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Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Stelling 1: Landschap en ruimte
Wij willen dat er zuinig wordt omgesprongen met de schaarse ruimte door
eerst bestaande bebouwing en bedrijventerreinen optimaal te benutten
voordat nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Bij nieuwe
ontwikkelingen moet worden ingezet op behoud van zoveel mogelijk groen
en ruimhartige compensatie.
Eens:
SAN (uit het partijprogramma: “ Kwaliteitsverbetering op bestaande
plekken. Er zijn genoeg bedrijventerreinen in onze gemeente, dat staat
voor ons voorop. Deze bestaande plekken stralen echter onvoldoende uit
dat ondernemers er welkom zijn. Een sfeer van kwaliteit en hart voor
ambachtelijk, professioneel werk: dat moeten onze bedrijventerreinen
uitstralen. In dialoog met de ondernemers moet worden bekeken welke
kwaliteitsimpuls nodig is. Ook de Brink in Sint Anthonis kan een
kwaliteitsverbetering gebruiken zodat ondernemers in het centrum zich
hier in de toekomst kunnen handhaven.”).
CDA (Het CDA kan zich prima vinden in de visie van natuur, landschap en
water als leidend principe toe te passen. Dat wil onder meer zeggen dat
uitgegaan dient te worden van het principe “zuinig ruimtegebruik”. Daarnaast wordt ingezet op landschappelijke ontwikkeling en -inpassing van
voldoende kwaliteit als voorwaarde aan medewerking aan ruimtelijke
ontwikkelingen. Daar hoort ook bij dat erop gehandhaafd wordt.)
Oneens:
VVD (De vraag is te complex om het met alle punten eens of oneens te
zijn. We zijn het erover eens dat we bestaande bebouwing zo optimaal
mogelijk dienen te benutten. Maar we leggen ons niet vast daarop indien
er in de toekomst een ontwikkeling komt die we nu niet kunnen overzien
die wenselijk is maar niet past bij bestaande bebouwing).
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Stelling 2: Natuur
Wij willen zorgen voor bescherming en herstel van natuur en cultuurlandschap (zoals zandpaden en landgoederen) en waar mogelijk nieuwe
natuur toevoegen, bijvoorbeeld in het kader van de groenblauwe dooradering van het buitengebied (Stika) of het Natuurnetwerk Brabant.
Eens:
VVD (Met de te verwachten vergrijzing zal ons bebouwde landschap er
wellicht anders uitzien in de komende jaren. Dat wat typisch voor ons is
proberen we zoveel mogelijk te bewaren. Hoewel VVD Sint Anthonis de
vergrijzing en krimp zoveel mogelijk wil keren is het aantrekkelijk maken
van onze omgeving voor ons van belang. Dat beperkt zich overigens niet
enkel tot natuur en cultuurlandschap).
SAN (uit het partijprogramma: “We streven naar landschapsbehoud en als
het even kan zorgen we voor versterking van het landschap. We zorgen
voor het herstel van onze beken zoals de Oploosche Molenbeek, de
Tovensche Beek en de Rode Beek. Daarbij zorgen we meteen voor voldoende ruimte voor water en de aanleg van ecologische verbindingszones.
Particulieren en agrarische natuurverenigingen worden uitgenodigd om
landschapselementen actief te beheren en onderhouden.”).
CDA (Vanaf dit jaar neemt Sint Anthonis weer deel aan Stika en Ervenplus
regeling, naar aanleiding van een motie van het CDA. Sint Anthonis was
pilotgemeente voor het project “Veerkrachtig Landschap”, echter het CDA
betreurt het ten zeerste dat het Brabants Landschap eenzijdig dit project
beëindigd heeft. Dit heeft geleid tot grote teleurstelling van een aantal
bevlogen ondernemers in Sint Anthonis. Het CDA is pleitbezorger van
burgerinitiatieven, die ondersteuning verdienen. Verleden jaar heeft de
gemeente nog 20 ha ingebracht in de regeling Ondernemend Natuurnetwerk Brabant.)
Stelling 3: Ecologische verbindingszones
Wij willen de ecologische verbindingszones die in de gemeente gepland
zijn, samen met burgers, boeren en buitenlui realiseren en burgerinitiatieven voor natuur ondersteunen. Wij gaan er ons sterk voor maken
om bestaande verbindingszones tegen invloeden van buitenaf te
beschermen.
