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Geachte Statengriffier,
Geachte mevrouw, heer,
Een groep bezorgde inwoners uit buurtschap De Elzen in de gemeente Boekel wil Provinciale Staten
graag informeren en om advies/hulp vragen.
Hun wens is in een brief (Boekel 1) bijgevoegd.
Deze inwoners wonen in een urgentiegebied zorgvuldige veehouderij. Hierin liggen vier (grote)
knelpunt varkenshouderij bedrijven (drie zgn. nevenlocaties).
De gemeente Boekel heeft in 2018 kennis genomen van de grote maatschappelijke onrust die
ontstaan was in dit buurtschap. Zij hebben een gebiedsregisseur aangesteld. Er is een streefbeeld
ontwikkeld om tot een grote verbetering te komen van het woon- en leefklimaat in het buurtschap
qua geur, sloop oude stallen, verminderen van zwaar agrarisch verkeer en het saneren/verplaatsen
van 3 locaties en het versterken van landschappelijke inpassing. Dit alles op vrijwillige basis (!) van de
agrarische ondernemers want zij gaan allen door en komen niet in aanmerking voor de regeling
warme sanering. Sinds begin 2019 zijn we met de Provincie N-Brabant in gesprek om oplossingen
mogelijk te maken. Dit verloopt op een uiterst prettige manier. Ondanks de grote complexiteit.
Helaas kunnen wij voor dit knelpunt géén oplossing vinden zonder uw hulp.
De agrarische ondernemer in kwestie, wil op vrijwillige basis tot een oplossing komen waarbij hij
afziet van de varkenshouderij maar waarbij hij een kleinschalige (simpele) mestscheiding wil
blijven behouden t.b.v. het sluiten van de kringloop t.b.v. ca. 150 ha akkerbouw (in totaal 500 ha
akkerbouw). Hij wil alles netjes uitvoeren conform de regels van uw Interim OmgevingsVerordening
(IOV). De ondernemer haalt een BZV van 8,5! De ondernemer wil advies inzetten om de kringloop te
kunnen sluiten volgens de drie uitgangsprincipes.
NB: aandachtspunt ‘slepen met mest’. Het is omwille van de kringlooplandbouw niet wenselijk en
qua uitvoering niet mogelijk om op de locatie elders (ca. 14 km) – eveneens in een urgentiegebied een mestscheiding te realiseren. Het transport van mest van het eigen bedrijf naar het akkerland
verderop zal in enige vorm altijd plaatsvinden. Daarbij geven de ondernemer en de omwonenden de
voorkeur aan het spreiden van vrachtbewegingen over het hele jaar heen. De ondernemer heeft de
motivatie in een brief (Boekel 2) bijgevoegd.
In een omgevingsdialoog van ondernemer, inwoners en gemeente Boekel zijn drie scenario’s
besproken. De scenario’s van de dialoog (Boekel 3) zijn bijgevoegd in een korte presentatie. Helaas is
de beste oplossing niet mogelijk volgens de direct-werkende regels van het mestbeleid. De regels
verhinderen dat de gemeente Boekel in deze casus het maatwerk zou kunnen verlenen dat zowel de
inwoners als de ondernemer vragen. Dit is in de praktijk erg lastig te begrijpen omdat de oplossing
voor een knelpunt zorgvuldige veehouderij in lijn is met de uitgangspunten voor omgevingsgericht
werken en gewenst wordt door de omwonenden.
Vraag: Kunt u met ons mee denken over mogelijkheden om de bestaande varkenshouderij te
saneren maar wel de kleinschalige mestbewerking t.b.v. akkerbouw te behouden?
We hopen dat het nieuwe beleidskader Landbouw en Voedsel wellicht mogelijkheden biedt voor een
project kringlooplandbouw? Een en ander in lijn met het verzoek van de minister van LNV, in het
uitvoeringskader Kringlooplandbouw, aan u allen om hiervoor beleidsruimte te creëren.

Wij hopen op uw steun. Indien gewenst kunnen wij u een (covid-19 proof) rondleiding aanbieden en
u ter plaatse van meer informatie voorzien.
Namens de inwoners, de ondernemer, vanuit de gemeente Boekel,
Met vriendelijke groet,
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