Commissie 14 maart 2017
Agendapunt

3

Voorstel tot kennisneming van de uitkomst van de dialoog
van het urgentieteam met betrekking tot Sassekamp 10
Rijkevoort en beschikbaarstelling van een krediet van
€ 70.318,05 hiervoor en deze ten laste te brengen van de
bestemmingsreserve Reconstructie buitengebied

Document (RIS)

2016-R-45 en 2017-B-12

Doel

Voorbereiden besluitvorming door de raad.

Procesinformatie

De agendacommissie hoopt dat een aparte oordeelsvormende
vergadering over dit onderwerp niet noodzakelijk zal zijn.
Tenzij ter vergadering anders wordt beslist kan derhalve direct
beoordeeld worden of al een oordeel/mening van de fractie kan
worden gegeven op basis waarvan en hoe de besluitvorming naar
de raad kan worden gebracht.

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Voorbereiding

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling in de
commissievergadering dienen uiterlijk 22 februari om 12.00 uur
schriftelijk bij de griffie te worden ingediend. Beantwoording zal
dan volgen uiterlijk 8 maart 2017 om 12.00 uur.
Eventuele beleidsinhoudelijke vragen kunnen ter vergadering nog
worden ingebracht.

Toelichting

Op 30 oktober 2014 is tijdens de evaluatie van de
geurverordening onder andere de locatie Sassekamp 10 in
Rijkevoort aangewezen als aandachtsbedrijf, te weten een
intensieve veehouderij waar in het verleden door een grote groep
omwonenden geurklachten of zienswijzen tegen vergunningen zijn
ingediend.
Door een urgentieteam is deze locatie bekeken. Naar aanleiding
van gehouden gesprekken en een bedrijfsbezoek is een
verbeterplan door de ondernemer en de werkgroep ondertekend.
Door middel van het ten uitvoer brengen van dit plan zal de
geursituatie voor de kom van Rijkevoort sterk verbeteren.
Daarnaast legt het afspraken vast die procedures in de toekomst
voorkomen.
Voor aanpassingen die afgesproken zijn in het verbeterplan
(vervanging van de luchtwassers) is door de ondernemer een
verzoek ingediend in het kader van de SUN-regeling, welke de
voorwaarde kent dat de gemeente minimaal 15% bijdraagt aan de
totale kosten. Voorgesteld wordt dat de gemeente hierin dat
percentage, te weten € 70.318,05 bijdraagt.

Bijzonderheden
Resultaat eerder
Het verbeterplan is in samenspraak tussen het urgentieteam, de
overleg of inspraak gemeente Boxmeer, de werkgroep Sassekamp en de ondernemer
tot stand gekomen.
Portefeuillehouder

Bij de behandeling van dit agendapunt is wethouder Stevens
uitgenodigd.

Bijbehorende
stukken

1. Raadsvoorstel d.d. 24 januari 2017
2. Raadsbesluit (concept)
3. Verbeterplan Sassekamp 10 Rijkevoort d.d. 23-10-2016 *
* Dit document is voor de leden van de raad en de burgerraadsleden
raadpleegbaar op het overzicht Besloten stukken raad/burgerraadsleden
(2017-B-12)

