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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:  
VKP (De VKP is voor het optimaal benutten van bestaande bouwvlakken 
alvorens nieuwe ontwikkelingen toe te staan. De VKP pleit al jaren voor 
een groene inpassing van de bebouwing in het landschap bij nieuwe 
ontwikkelingen in het buitengebied. Om deze meer kracht bij te zetten zal 
er wat de VKP betreft een striktere handhaving op de invulling hiervan 
dienen plaats te vinden). 
CDA (In het kader van duurzaam ruimtegebruik en landschappelijke 
inpassing/beeldkwaliteit is het CDA voorstander van revitalisering en 
hergebruik van bebouwd oppervlak. Daar hoort een groene aankleding bij. 
Compensatie is goed, maar moet ontwikkeling niet tegenhouden door een 
te grote financiële inspanning. Er moet ruimte zijn voor maatwerk als er 
eerder natuur is aangelegd).  
 
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:  
VKP (De VKP is het met het beschermen en herstel van natuur en 
cultuurlandschap eens, mits deze ook op een passende wijze onderhouden 
worden. Wij kunnen mogelijke aanleg van nieuwe natuur ondersteunen 
waarbij het beslag op het landbouwareaal niet verder toe dient te nemen 
en wij zijn voor het behoud / herstel van bestaande natuur en 
cultuurgronden. Bij het ontwikkelen van nieuwe natuur zal er vooraf een 
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plan van aanpak - inclusief financiering - dienen te zijn voor wat betreft 
het onderhoud op de korte en langere termijn). 
 
Eens/Oneens: 
CDA (Herstel en bescherming van natuur en cultuurlandschap is prima. 
Het kan het karakter van ons platteland verbeteren. Het CDA is 
terughoudend als het gaat om onttrekking van gronden aan de landbouw. 
De laatste 15 à 20 jaar is er veel landbouwgrond onttrokken en voor 
natuurdoeleinden ingezet. Het CDA is van mening dat landbouwbedrijven 
die voor weidegang of voederwinning sterk afhankelijk zijn van de 
nabijheid van landbouwgrond zo min mogelijk belemmering moeten 
ervaren door het onttrekken van grond ten behoeve 
van natuurontwikkeling. Als dat toch nodig mocht zijn dan bij voorkeur op 
minder geschikte percelen). 
 
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:  
VKP (De VKP is het hiermee eens, mits bij het ontwikkelen van nieuwe 
natuur er vooraf een plan van aanpak - inclusief financiering - is voor wat 
betreft het onderhoud op de korte en langere termijn). 
CDA (Het CDA erkent de meerwaarde van ecologische verbindingszones. 
Het kan zijn dat de aanleg hiervan ook over particuliere gronden gaat. Het 
zal het draagvlak vergroten als deze zones wel toegankelijk blijven. Er 
vanuit gaande dat dit met invloeden van buitenaf bedoeld wordt).   
 
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:  
VKP (Het betreft feitelijk twee vragen: 

1. De VKP is het eens met geen gebruik van bestrijdingsmiddelen bij 
groen- en bermbeheer met uitzondering van het bestrijden van 
exoten in de openbare ruimte. Naast de juiste keuze van de soort 
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beplanting bij de (her)inrichting en onderhoud van het openbare 
groen is de wijze van beheer bepalend voor het creëren van een bij-
vriendelijke omgeving. 

2. De VKP is het eens met het stoppen van klepelen van de bermen 
daar waar de verkeersveiligheid het toelaat. Hier hangt op korte 
termijn een fors kostenplaatje aan maar op de langere termijn zal 
dit minder kosten). 

 
Eens/Oneens: 
CDA (Grotendeels eens. Wij zijn een voorstander van bermbeheer dat 
ruimte geeft aan een grote biodiversiteit. Wij kunnen niet inschatten of 
dat persé gekoppeld is aan verschraling van die bermen. Die afweging 
laten wij over aan diegenen die de deskundigheid daarover hebben).  
    
