GEMEENTE BOEKEL

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2015
gelet op:
-

De Wet ruimtelijke ordening

-

De algemene wet bestuursrecht

-

De structuurvisie Boekel 2011

BESLUIT:
1. De gemeenteraad stelt de Kadernota voor het bestemmingsplan Buitengebied 2016,
versie 2.3 van 2 september 2015, vast met uitzondering van de gemarkeerde passages:
a. Paragraaf 11, “Latente Ruimte”;
b. Paragraaf 21.3.8, “Mestbewerking en mestverwerking”;
c. Paragraaf 21.7.4, “Plattelandswoning”
waarbij er in de uitwerking van het omgevingsplan naar wordt gestreefd om een redelijk
leefklimaat volgens de GES-methodiek mee te nemen.
2. De gemeenteraad stelt tevens vast ter vervanging van de respectievelijk voornoemde
paragrafen de:
a. Module latente ruimte, planMER en GES, Rho Adviseurs, d.d. 15 juli 2015;
b. Module mestbeleid, d.d. 2 september 2015, met dien verstande dat:
-aan het uitgangspunt voor mestbewerking op de veehouderij (paragraaf
7.2.1.1.) wordt toegevoegd dat dit een nevenactiviteit betreft en het
mogelijk is dat ook eigen mest van overige eigen locaties wordt
toegestaan.
-mestbewerking in onderlinge samenwerking niet wordt toegestaan
(paragraaf 7.2.2.1) vanuit bedrijfshygiënisch oogpunt en het risico op
insleep ziekten.
-mestbewerking op akkerbouwlocaties nu niet wordt opgenomen in de
mestmodule; (paragraaf 7.2.2.2). Indien een initiatiefnemer met een
concreet plan komt kan in de vorm van herziening en bijbehorende
onderzoeken het initiatief worden beoordeeld. Zie ook paragraaf 7.4
- de uitgangspunten voor mobiele mestverwerking/mestbewerkings installaties (paragraaf 7.2.4.) worden overgenomen m.u,v.:
□ Mobiele installaties zijn alleen toegestaan in geval van calamiteiten die
de werking van een structurele voorziening belemmeren / stilleggen;
□ Er moet concreet zicht zijn op een structurele voorziening voor de
mestverwerking van de betreffende bedrijfslocatie;
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en de volgende uitgangspunten daaraan worden toegevoegd:
- Mobiele installaties zijn toegestaan in geval van calamiteiten die de
werking van een structurele voorziening belemmeren/ stilleggen,
- Mobiele installaties kunnen als structurele voorziening worden
toegestaan na beoordeling van een concreet plan op basis van het Ja,
mits principe met inachtneming van gezondheidsrisico’s,
veiligheidsrisico’s en handhaafbaarheid. Zie ook paragraaf 7.4;
c. Module plattelandswoning, d.d. 2 september 2015;
Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 8 oktober 2015

de griffier,

de voorzitter,

M.R.P. Philipse
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