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Geachte raad- en burgerleden,
Op 8 juli 2017 hebben provinciale staten van Noord-Brabant de verordening Ruimte 2014
gewijzigd vastgesteld. Eerder heeft ons college namens de gemeente een inspraakreactie
hierover ingediend bij provinciale staten. Via deze memo willen wij u informeren over de
belangrijkste gevolgen van het provinciale besluit. Mede in relatie tot de ingediende
inspraakreactie.
In dit memo zijn de belangrijkste conclusies opgenomen. Daar waar actie van onze zijde nodig
is hebben wij dat aangegeven. In een aantal situaties zal daarvoor nog een afweging gemaakt
moeten worden.
Conclusies
1.

Mestbewerking:
1.1. Provincie en Boekel zitten niet helemaal op één lijn voor wat betreft grootschalige
mestverwerking.
1.2. Door alle regels kunnen boeren alleen nog maar mest afvoeren naar een grote
verwerkingsinstallatie of binnen het eigen bedrijf én locatie zelf verwerken.
1.3. Tussenvarianten blijven maar beperkt mogelijk. Het werken met buisverbindingen
tussen locaties is erg duur/onpraktisch en verwerking voor meer locaties beperkt
zich alleen tot bepaalde veehouderijtakken. Voor Boekel lijken beiden geen
oplossing.
1.4. Het belang van mobiele mestscheiders wordt door al deze beperkingen nog groter.
1.5. Het ambtelijk voorstel in het Omgevingsplan is op dit moment om mobiele
mestverwerking toe te blijven staan.

2.

Duurzame energie
2.1. Er is meer ruimte gekomen in de Verordening n.a.v. de inspraak.
2.2. De voorwaarde van een regionale visie is losgelaten voor een gemeentelijke visie.
2.3. Windturbines lijken in de praktijk in Boekel geen optie te zijn. Defensie blijft
volharden in de hoogtebeperkingen i.v.m. vliegbasis Volkel.
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2.4. Om projecten/initiatieven beter te faciliteren kan overwogen worden om als
gemeente een energievisie op te stellen en eventueel gebieden concreet aan te
wijzen.
3.

Staldering
3.1. Veel inspraak op geweest. Regeling in stand gebleven in de verordening.
3.2. Gemeente moet regeling overnemen in het Omgevingsplan 2016.
3.3. Eventueel afspraken maken met stalderingsdienst over het wederzijds informeren
van ingezette stallen en vervolgstappen door gemeente(n).

4.

Gezondheid en BZV 2.0
4.1. Niet relevant voor de verordening op zich, aldus de provincie.
4.2. Geen actie van gemeente nodig.

5.

Grotere bouwvlakken
5.1. Provincie biedt de mogelijkheid om bij veehouderijen groter dan 1,5 ha te gaan,
maar voorwaarde is altijd dat er geen overbelasting kan ontstaan. Bevoegdheid ligt
bij gemeente om dit toe te passen.
5.2. Grotere bouwvlakken op grond van dierwelzijnseisen is geschrapt.
5.3. Geen actie van gemeente nodig.

6.

Geitenhouderij
6.1. Provincie heeft algehele stand still ingevoerd tot 2020.
6.2. Gemeente moet regeling overnemen in het Omgevingsplan 2016.

7.

Ruimte voor excellerende bedrijven
7.1. Beperkte mogelijkheden om groter dan 1,5 ha te worden voor veehouderijen.
7.2. Bij uitzondering relevant in Boekel. Biedt ook mogelijkheden om problemen op te
lossen.
7.3. Dergelijke ontwikkelingen gaan meestal via een herziening bestemmingsplan, dus
via de raad.
7.4. Uitzondering hierop voor de al bestaande regeling voor grondgebonden bedrijven en
opslag ruwvoer zijn opgenomen in Omgevingsplan.
7.5. Geen actie van gemeente nodig.
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