Eens:
VVD (De VVD vindt natuur belangrijk, voor de biodiversiteit en voor
de mens. Grote aaneengesloten natuurgebieden bieden kansen voor
de biodiversiteit, maar bieden ook ruimte voor recreatief gebruik en
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wonen aan de randen van de natuur. Op die manier krijgen we natuur
waar mensen van kunnen genieten. In Nederland worden deze
natuurgebieden aangekocht en ingericht in het kader van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Afgesproken is dat deze
hoofdstructuur in 2018 gereed is. De realisatie gaat echter veel
langzamer dan verwacht. Van de al aangekochte gebieden is slechts
30% ingericht als natuurgebied. Verandering van het EHS-beleid is
noodzakelijk door te concentreren op grote gebieden. De komende
jaren moet de nadruk liggen op het inrichten en beheren van al
aangekochte gebieden, voordat extra grond wordt aangekocht. De
inrichting van natuurgebieden kan worden versneld door particulier
natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer - daar waar dit mogelijk is te stimuleren).
SAN (zie antwoord op stelling 2).
Eens/oneens:
CDA (het CDA is groot voorstander van burgerinitiatieven, zeker als
deze de ecologische structuur versterken. Echter, nieuwe natuur dient
wel “vrije natuur” te zijn, dat wil zeggen dat het agrarische- en
recreatieondernemers niet teveel in bedrijfsvoering mag belemmeren.)
Stelling 4: Ecologisch bermbeheer
Wij gaan ons inzetten voor ecologisch en bij-vriendelijk groen- en
bermbeheer, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. We gaan in onze
gemeente stoppen met klepelen van de bermen; het is een vorm van
bemesting.
Eens:
SAN (uit het partijprogramma: “De biodiversiteit moet actief worden
gestimuleerd door de wegbermen, gemeentelijke terreinen, gronden en
gebouwen aantrekkelijker voor planten en dieren te maken. Wegbermen,
gemeentelijke terreinen, gronden en gebouwen worden aantrekkelijker
voor planten en dieren gemaakt. Daarbij hebben we speciale aandacht
voor bijen.”).
CDA (Sint Anthonis heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op bijvriendelijk beheer van de openbare ruimte. De gemeente neemt deel in
een pilot en is erkend als “bij-vriendelijke gemeente”.
Oneens:
VVD (Bestrijdingsmiddelen moeten waar nodig mogelijk blijven).
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Stelling 5: Door anderen in gebruik genomen bermen
Wij gaan ons inzetten om bermen die van de gemeente zijn en thans door
anderen / agrariërs in gebruik zijn genomen, terug te halen en natuurvriendelijk in te zaaien en te onderhouden (dus verarmen).
Eens:
SAN (We hebben echter op dit moment geen beeld of dit voor onze
gemeente speelt).
Oneens:
VVD (We kunnen wel in gesprek gaan met die anderen/agrariërs om dit
zo natuurvriendelijk mogelijk uit te voeren).
CDA
Stelling 6: Water en energie
In onze gemeente gaan we, met name bij nieuwbouw:
a)
afvoer van regenwater zoveel mogelijk afkoppelen van het riool om
overstroming te voorkomen en grondwater aan te vullen;
Eens:
SAN (uit het partijprogramma: “We scheiden het regenwater van het
rioolwater en beperken daarmee de verdroging en de overstort van
rioolwater.”).
CDA (Afkoppeling van hemelwater heeft de aandacht, waar mogelijk en
nodig worden (stimulerings-)maatregelen getroffen. Bij de inrichting van
de N602 worden waterbergingen aangelegd.)
Oneens:
VVD (Er is wat ons betreft daarbij geen verschil in aandacht voor zowel
bestaande bouw als nieuwbouw).
b)
groene daken stimuleren met een aantrekkelijke subsidieregeling, zo
mogelijk in combinatie met zonnepanelen;
Eens:
SAN (uit het partijprogramma: “In 2035 zijn we een energie neutrale
gemeente en per dorp/wijk wordt een energieplan opgesteld.” En: “We
stimuleren klimaatbestendig en energieneutraal bouwen.”).