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:  
VKP (De VKP is het hiermee eens voor wat betreft het terugbrengen van 
het eigendom bij diegene die het toebehoort. Dit is feitelijk een 
doorvertaling van het project van de gemeente Mill en Sint Hubert waarbij 
we een vergelijkbare actie reeds hebben ondernomen. Wat betreft het 
inzaaien en onderhouden: zie vraag 4, punt 2, hierboven). 
 
Eens/Oneens: 
CDA (Daarvoor zou wat het CDA betreft eerst een inventarisatie gemaakt 
moeten worden om in beeld te krijgen om hoeveel vierkante meters het 
gaat. Pas dan kun je een inschatting maken van de kosten en de 
opbrengst voor de natuur. Bovendien willen wij voorkomen dat er onkruid 
zoals distels en Jacobskruiskruid groeit).  
 
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:  
VKP (Dit is reeds bestaand beleid in de gemeente Mill en Sint Hubert, 
waarvoor volgend jaar een verbeterd VGRP - Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan - opgesteld gaat worden waarbij het afkoppelen van 
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regenwater in het VGRP zal worden opgenomen. Bij bestaande bouw is de 
VKP van mening dat wij het afkoppelen van regenwater dienen te 
stimuleren maar niet verplichten. In de praktijk zijn er namelijk al 
voorbeelden bekend van het dichtslibben van rioleringssystemen door het 
afkoppelen van regenwater). 
CDA (Geen verdere toelichting). 
 
b) groene daken stimuleren met een aantrekkelijke subsidieregeling, zo 
mogelijk in combinatie met zonnepanelen; 
 
Eens:  
VKP (De VKP is van mening dat de gemeente geen commerciële instelling 
is om subsidieregelingen voor particuliere panden beschikbaar te stellen. 
Hierin ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar. De VKP is het eens 
voor wat betreft het invulling geven aan dit voornemen bij verbouw- en 
nieuwbouw. De VKP zou het een goede zaak vinden dat men de aanvrager 
bewust maakt en informeert met betrekking tot het doen van duurzame 
investeringen bij nieuwbouw en verbouw. De gemeente Mill en Sint Hubert 
geeft zelf al het voorbeeld door de bestaande gemeenschapsaccommo-
daties te gaan voorzien van energiebesparende maatregelen inclusief het 
plaatsen van zonnepanelen. Hierdoor worden op termijn de exploitatie-
kosten van de desbetreffende accommodaties lager waardoor er een 
betere vorm van zelfredzaamheid ontstaat doordat de huidige subsidies 
vanuit de gemeente evenredig omlaag kunnen). 
CDA (Eens, waarbij het CDA nadrukkelijk opmerkt dat duurzaamheid 
verder gaat dan alleen zonnepanelen. Isolatie, minder verhard oppervlak 
om een woning, gasloos bouwen zijn mogelijkheden die bijdragen aan een 
energie-neutrale samenleving. Een duurzaamheidscoach zou hier wat het 
CDA betreft een grote rol in kunnen spelen).      
 
c) bouwplannen op zonne-oriëntatie toetsen. Zeker veestallen. Dit 
biedt kansen voor energieopwekking; 
 
Eens:  
VKP (De VKP is het hiermee eens. Daarnaast pleit de VKP al jaren voor 
een groene inpassing in het landschap bij nieuwe ontwikkelingen in het 
buitengebied). 
CDA (Geldt wat het CDA betreft ook voor particulieren en andere 
ondernemers.  Bovendien moet het in ruimtelijke plannen en 
omgevingsvergunningen bij bestaande situaties in te passen zijn). 
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d) nieuwbouwwoningen niet meer op het gasnet aansluiten maar 
zorgen voor energie neutrale woningen. 
 
Eens:  
CDA (Geen verdere toelichting). 
 
Eens/oneens: 
VKP (De VKP is van mening dat dit op korte termijn niet geheel realistisch 
is maar voor de langere termijn wel). 
 
Stelling 7: Landbouw 
Wij willen in onze gemeente grondgebonden landbouw stimuleren en 
ondersteunen via onder andere ruimtelijke plannen; en uitbreiding van de 
veestapel voorkomen. 
 
