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Onderwerp: Verklaring herbestemming Bovenstehuis 30

Geachte heer Fransen,
Op 30 november 2017 hebben wij van u, namens de heer Jan Swinkels, een bericht ontvangen
waarin aangegeven wordt dat de bestaande varkenshouderij aan de Bovenstehuis 30 te Boekel
zal worden gesaneerd in het kader van de provinciale regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. Hierbij
worden de varkensstallen gesloopt en wordt de milieuvergunning ingetrokken. Verder zullen de
nodige mestproductierechten uit de markt genomen worden. U geeft aan dat de gesloopte
bedrijfsgebouwen en doorgehaalde mestproductierechten elders worden toegepast in Noord
Brabant.
In dit kader verzoekt u ons om het onderstaande:
1. Een schrijven waarin de oprichting van een nieuwe intensieve veehouderij aan de
Bovenstehuis 30 te Boekel niet meer mogelijk wordt omdat aan de betreffende locatie een
herbestemming wordt toegekend.
Wij staan op het standpunt dat de locatie Bovenstehuis 30 geen duurzame locatie betreft voor
intensieve veehouderij. Er is sprake van een locatie binnen een bebouwingsconcentratie en dit
vinden wij geen wenselijke locatie voor een dergelijke varkenshouderij.
In het door onze gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005’ is voor de
locatie Bovenstehuis 30 de bestemming ‘agrarisch bouwblok’ opgenomen, met de aanduiding ‘iv’
(intensieve veehouderij).
Bij een integrale herziening van het Omgevingsplan zal een passende herbestemming opgelegd
worden voor deze locatie, onder voorwaarde dat het verzoek tot bestemmingswijziging wordt
ingediend door de eigenaar. Binnen de nieuwe herbestemming zal een hervestiging van een
intensieve veehouderij niet meer mogelijk zijn.
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Gastvrij en Actief

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Boekel,
namens dezen,

J. Gerrits
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