners van Huize Padua.
Wethouder Tielemans gaat hier nog naar kijken.
Wethouder Buijsse deelt mede dat het conceptbod m.b.t. de RES in april aan
de commissie zal worden voorgelegd.
Het Rijk stelt in het kader van de Regiodeal 10 miljoen euro beschikbaar voor
de regio Noordoost Brabant voor het verbeteren van de leefbaarheid. Voor
Boekel betreft het 3 aandachtspunten die in de regiodeal zijn opgenomen:
onze bijdrage aan Agri-proeftuin De Peel, onze inzet voor meer kringloop-
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landbouw en de methode Boekel. Dat laatste betreft de economische impuls
die Boekel in het buitengebied aan het realiseren is. Het Rijk vraagt aan de
regio een uitgewerkt plan waarna het Rijk de planvorming gaat beoordelen.
In Nederland zijn 503 aanmeldingen ontvangen m.b.t. een warme sanering,
waarvan 144 in Noordoost Brabant en daarvan 8 in Boekel. Het is nog niet
bekend of de aanvragen beschikt zullen worden. De gebiedsregisseur
buitengebied gaat met de 8 aanvragers keukentafelgesprekken voeren. De
wethouder verwacht dat het RVO de ondernemers binnenkort laat weten of zij
een contract krijgen of niet. De ondernemer kan vervolgens besluiten of hij ook
echt mee wil doen. Ondertekent de ondernemer, dan krijgt hij een eerste
voorschot uitbetaald en moet hij binnen 8 maanden afzien van de
varkenshouderij en moet er een herbestemmingsprocedure worden opgestart.
Stopt de ondernemer definitief binnen die 8 maanden dan volgt de tweede
betaling en dan moet er ook gesloopt worden en moeten de vergunningen
ingeleverd worden. De wethouder is binnen de regio in een kopgroep aan het
bezien of er samengewerkt kan worden. Hij ziet hiertoe wel mogelijkheden;
deze moeten echter bestuurlijk nog worden afgestemd met andere
gemeenten.
DOP vraagt wie de 10 miljoen euro van de Regiodeal verdeelt.
Wethouder Buijsse antwoordt dat de regio een plan c.q. ideeën heeft
ingediend. De ideeën zullen worden uitgewerkt, waarbij er sprake zal zijn van
50% cofinanciering.
5. Raadsvoorstel inzake VVD adviseert positief naar de gemeenteraad conform het voorstel van
grondprijzen en fondsen Burgemeester en Wethouders. GVB, DOP en CDA hebben diverse vragen
voor 2020.
gesteld.
6. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
bestemmingsplan
van Burgemeester en Wethouders.
Statenweg 109
Venhorst.
7. Raadsvoorstel in
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
zake kadernota 2021
ODBN.
8. Raadsvoorstel inzake Er zijn diverse vragen gesteld. DOP, GVB en VVD stellen vragen m.b.t. de
aankoop van gronden in grond die aangekocht is door een ontwikkelaar, terwijl er WVG ligt op de
De Burgt buiten
gronden.
plangebied fase 1.
9. Mededelingen,
Er zijn geen mededelingen.
ingekomen stukken en
memo’s.
10. Vaststelling
De advieslijst wordt, conform concept, vastgesteld.
advieslijst commissie
Wonen en Werken 4
december 2019.
11 . Rondvraag.
De heer Van den Hoogen refereert aan een brief die de aanwonenden van
Rietven en de Noordstraat hebben ontvangen m.b.t. de uitvoering in januari
2020 van de oost-west verbreding. Inmiddels is het februari en de
aanwonenden hebben niets meer vernomen. Hij verzoekt de wethouder om de
communicatie adequaat op te pakken.
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Wethouder Tielemans bedankt de heer Van den Hoogen voor de suggestie.
De heer Kanters geeft aan dat de provincie in Brabant 40 miljoen bomen
willen gaan plaatsen. Omgerekend zouden dat voor Boekel zo’n 27.000
bomen zijn. Waar gaan we deze planten?
Wethouder Tielemans reageert hier druk mee bezig te zijn. In het verleden zijn
er best wat bomen gekapt. Er wordt nu gekeken hoeveel kapvergunningen zijn
er verleend, wat betekent dit aan bijdragen en kunnen we het ontvangen geld
op een goede manier inzetten. Er wordt nu concreet gezocht naar locaties, in
overleg met de Stichting Bomen.
De heer Bullens refereert aan een project dat in Uden loopt waar boa’s op
aanvraag van de wijk ingezet kunnen worden voor kleine vervelende zaken,
zoals hondenpoep e.d.
Wethouder Tielemans reageert dat de buurtpreventie ook diverse zaken
oppakt.
De heer Van Lanen refereert aan de, in de laatste raadsvergadering,
aangenomen motie m.b.t. Bergstraat 28. Er is gisteren een brief richting
college gegaan n.a.v. een bezwaar dat de buurt heeft aangetekend. Zijn vraag
is of dit een plek krijgt in de volgende raadsvergadering of wordt de
gemeenteraad op een andere wijze op de hoogte gehouden.
Wethouder Tielemans reageert dat er binnenkort een hoorzitting plaatsvindt.
Van daaruit volgen processen weer verder. De brief waaraan de heer Van
Lanen refereert is hem nog niet bekend.
1

2.
3.
4.

5.

Toezeggingen
Wethouder Buijsse zegt toe, in de commissie Wonen en Werken van
20 februari 2019, 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 Buijsse zegt toe in de commissie Wonen en Werken van
25 september 2019 ambtelijk na te vragen welk soort projecten het
betreft die n.a.v. de uitkomsten van de PAS stil zijn komen te liggen.
Wethouder Tielemans zegt toe, in de commissie Wonen en Werken
van 25 september 2019, in het najaar van 2020 een
bestemmingsplan Voskuilen aan de raad voor te leggen.
Wethouder Buijsse zegt toe, in de commissie Wonen en Werken van
25 september 2019, na te vragen hoe het zit met de gelden voor
fietspaden in de uitwerking van Vitaal Buitengebied Boekel, omdat
ambtelijk is aangegeven dat er geen gelden zijn, terwijl de raad deze
heeft gevoteerd.
Wethouder Tielemans zegt toe, m.b.t. bestemmingsplan Erpseweg 20
Boekel, uit te zoeken of er een bergbezinkbassin ligt en of dit kan
zorgen voor problemen.
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Voortgang

Deze toezegging is per
mail op 11 december 2019
beantwoord.

