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1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Door het dorpsoverleg de Rips zijn twee brieven met een verzoeken ingediend tot
aanpassing van het bestemmingsplan ingediend. Een van de brieven wordt mondeling
toegelicht.
In De Rips zijn er grote zorgen over het aantal nertsenhouderijen, omdat deze hinder kunnen
veroorzaken. Daarom wordt vanuit het dorpsoverleg De Rips verzocht om in het
bestemmingsplan buitengebied, dat op het moment herzien wordt, op te nemen dat er geen
uitbreiding in aantal nertsenbedrijven meer mogelijk is. Daarnaast wordt gevraagd om
strengere eisen voor geur voor nertsen op te leggen.
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
3 a Vaststellen conceptverslag d.d. 15 oktober 2015
Akkoord.
b Lijst met toezeggingen.
Doorgenomen, zie onderaan verslag.
4 Voorbereiden raadsadvies
4 d Afwijken geur Besterd 1, Bakel
De heer van de Heuvel geeft een toelichting op zijn verzoek en beantwoord vragen van de
commissieleden. De commissie wordt uitgenodigd om het bedrijf te komen bezoeken. Hier
wordt graag gebruik van gemaakt. Verzoek aan griffie om voor de raadsvergadering van 28

januari een bedrijfsbezoek te plannen.
Procesconclusie
 Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling:
Bespreekstuk (mogelijk dat dit aangepast wordt naar hamerstuk op basis van
bedrijfsbezoek).
Opinies (per partij weergegeven)
Lokale Realisten vindt het van groot belang om goed geïnformeerd te zijn voordat een
besluit genomen gaat worden. Wil daarom voor komende raadsvergadering ook alle
technische gegevens over biogasinstallatie hebben.
PvdA pleit eveneens voor een zorgvuldig proces, zodat misvatting voorkomen wordt.
Wethouder geeft aan dat het hier om een bestaande situatie gaat, die de bedrijfsvoering wil
optimaliseren. Er gebeurt daar dus niks nieuws. De situatie ontwikkeld zich daar naar een
situatie die we graag willen zien. Het is wel van belang dat de raad meegenomen wordt in
het ontwikkel proces.
Toezeggingen
Voor de komende raadvergadering worden de technische gegevens van de biogasinstallatie
verstrekt aan de raadsleden, zodat duidelijk is hoe het bedrijf zich ontwikkeld.
4c Afwijken geur Jodenpeeldreef 9, de Rips
Procesconclusie
 Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling:
Bespreekstuk
Opinies (per partij weergegeven)
Dorpspartij vindt het van groot belang om het complete plaatje rondom deze situatie te
kennen, zodat zij, mocht er positief besloten worden dit ook uit kunnen leggen aan hun
achterban.
Lokale Realisten vindt de aangehaalde argumenten om mee te werken aan het voorstel
onvoldoende. Ze zijn daarom ook niet overtuigd om het voorstel te ondersteunen.
PvdA denkt dat het individuele belang zwaarder heeft gewogen dan het algemeen belang bij
dit voorstel. Dit voorstel draagt niet bij aan het oplossen van de bestaande overlast situatie.
D66 vindt dat het bestaande geurbeleid, gezien de huidige ontwikkelingen rondom
(gezondheids)risico’s, nogmaals tegen het licht gehouden moet worden.
CDA pleit ervoor om de stukken volledig aangeleverd te krijgen. Dit voorkomt
onduidelijkheid en scheelt veel discussie in de commissie. Doet het voorstel om toelichting
te krijgen op achtergrondbelasting en Brabantse zorgvuldige veehouderij (bzv).
Wethouder geeft aan dat dit voorstel past binnen het provinciale beleid. De provincie heeft
aan dit voorstel daarom haar medewerking verleend. Wethouder geeft aan dat uit de vragen
blijkt dat er onduidelijkheid is en vindt daarom ook dat de voorstellen duidelijker
opgeschreven moeten worden.
Ze is het eens met de Lokale realisten dat erfbeplanting geen argument is om met voorstel
in te stemmen, maar vindt het wel van belang om te noemen. Zal op een andere manier
verwerkt worden in voorstel.

