De D.O.P. is verheugd dat er eindelijk stappen worden gezet om de overlast op De Elzen en omgeving
serieus worden bekeken en aangepakt. Wel heeft zij zorgen over de afhandeling van de overlast,
over het bijbehorende tijdspad en de verschillende belangen die spelen bij de aanpak. Middels
onderstaande vragen wil de D.O.P. meer helderheid verschaffen in dit proces.
Vragen D.O.P. n.a.v. themaavond De Elzen
 Welke kaders of uitgangspunten neemt de gemeente mee in haar zoektocht naar
oplossingen op De Elzen? Is het mogelijk dat er binnen de oplossingen ook meer varkens
gehouden mogen worden?
 Welke parameters hanteert de gemeente verder? Is dat alleen geur? Of wordt er ook
gekeken naar fijnstof, ammoniak, verkeersoverlast, geluid, ongedierte (ook insecten en
vogels) bodem- en watervervuiling, waterberging etc?
 Welke planologische grenzen worden gehanteerd door de gemeente? Bestaat er de
mogelijkheid dat er grenzen overschreden (moeten) worden van de geurverordening,
structuurvisie of omgevingsplan?
 In hoeverre worden ondernemers “beloond” voor overlast (al dan niet legaal) door hen nu
tegemoet te komen in ontwikkelingsplannen?
 In hoeverre is het mogelijk/wenselijk dat uitruil van stalruimte tegen bouwkavels plaatsvindt
zonder dat er minder dierplaatsen komen (al dan niet binnen de gemeente Boekel)?
 Is er ook aandacht voor illegaal handelen en wordt hiertegen opgetreden? Vanuit De Elzen
zijn al meermaals klachten geuit tegen illegale mesttransporten (mestverwerking
derden/andere locaties);
 Wordt er tijdens de zoektocht naar oplossingen ook extra aandacht gegeven aan toezicht en
handhaving, niet alleen door de gemeente, maar ook door de provincie, omgevingsdienst,
waterschap en NVWA?
 In hoeverre is het mogelijk om een algehele stand-still door te voeren gedurende de
zoektocht naar mogelijke oplossingen?
 Waarom is de focus verlegd door de gemeente van de locaties van Braks/vd Boom naar
Coppens? De werkgroep heet niet voor niets “werkgroep De Elzen”;
 Welke rol spelen of krijgen o.a. RIVM en GGD in de zoektocht?
 Klopt het dat het bouwkavel van vd Boom is vergroot naar 3 ha? Welke mogelijkheden heeft
vd Boom op zijn bouwblok in dat geval? Bestaat de kans dat hier uitbreiding plaatsvindt van
het houden van dieren of mestverwerking?
 Welke mogelijkheden (of grenzen) biedt de peelrandbreuk die door het buurtschap loopt,
zowel in planologische als financiële zin?
 Welke rol speelt de ZLTO in de zoektocht en wat zijn hun standpunten?
 Welke verkeersoplossingen ziet de gemeente bij deze zoektocht en wordt daarbij breder
gekeken dan alleen het buurtschap (bijv. aanleg randweg, tegengaan sluipverkeer of zwaar
verkeer)?

