Inspraaknotitie door de Werkgroep Sassekamp in de gemeenteraadscommissie
van 14 maart 2017
Onderwerp: Voorstel tot kennisneming van de uitkomst van de dialoog van het
urgentieteam met betrekking tot Sassekamp 10 in Rijkevoort en beschikbaarstelling
van een krediet van € 70.318,05 hiervoor.
Voorzitter, leden van de Commissie, dames en heren,
Ik spreek hier namens de Werkgroep Sassekamp bestaande uit Hans Schut, John
Verbruggen en mijzelf. Mijn naam is Wim Wentink.
Wij zijn als werkgroep door 61 gezinnen uit de zuidwesthoek van Rijkevoort gemachtigd om
namens hen op te treden in zaken die het bedrijf van Cornelissen aan de Sassekamp 10
betreffen. In het verleden hebben we meerdere procedures aangespannen tegen
bouwvergunningen, milieuvergunningen en een watervergunning voor het bedrijf.
Zo'n twee en een half jaar geleden zaten wij als werkgroep hier ook met een inspraakreactie
over de evaluatie van het geurbeleid waarbij ook het aanwijzen van urgentiegebieden op
tafel kwam.
We hadden als werkgroep namens de buurt gevraagd om het gebied Rijkevoort Zuidwest
aan te wijzen als urgentiegebied. De raad ging daar, tot onze teleurstelling, niet toe over
maar er was wel sprake van een 7-tal 'aandachtsgebieden', die overigens geheim bleven!
Daar zouden dan goede gesprekken gevoerd moeten worden.
Ik ga geen oude koeien uit de sloot halen maar wij zijn blij dat we als werkgroep toen al zelf
met het urgentieteam van de provincie in gesprek waren. Daar bleek dat onze problemen in
het gebied serieus genomen werden. Kennelijk heeft het College ons daarna toch als
urgentiegebied beschouwd en heeft het urgentieteam haar werk laten doen.
Dat urgentieteam verdient complimenten. Dat zijn volhouders.
Twan Goossens en Jack van Dijck bedankt!
Zij hebben het bedrijf Cornelissen, vertegenwoordigd door Arno Cornelissen en zijn adviseur
Raymond Derks van ZLTO en onze werkgroep aan tafel gekregen en gehouden.
Het is een tijdrovend proces geweest en het heeft ook wel eens muurvast gezeten.
De belangentegenstelling was groot en we waren wederzijds "nogal vasthoudend".
Het op mediation lijkende proces kostte veel tijd. Ruim twee en een half jaar tot nu toe. Het
viel allemaal onder de term "keukentafelgesprekken".
De eerste ronde, waarbij met name de luchtwassers door de technici zijn bekeken op hun
juiste werking, leverde niets op. Alles deed wat het moest doen.
Daarna hebben we in overleg in 2015 op 10 adressen in de buurt gedurende 4 maanden
bijgehouden wanneer en wat we merkten van geuroverlast. Tegelijk hielden we nauwkeurig
windrichting en windsnelheid bij.
Uit het onderzoek viel te concluderen dat de Sassekamp 10 zonder meer de grootste bron
van overlast was. Ook de kippen en de nertsen in ons gebied zijn overigens belangrijke
geurbronnen. In totaal werd op 2 van de 3 dagen (68%) tijdens de onderzoeksperiode
overlast vastgesteld op één of meerdere meetpunten.
Verder konden we overigens ook vaststellen dat andere bronnen, ook die ten oosten van het
dorp, geregeld overlast veroorzaakten.
Gekeken is of er een verband kon worden vastgesteld met bepaalde activiteiten in het
bedrijf, zoals voertijden, maar dat was niet éénduidig.
Kortom: we liepen vast op de gemakkelijke oplossingen. Het was inmiddels 2016.
Er was intussen ook gekeken naar technische wijzigingen in de apparatuur welke tot
resultaat zou kunnen leiden. Duidelijk werd dat met name de vervanging van de chemische
luchtwassers door combi-wassers een flinke verbetering zou kunnen opleveren voor de
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inwoners van Rijkevoort. Maar dat was wel een kostbare operatie. De kosten zouden wel
kunnen oplopen tot bijna een half miljoen euro.
Toch is dat de uitkomst geworden die nu in het voorliggende voorstel mogelijk wordt
gemaakt. Dank zij de subsidieregeling waarbij provincie 45% en de gemeente 15% bijdraagt
in de investering is het mogelijk om deze chemische wassers te vervangen.
Voorwaarde in de provinciale subsidieregeling voor toekenning is dat er een zgn.
"verbeterplan" aan ten grondslag ligt dat door Cornelissen, de gemeente en de werkgroep
moet zijn ondertekend.
Het verbeterplan bevestigt niet alleen de oplossing met de luchtwassers maar bevat ook
duidelijke afspraken over de onderlinge verstandhouding en communicatie tussen het bedrijf
en de buurt. In dat verband: ook de heren Cornelissen en Derks en de betrokken ambtenaar
van de gemeente ontvangen tegenwoordig onze Nieuwsbrief Sassekamp.
We hebben de situatie op het bedrijf inmiddels ook zelf goed kunnen bekijken. De
milieuvergunning voor de mestverwerking wordt aangepast aan de realiteit en duidelijk is ook
dat de mestverwerking niet zal worden uitgebreid, allemaal onderdelen van het verbeterplan.
Over al deze onderwerpen zijn stevige gesprekken gevoerd. De rol van het urgentieteam
daarin heb ik al genoemd.
Partijen hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken.
Het zijn belangrijke keukentafelafspraken voor de toekomst!
Dat door Cornelissen en ons ondertekende Verbeterplan zit bij uw raadsstukken.
Het is jammer dat het niet bij de openbare stukken zit want het illustreert goed wat hier
speelt.
Wij hebben het uiteraard wel in de buurt gedeeld en hebben daar alleen maar positieve
reacties op gekregen. De vervanging van de luchtwassers levert niet alleen minder
geuroverlast op maar beperkt, zeker zo belangrijk, ook de andere uitstoot van stoffen.
Recente berichtgeving over fijnstof herinneren ons er aan dat de omgeving Rijkevoort de
hoogste concentratie fijnstof bevat in de hele gemeente Boxmeer en maar net binnen de
wettelijke normen blijft. Alles wat gedaan kan worden om die situatie en de leefbaarheid in
Rijkevoort te verbeteren verdient onze steun.
Voorzitter:
Het ondertekenen door de gemeente is afhankelijk van het besluit van de Gemeenteraad.
Het voorstel staat hier op de agenda.
Het zal u duidelijk zijn dat wij als buurt er groot belang bij hebben dat de gemeente mee
doet. Wij dringen er bij u op aan om aan de gemeenteraad te adviseren om dit voorstel van
harte te ondersteunen.
Dank u wel.
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