Oneens: 
CDA (Het CDA is voorstander van een gezonde dierhouderij. Om te 
kunnen voldoen aan welzijns- en milieueisen is schaalvergroting niet altijd 
onontkoombaar. Het moet immers betaalbaar zijn. De ervaring leert dat er 
enige mate van grootschaligheid nodig is om innovatief te kunnen 
investeren. Ruimte om grondgebonden of kleinschalige vormen 
van dierhouderij mogelijk te maken juichen wij toe, maar laat onverlet dat 
de traditionele landbouw de ruimte moet krijgen.  Door het provinciaal 
besluit van 7 juli 2017 is de consequentie dat de beperkte groep bedrijven 
die over blijft wel groter moeten worden om alles nog betaalbaar te 
houden).  
 
Eens/oneens: 
VKP (Wat de VKP betreft is dit een nobel streven voor onze gemeente. De 
landbouw in onze gemeente is relatief kleinschalig met mooie groene 
structuren. Het bestemmingsplan buitengebied geeft hier invulling aan. 
Nieuwe technieken en ontwikkelingen staan daarbij een uitbreiding van de 
veestapel vooralsnog niet in de weg mits we de gezondheidsrisico’s 
minimaliseren. Daarbij bepaalt de consument uiteindelijk wat hij op zijn 
bord wil hebben). 
 
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 
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(voorgrondbelasting). Wij willen volksgezondheid op de eerste plaats 
zetten.                       
 
Oneens: 
CDA (Het CDA kan zich vinden in de huidige normering).       
  
Eens/oneens: 
VKP (De VKP is het eens dat de volksgezondheid op de eerste plaats dient 
te staan. Volksgezondheid staat echter niet direct in relatie tot een 
bepaalde geurbeleving uitgedrukt in odour units. Fijnstof en andere 
stoffen zijn daarin bepalend. De VKP is het wel eens dat we de 
ongewenste beleving van geur dienen te beperken binnen aanvaardbare 
normen in onze gemeente. Let wel, de gemeente Mill en Sint Hubert is 
een plattelandsgemeente en wat de VKP betreft mag je dit ook zo ervaren. 
Het huidige beleid is hierop gericht en heeft het afgelopen jaar geleid tot 
een aanscherping van de odour eenheden in de gemeente Mill en Sint 
Hubert. De is VKP is van mening dat dit echter wel regio-breed opgepakt 
dient te worden. Het is een feit dat een aantal van onze buurgemeenten 
veel hogere normen hanteren voor het buitengebied dan in onze 
gemeente het geval is). 
 
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.         
 
Eens:  
VKP (De VKP is het hier geheel mee eens. Het hebben van regelgeving 
vraagt ook om een adequate handhaving. Op verzoek van de VKP zijn 
hiervoor ook extra financiële middelen in de begroting en menskracht in 
de gemeente Mill en Sint Hubert vrijgemaakt. Daarnaast is de VKP van 
mening dat dit soort zaken door de desbetreffende sectoren zelf ter harte 
genomen moeten worden. “Het vertrouwen komt te voet en gaat te 
paard”). 
 
Eens/Oneens: 
CDA (Recent is er in de media discussie geweest over het al dan niet 
werken van stalsystemen en over dieraantallen in relatie tot geconsta-
teerde overtredingen. Moedwillige overtredingen horen aangepakt te 
worden. Tijdens de inventarisatie is ook gebleken dat het houden van te 
weinig dieren als overtreding werd gezien. Wat het CDA betreft is 
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maatwerk en redelijkheid een middel tijdens controles. Het controleren 
van mest-aan- en afvoer is geen gemeentelijke taak).         
 
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 (Geen verdere toelichting). 
 
Eens/oneens: 
VKP (De VKP is het hiermee eens daar waar dit kans van slagen heeft. 
Een initiatief hiervoor in de gemeente Mill en Sint Hubert heeft echter 
geen resultaat opgeleverd. Blijkbaar is er geen behoefte bij de 
consumenten en heeft men veel vertrouwen in het huidige aangeboden 
voedselpakket wat in de schappen ligt).  
 