Oneens:
VVD (Wat ons betreft geen aantrekkelijke subsidieregeling).
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Eens/oneens:
CDA (er zijn al veel landelijke subsidieregelingen voor zonnepanelen,
maar waar mogelijk zeker stimuleren.)
c)
bouwplannen op zonne-oriëntatie toetsen. Zeker veestallen. Dit
biedt kansen voor energieopwekking;
Eens:
SAN (Zie toelichting bij stelling 6b).
Oneens:
VVD (Wij zijn niet alleen voor kansen zien, maar vooral voor kansen
pakken).
CDA (als stimulans is dat prima, het moet echter geen verplichting zijn.)
d)
nieuwbouwwoningen niet meer op het gasnet aansluiten maar
zorgen voor energie neutrale woningen.
Eens:
SAN (Zie toelichting bij stelling 6b).
Oneens:
VVD (Hoewel we het met het tweede eens zijn is het eerste te stellig).
Eens/oneens:
CDA (bouw van 0 op de meter wordt gestimuleerd in de vorm van een
financiële tegemoetkoming.)
Stelling 7: Landbouw
Wij willen in onze gemeente grondgebonden landbouw stimuleren en
ondersteunen via onder andere ruimtelijke plannen; en uitbreiding van de
veestapel voorkomen.
Eens:
VVD (Zeker voor onze gemeente kun je stellen dat we aan ons maximum
zitten. Hoewel de VVD landelijk daar anders over denkt, kijkend naar heel
Nederland, is onze realiteit in onze regio een andere).
SAN (uit het partijprogramma: “We leven in één van de meest vee-dichte
gemeenten van Europa. Wat ons betreft wordt verdere uitbreiding niet
meer toegestaan. Graag willen we de aantallen koeien, varkens, geiten,
kippen en nertsen in onze gemeente verminderen. Het zou goed zijn als
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de - agrarische - ondernemers inzetten op meer kwaliteit en
onderscheidende producten. De gemeente zal dit actief moeten
stimuleren. We ondersteunen - jonge - agrariërs hun boerenbedrijven
toekomstbestendig te maken met kennisprogramma’s op maat en
samenwerking met onderwijsinstellingen. We stimuleren actief duurzaam
bodemgebruik door aanvullende eisen te stellen aan het gebruik van
gemeentelijke pachtgronden, op het moment van afsluiten van nieuwe
pachtcontracten.”).
Oneens:
CDA (Het CDA ondersteunt de grondgebonden landbouw van harte, echter
het voorkomen van uitbreiding van de veestapel (onder strenge voorwaarden) en de komst van mestverwerkingsinstallaties (onder voorwaarden)
is voor het CDA geen doel op zich.)
Stelling 8: Geurnormen
Wij zijn er voorstander van om in onze gemeente strenge geurnormen op
te stellen om overlast te verminderen en de volksgezondheid te
beschermen. Wij willen uitgaan van 2 odour units in de bebouwde kom en
5 odour units in het buitengebied voor alle woningen
(voorgrondbelasting). Wij willen volksgezondheid op de eerste plaats
zetten.
Eens:
VVD (Met het voorbehoud dat we ons niet bij voorbaat vastleggen op
odour units. Vergeet ook niet de gevoelswaarde en de emotie.
Volksgezondheid en overlast zijn voor ons belangrijk in deze discussie).
Oneens:
SAN (We hebben onlangs in onze gemeenteraad odour units vastgesteld
van 5 en 8. Daar houden we vooralsnog aan vast. Verder hebben we in
ons programma opgenomen dat we uiteindelijk streven naar een
emissieloze landbouw in 2025).
CDA (Sint Anthonis heeft in 2016 nieuw geurbeleid vastgesteld, dat is nog
actueel. Er is geen noodzaak tot nog strenger beleid, de effecten van het
huidige beleid zijn immers nog niet eens bekend.)
Stelling 9: toezicht en handhaving veehouderij
Wij gaan ons sterk maken voor een beter toezicht en meer handhavingscapaciteit om de naleving van vergunningen en de juiste werking van
stalsystemen (waaronder luchtwassers) te garanderen en mestfraude te
voorkomen.
