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Aanleiding
Op 30 oktober 2014 heeft uw raad tijdens de evaluatie van de geurverordening van de
Gemeente Boxmeer onder andere de locatie Sassekamp 10 in Rijkevoort aangewezen als
aandachtsbedrijf. (Bij aandachtsbedrijven gaat het om intensieve veehouderijen waar in
het verleden door een grote groep omwonenden geurklachten of zienswijzen tegen
vergunningen zijn ingediend.) Tegen de laatste 2 milieuvergunningen voor de locatie
Sassekamp 10 is door een grote groep van totaal 56 inwoners uit Rijkevoort zienswijzen
ingediend en beroep ingesteld bij de Raad van State. Ook worden er door omwonenden
regelmatig geurklachten ingediend bij de gemeente.
Nadere toelichting
Eind 2014 is een start gemaakt door het urgentieteam. De inwoners hebben besloten
zich te laten vertegenwoordigen door een driekoppige werkgroep. De gedachte van de
werkgroep was dat de overlast hoofdzakelijk afkomstig is van de locatie Sassekamp 10.
Om dit objectiever vast te kunnen stellen hebben een negental inwoners van Rijkevoort
gedurende vier maanden een geurdagboek bijgehouden. Hieruit volgde dat er meerdere
bronnen (bedrijven) zijn dan verwacht. Er kon wel geconcludeerd worden dat Sassekamp
10 gezien kan worden als één van de bedrijven die de meeste geurhinder zou kunnen
veroorzaken. Op verzoek van het urgentieteam is door Arcadis, in samenspraak met
Wageningen UR, een rapport opgesteld met daarin enkele verbetervoorstellen om de
geur te reduceren. Dit rapport is uiteindelijk de basis geworden voor het eerste concept
verbeterplan. Naarmate de gesprekken vorderden, bleek dat de belangrijkste basis om
tot een oplossing te komen nog steeds niet aanwezig was, te weten, vertrouwen in
elkaar. In een praatsessie met elkaar onder leiding van het urgentieteam, werd door
iedereen geconcludeerd dat alleen het treffen van geur reducerende maatregelen niet de
oplossing is. Tijdens deze bijeenkomst is besproken waar dit gebrek aan vertrouwen
vandaan komt en hoe dit hersteld kan worden als goede basis voor de toekomst. Dit
heeft geleid tot een bedrijfsbezoek onder leiding van het urgentieteam waar alle zaken
nogmaals besproken en doorlopen zijn en is besproken hoe er in de toekomst met elkaar
gecommuniceerd en omgegaan wordt wanneer er klachten zijn of wanneer er een nieuwe
vergunningprocedure gestart word. Naar aanleiding van de laatste gesprekken en het
bedrijfsbezoek lijkt er voldoende vertrouwen te zijn en is het verbeterplan door de
ondernemer en de werkgroep ondertekend.
Verbeterplan
Het verbeterplan dat is opgesteld heeft 2 doelen te weten:
•Zo snel als mogelijk komen tot herstel van vertrouwen tussen ondernemer en de
bewoners van zuid-west-Rijkevoort, vertegenwoordigd door de werkgroep Sassekamp;
•Zo snel als mogelijk komen tot verkleining/wegnemen van overlast die de bewoners in
dit deel van Rijkevoort ervaren van het bedrijf Sassekamp 10 te Rijkevoort.
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Om deze doelstellingen te bereiken zijn er in het verbeterplan afspraken gemaakt hoe
het vertrouwen te herstellen en op welke wijze de geuroverlast terug gedrongen/weg
genomen kan worden.
Voor wat betreft de het terugdringen en of wegnemen van de ervaren geuroverlast zullen
de op de locatie Sassekamp aanwezige chemische luchtwassers worden vervangen door
combi- luchtwassers. Concreet betekent dit dat alle stallen na vervanging zijn gekoppeld
aan biologische- dan wel combiwassers. Uit rapportages van INNO+ blijkt dat de
geuruitstoot met het uitvoeren van deze afspraak met ongeveer met ca 30% zal
verminderen maar dat, gezien de situering van de emissiepunten, de geurbelasting op de
buurt met ca 50% zal worden beperkt. Het vervangen van de bestaande luchtwassers zal
niet gepaard gaan met een toename van het aantal dieren.