Toezeggingen
Toezegging dat de geschiedenis rondom dit bedrijf kort meer geven, oa met rechtszaken.
Achtergrond belasting en bzv zijn reeds eerder toegelicht. De documenten zullen nogmaals
ter beschikking gesteld worden.
4 a Actualisatie gemeentelijk archeologiebeleid en archeologiebeleidskaart
Procesconclusie
 Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling:
Hamerstuk
Opinies (per partij weergegeven)
CDA kan instemmen met de voorgestelde aanpassing en daarmee met het voorstel.
Pvda is van mening dat er open wordt gelaten door toepassen van de termen “op termijn”
en “op langere termijn”.
Lokale Realisten vraagt zich af of de gemeente geen problemen krijgt met eenduidig
handelen doordat de verplichting tot onderzoek in specifieke situaties eraf is.
Toezeggingen
4 b BP buitengebied, herziening okt. 2015
Procesconclusie
 Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling:
Bespreekstuk
Opinies (per partij weergegeven)
Lokale Realisten is van mening dat nadere uitleg nodig is over de combinatie RvR en VAB.
Ook wil zij graag meer inzicht in de resultaten van de pilot groene reststroken.
Pvda onderschrijft de behoefte aan duidelijkheid over combineren RvR en VAB.
Toezeggingen
Wethouder geeft aan dat er een evaluatie over de pilot groene reststroken terug gekoppeld
zal worden in de commissie algemene zaken, financiën en vastgoed.
In een memo zal de raad nadere uitleg krijgen over RvR gecombineerd met VAB.
5. Informeren
5 a RIN wet verbod pelsdierhouderij
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college.
Toezeggingen
Zodra er meer nieuws is over de ontwikkelingen rondom het verbod op pelsdierhouderijen,
wordt de commissie hiervan op de hoogte gesteld. -

6

Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen

D66 heeft vragen over proces klooster Nazareth, wethouder geeft nadere uitleg.
Lokale Realisten vraagt zich af of al meer duidelijkheid is over de situatie van De Bron in
Handel. Ontwikkelingen bij andere portefeuillehouder. Agendacommissie vragen om dit
onderwerp op de agenda van de commissie algemene zaken, financiën en vastgoed te
zetten.
7 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum Rdscie.

Toezegging

Afgedaan ja/nee

26-02-15

Wethouder zegt toe dat de kosten en baten voor het
huidige stelsel met kapvergunningen en de nog op te
stellen groenkaart in beeld gebracht worden.

10-9-15

De commissie wordt op de hoogte gehouden van de
uitkomsten van het rapport over geurhinder en
gezondheid.
De commissie krijgt een toelichting op het
beheersplan wegen.
In de nota wordt opgenomen dat projecten waarop
de procedure voor kleine afwijkingen BP wordt
toegepast besproken worden in de commissie. Na
een jaar zal een evaluatie plaats vinden.
Planning wordt gemaakt voor plan Leijgraaf en deze
wordt aan de commissie verstrekt.
Wethouder zorgt ervoor dat de commissie/raad op de
hoogte wordt gehouden over de ontwikkelingen
rondom het verbod op pelsdierhouderij.
Er zal een evaluatie aan de commissie/raad
voorgelegd worden over wat het college met de
50.000 euro heeft gerealiseerd.
Er zal een evaluatie voorgelegd worden over de
stand van zaken rondom erfbeplanting in 2015.
Voor Besterd 1 te Bakel worden voor de komende
raadvergadering de technische gegevens van de
biogasinstallatie verstrekt, zodat duidelijk is hoe het
bedrijf zich ontwikkeld.
Voor de Jodenpeeldreef 9, De Rips wordt een memo
opgesteld waarin kort de geschiedenis van dit bedrijf
wordt beschreven.
Document met uitleg over achtergrond belasting en
bzv wordt nogmaals ter beschikking gesteld.
Evaluatie over de pilot groene reststroken wordt
terug gekoppeld in de commissie algemene zaken,
financiën en vastgoed.
Er wordt een memo verstrekt met nadere uitleg over
RvR gecombineerd met VAB

15-10-15
15-10-15

15-10-15
19-11-15
19-11-15
19-11-15
7-1-16

7-1-16
7-1-16
7-1-16
7-1-16

Wordt meegenomen bij het
vaststellen van de groenambitie
en de kaders voor het
bomenbeleid.
Volgende vergadering datum
aan prikken
Doorlopend
Toelichting in februari
Heikantseweg wordt als casus
meegenomen
Evalatie eind 2016
Volgende commissie
Doorlopend
Volgende commissie
Volgende commissie
Uiterlijk week 3

Uiterlijk week 3
Uiterlijk week 3
Afgedaan
Is al eerder gebeurd.
VAB beleid in com 11-9-2014
RvR presentatie 19-6-2014