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Eens:
VVD (Wat ons betreft vooral een snellere procedure in deze. Snellere
controle bij melding).
SAN (uit het partijprogramma: “Strenge handhaving wordt toegepast
waar het nodig is. We maken geen onderscheid in agrarische ondernemers
en niet-agrarische ondernemers. We stimuleren de innovatie naar een
gezonde circulaire agrarische economie in een gezonde omgeving. We
gaan voor een natuur-inclusieve landbouw met een positieve bijdrage aan
landschap en milieu.”)
Oneens:
CDA (Luchtwassers zijn allemaal gecontroleerd en mestfraude behoort tot
de verantwoordelijkheid van de nvwa, niet van de gemeente. Toezicht en
handhaving is belangrijk, echter minstens zo belangrijk is het om ondernemers te faciliteren bij het maken van een keuze met betrekking tot de
toekomst van hun bedrijf.)
Stelling 10: Stadslandbouw en volkstuintjes
Wij willen initiatieven ontwikkelen om voldoende ruimte te bieden voor
stadslandbouw en volkstuintjes, zodat mensen verantwoord en goedkoop
voedsel kunnen verbouwen en tegelijkertijd bewuster worden van de
herkomst van hun voedsel.
Eens:
CDA (het CDA staat positief tegenover deze ontwikkelingen, mits het
initiatief vanuit de burger komt.)
Oneens:
VVD (Dat zien we niet als onze taak).
Eens/oneens:
SAN (Niet zo relevant voor onze gemeente. Zie verder antwoord op
stelling 14).
Stelling 11: Luchtkwaliteit
Wij gaan ons inzetten voor voldoende beplanting rondom wegen om
fijnstof af te vangen en voor het instellen van een milieuzone om de
luchtkwaliteit in dichtbevolkte gebieden te verbeteren.
Eens:
CDA (voor zover dit in Sint Anthonis aan de orde is.)
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Oneens:
VVD (We zijn geen voorstander van een milieuzone in onze landelijke
gemeente).
Eens/oneens:
SAN (Niet echt relevant voor onze gemeente. Onze gemeente is niet echt
dichtbevolkt. Fijnstof uit stallen heeft vooral onze aandacht).
Stelling 12: Asfalt
In onze gemeente wordt geen extra nieuw asfalt aangelegd.
Oneens:
VVD (We zijn zelfs voorstander van het doortrekken van de A77 in de
regio).
SAN (Het heeft niet onze voorkeur maar we kunnen niet uitsluiten dat er
nieuw asfalt bijkomt. Uit het partijprogramma: “Een goede infrastructuur,
zowel fysiek als digitaal. Om van A naar B te komen, is het belangrijk dat
inwoners de beschikking hebben over goede wegen. Daarbij bedoelen we
niet alleen de autoweg, maar ook de fiets- en wandelpaden. Voor de
veiligheid is het van belang dat de maximum snelheid van 80/50 naar
60/30 gaat. Daarnaast zetten we in op het versterken en optimaliseren
van het openbaar vervoer tussen de verschillende kernen in de gemeente
en de grotere plaatsen daarbuiten. Met name kinderen en ouderen zijn
hiervan afhankelijk. Daarnaast is een goede digitale infrastructuur
belangrijk. Niet alleen de kleine en grote ondernemers zijn voor steeds
meer processen en werk gerelateerde zaken aangewezen op een digitaal
netwerk, ook zzp-ers, freelancers en mensen in loondienst kunnen niet
meer zonder. Zeker nu steeds meer bedrijven hun personeel de
mogelijkheid geven dagdelen thuis te werken, is het belangrijk dat de
digitale infrastructuur van de gemeente dit toelaat.”).
CDA (Wij vragen ons af of het haalbaar is om vast te houden aan het
principe “geen nieuw asfalt aanleggen”. Er worden namelijk nog steeds
nieuwe woongebieden ingericht. Daarnaast blijft de reconstructie van
wegen aan de orde. Ook bestaat bij veel inwoners de wens om bepaalde
onverharde wegen te verharden. Voor het CDA staat vast dat bij deze
ontwikkelingen een zorgvuldige belangenafweging gemaakt dient te
worden van alle aspecten die relevant zijn. Echter op voorhand als
uitgangspunt te nemen dat er geen nieuw asfalt aangelegd mag worden,
beperkt de mogelijkheden voor oplossingen te veel.)