Kosten en bijdrage gemeente
In de overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente Boxmeer op korte termijn de
aangepaste milieumelding zal afhandelen en de nieuwe vergunningaanvraag voor de in
de overeen gekomen wijzigingen binnen het bedrijf zo snel mogelijk zal verwerken.
Daarnaast is in het verbeterplan opgenomen dat de gemeente financieel zal bijdragen
aan de aanpassingen. Dit is ook een verplichting van de provincie Noord-Brabant. Voor
maatregelen die n.a.v. gesprekken met het urgentieteam voortvloeien heeft de provincie
Noord Brabant de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016 (SUN-regeling)
in het leven geroepen. Voor de aanpassingen die afgesproken zijn in het verbeterplan
(vervanging van de luchtwassers) is door de ondernemer een verzoek ingediend om
gebruik te mogen maken van de SUN-regeling. Deze regeling kent de voorwaarde dat de
gemeente minimaal 15% bijdraagt aan de totale kosten. Het totaalbedrag voor de
aanpassingen bedraagt € 486.787,--. Dit betekent dat de gemeente Boxmeer
€ 70.318,05 zal moeten bijdragen.
Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Door middel van het ten uitvoer brengen van het verbeterplan zal de geursituatie voor de
kom van Rijkevoort sterk verbeteren zonder dat er sprake is van toename van het aantal
dieren. Daarnaast legt het verbeterplan afspraken vast die procedures in de toekomst
voorkomen.
Rol van de gemeente
De rol van de gemeente kan als beslisser worden aangemerkt.
Alternatieven en afwegingen
Wanneer er besloten wordt om het verbeterplan niet te ondertekenen en/of het niet
bijdragen van minimaal 15% van de kosten betekent dit dat er op de oude voet verder
gegaan zal worden. Het houden van toezicht en de beroepsprocedures hebben in het
verleden veel tijd en geld gekost en hebben nooit geleid tot een oplossing. De afspraken
die nu gemaakt zijn in het verbeterplan moeten er onder andere voor zorgen dat er
uiteindelijk geen procedures meer tegen elkaar gevoerd gaan worden.
Wettelijke basis
Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016 (SUN-regeling).
Financiën
De bijdrage die de gemeente zal moeten mee betalen is niet opgenomen in de begroting.
Het bedrijfsbureau Ruimte heeft aangegeven dat het bedrag van € 70.318,05 ten laste
kan komen van de bestemmingsreserve Reconstructie. Gezien het budgetrecht van de
Raad voor deze begrotingspost heeft het college 13 december 2016 besloten om de
gemeenteraad via een apart raadsvoorstel te vragen om de bijdrage van €70.318,05 ten
laatste te laten komen van de begrotingspost Reserve Reconstructie. De
subsidieverstrekking zal volgens de termijnen vermeld in de Subsidieregeling
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urgentiegebieden Noord-Brabant 2016 in zijn totaliteit gedaan worden door de provincie
Noord-Brabant. De provincie zal, na toewijzing van de subsidie de gemeente Boxmeer
schriftelijk verzoeken om de bijdrage van 15% aan hen te voldoen.
Afstemming andere projecten / derden
Het verbeterplan is in samenspraak tussen het urgentieteam, de gemeente Boxmeer, de
werkgroep Sassekamp en de ondernemer tot stand gekomen.
Voorlichting
Dit onderwerp is voor dit raadsvoorstel niet aan de orde.
Voorstel
Kennis te nemen van de uitkomst van de dialoog van het urgentieteam met betrekking
tot Sassekamp 10 Rijkevoort en hiervoor een krediet van € 70.318,05 beschikbaar
stellen en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserves Reconstructie.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest

Bij het onderwerp horen de volgende bijlagen:
1. R-VER/2017/544 raadsbesluit
2. R-VER/2016/7931 verbeterplan Sassekamp 10 Rijkevoort (vertrouwelijk op besloten RIS)
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