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:  
VKP (De VKP is het hiermee eens, al kunnen we in onze 
plattelandsgemeente nauwelijks spreken over dichtbevolkte gebieden. 
Zoals al eerder aangegeven staat de volksgezondheid voor de VKP op 
nummer een. De keuzen van de soort beplanting of bomen spelen een 
belangrijke rol in het effect voor de luchtkwaliteit). 
 
Eens/Oneens: 
CDA (Als het kan graag, maar wel graag afgezet tegen de investerings- 
en onderhoudskosten die het vraagt. Bovendien kunnen daar ook 
landbouwgewassen voor ingezet worden).   
 
Stelling 12: Asfalt 
In onze gemeente wordt geen extra nieuw asfalt aangelegd. 
 
Oneens: 
VKP (De VKP is van mening dat bestaande uitbreidingsplannen in de 
gemeente Mill en Sint Hubert goed en veilig ontsloten dienen te worden. 
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Daarnaast heeft de oost – west verbinding A-77 – A-50 nadrukkelijk de 
aandacht van de VKP met betrekking tot de overlast voor wat betreft 
fijnstof en geluid van de N-264 in Sint Hubert. De VKP sluit hierbij de 
aanleg van nieuw asfalt, op welk tracé of traject dan ook, niet uit. 
Volksgezondheid staat immers op nummer een waarbij de leefbaarheid 
van een dorp een belangrijke rol speelt). 
 
Eens/Oneens: 
CDA (Zo min mogelijk is een goed uitgangspunt. We realiseren ons dat in 
bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk nieuwe verharding wel nodig is. 
Of concreet: voor het oplossen van de verkeersdruk in Sint Hubert als dat 
nodig blijkt. Je zou na kunnen denken of daar een compensatieregeling 
voor bedacht kan worden).        
   
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. 
 
Eens/oneens: 
VKP (Het beleid van de provincie speelt in deze een belangrijke rol. Op dit 
moment heeft de VKP de indruk dat de bestaande locaties voor 
mestvergistingsinstallaties en biomassacentrales voldoende capaciteit 
hebben - dus geen nieuwe vergunningen -. Technische ontwikkelingen 
staan echter niet stil, ook niet op dit vlak. Men dient zich ook te realiseren 
dat deze installaties alle restproducten van de voedingsmiddelenindustrie 
verwerken tot energie en hoogwaardige grondstoffen. Behalve de overlast 
die men ervaart met betrekking tot de geur begrijpen wij uw stellingname 
aangaande het berokkenen van aanzienlijke schade aan de leefomgeving 
niet. Als u hierbij doelt op de landschappelijke inpassing: dat laat wat de 
VKP betreft zeer te wensen over - zie hiervoor onze eerdere opmerking 
over het inpassen van agrarische bebouwing in het landschap en de 
handhaving hiervan -). 
CDA (Er zal eerst duidelijk moeten worden wat de overlast veroorzaakt en 
waarom sommige installaties wel en andere niet stinken. Wij horen ook 
dat mono-vergisters geen overlast veroorzaken. Hier gaat alleen mest in 
en daardoor stinkt de vergister niet. Friesland Campina doet op dit 
moment proeven met mono-vergisters met “jump start”).  
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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.  
 
Oneens: 
VKP (U legt met deze stellingname een directie relatie tussen 
dieraantallen en gezondheids- en milieuschade. Het verminderen van het 
aantal dieren in de gemeente Mill en Sint Hubert zet wat de VKP betreft 
weinig zoden aan de dijk aangezien we het in de gemeente Mill en Sint 
Hubert over geringe aantallen hebben en de uitbreidingsmogelijkheden 
zowel ruimtelijk als in aantal ondernemers beperkt zijn. Daarbij wijst de 
praktijk uit dat investeringen in nieuwe technieken en ontwikkelingen zelfs 
bij een toename van dieraantallen zorgen voor een lagere gezondheids- 
en milieubelasting. De ondernemer zal op enige wijze de investering ook 
financieel rendabel moeten maken anders gaat hij door op de traditionele 
wijze, en dat is wat we juist niet willen). 
CDA (We kennen een vorm van regulatie d.m.v. dierrechten of 
fosfaatrechten. Dieren per dorp of straat is wat het CDA betreft geen 
discussie).   
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 