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Stelling 13: Duurzame energie
Wij gaan er ons sterk voor maken om geen vergunningen meer te
verlenen voor mestvergistingsinstallaties en biomassacentrales. Zij
leveren geen bijdrage aan de overgang naar duurzame energie en
berokkenen aanzienlijke schade aan de leefomgeving.
Oneens:
VVD (De stelling is te stellig. Bij het dossier MACE was het VVD Sint
Anthonis die met het idee kwam om Cleanergy op te doeken in een
onderhandeling om MACE op een voor ons acceptabele wijze toe te laten.
Zover is het niet gekomen, want het bestuur zat er al niet in om in de
onderhandeling te gaan).
CDA (Het CDA is tegen mestbewerkingsinstallaties groter dan 200.000
m3/jaar. Het CDA is niet tegen kleinschalige mestbewerking op boerderijniveau onder voorwaarde dat er geen schade, hinder of overlast naar de
omgeving optreedt.)
Eens/oneens:
SAN (Het is wat ons betreft niet zo zwart/wit. We zijn inderdaad
buitengewoon kritisch op verdere uitbreiding van mestvergisting en –
bewerking. Toch hebben we inmiddels ook gezien dat er
biomassacentrales zijn die een bijdrage kunnen leveren aan de
energietransitie om uiteindelijk te komen naar volledig duurzame energie.
Uit het partijprogramma:” Grootschalige mestverwerking hoort niet in ons
landelijk gebied maar op een klasse 4 industrieterrein.”).
Stelling 14: Minder beesten
Wij gaan ons inspannen om het aantal dieren - het centrale probleem van
de gezondheids- en milieuschade veroorzaakt door de intensieve
veehouderij - in onze gemeente significant te verminderen.
Eens:
VVD (Zoals eerder aangegeven: we zitten aan ons maximum).
SAN (Uit het partijprogramma: “Sint Anthonis is van oudsher een
agrarische gemeente en nog steeds halen veel inwoners hun inkomen uit
de land- en tuinbouw. Onze arme zandgronden zijn met veel energie
bewerkt en we hebben nu intensieve bedrijven. Het heeft de regio meer
en meer welvaart en rijkdom gebracht. We profiteren nu echter niet alleen
van de lusten maar dragen ook de lasten van de verregaande
intensivering. Steeds meer boeren zitten vast in het systeem van
voortdurende groei, kostprijsreductie en aangescherpte wetgeving.
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Bedrijven komen in de rode cijfers en mensen kunnen nauwelijks
rondkomen. Ook zijn er zorgen over de gezondheid van de mensen die
wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Zorgen over o.a.
longaandoeningen, Q-koorts, Hepatitis-E en MRSA. Er zijn zorgen over de
toename van antibioticaresistente bacteriën, fijnstof en ziektekiemen
(zoönosen). Mensen ervaren geuroverlast, geluidsoverlast en ergeren zich
aan de steeds groter wordende machines die over de openbare weg
rijden. Het waterwingebied Boxmeer is gesloten vanwege te hoge
concentraties meststoffen in het grondwater. De bodemvruchtbaarheid
van onze gronden loopt terug doordat er nauwelijks organische stof wordt
opgebracht. De natuur heeft last van een overschot aan voedingstoffen uit
de lucht en in het grond- en oppervlaktewater. De maatschappij is aan het
veranderen: produceren zonder oog te hebben voor gezondheid,
dierenwelzijn en milieu is steeds minder acceptabel. De maatschappij
vraagt meer en meer om kwaliteit en minder om kwantiteit. Als onze
lokale agrarische sector hier niet in mee gaat, dan missen ze de boot. Zij
zullen moeten innoveren naar een natuur-inclusieve, circulaire agrarische
economie.”).
Oneens:
CDA (Het CDA ondersteunt de grondgebonden landbouw van harte, echter
het voorkomen van uitbreiding van de veestapel (onder strenge voorwaarden) en de komst van mestverwerkingsinstallaties (onder voorwaarden)
is voor het CDA geen doel op zich.)

