In de commissie wonen en werken heeft het CDA gepoogd verschillende vragen te stellen rondom de
voortgang op De Elzen. Aangezien er geen antwoord gegeven kon worden op de gestelde vragen,
gebruikt het CDA het vragenhalfuurtje om deze vragen alsnog van een antwoord te voorzien.
De Elzen is een actueel onderwerp, een langlopend proces en de afgelopen jaren één van de meest
intensieve trajecten binnen de gemeente Boekel geworden. Daarbij is voortdurend oog geweest voor
belangen van de diverse betrokkenen. Vanzelfsprekend volgt het CDA het proces rondom de Elzen
met grote belangstelling en refereert aan de eerdere uitgangspunten zoals gepresenteerd door het
college en verwoord in eerdere presentaties, raadsvoorstellen en memo’s. Hoewel er op
verschillende vlakken voortgang is geboekt, blijft het de laatste maanden angstvallig stil rondom De
Elzen, in tegenstelling tot wat beloofd is in eerdere memo’s.
Het CDA heeft dan ook de volgende vragen:
1) Op welke manier gaat de wethouder de resterende problemen oplossen op De Elzen,
rekening houdend met de nieuwste ontwikkelingen per bedrijf? Meer concreet: Gaat het
college voortborduren op de eerder ingezette koers of zijn hier wijzigingen te verwachten?
2) Uitgangspunt was: de noodzakelijke verbeteringen aan de leefomgeving op De Elzen moeten
voor de gemeente kostenneutraal blijven. Is dat uitgangspunt nog steeds van toepassing?
3) Zo ja, waarom betaalt de gemeente dan de kosten van een nieuw erfbeplantingsplan
voor Elzen 10 A? Hoe hoog zijn deze kosten?
4) Ontstaat met deze afspraken een afwijking ten opzichte van de waarderingssytematiek van
Vitaal Buitengebied Boekel?
5) Memo 26 d.d. 19 mei 2022 gaat alleen over bedrijf Elzen 10A. Wat is huidige stand van zaken
bij de overige bedrijven?
6) In memo 13 d.d. 7 maart 2022 worden meerdere principeverzoeken aangekondigd die na de
verkiezingen en nog vóór de zomervakantie aan de raad voorgelegd worden. Wanneer
kunnen we deze verzoeken per bedrijf verwachten en bespreken in de raad?
Alvast hartelijk dank voor de beantwoording van onze vragen.
Hartelijke groet,
Fractie CDA Boekel Venhorst

