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Verbeterplan opgerteld door urgefi ielcam.
Detum: lldecembc r2Ìll7
âr nl rid nßgoo¡ vsþrtrrpl¡Jß.
. te Riikcvoort,
r, bewoner van het pand
Aljaren is er onenigheid tussen de heer
14 te
oe
no¿rstraat
aan
het
bedrilf
gemeente
over
Boxmeer
ondememer Comeli¡sen en
ælegen
hebben
Partiien
R{kevoort., De onenigheid leldt tot spanningen die voor alle betrokkenen slecht ziJn.
aangegeven dat ze afspraken wlllen maken die zullen lelden tot verñi¡ndering drn welbeëindiglng van
de spannlngen. Dlt veröeterplan geeft hier invulling aan.
i

Doeltnrbcterol¡n.
Dft verbeterptan.kent twee doelen:
¡o ¡nel als mogel$k komen tot hÊr¡tel van vertrouwen tussen ondememer en de bewoner van
te ßiikevoort.
het pand
Zo¡nel al¡ mogelijk kornen tot verkleining/wegnemãn van overlast die de bewoner in dit deel
vãn Riikevoort etïaart van het bedrlf Hoekstraat 14 te Rifkevoort.
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Frtf-oIfr¡¡ tûîûlGñ, þll æütclhn,v.rùGttrdrn
De partUên bil dit proces zijn:

I

Landbouwexploitatiebedrijf Cornelissen BV, elgloitant bedrijfslocat¡e Hoekstfsât 14 tË Riikevoorg
De

heer:

, wonÉnde

i

le Rflkevoort;

Bîj het opstellen van dit verbeterplan riJn verder betr,okken ZITO (als edviseur van de ondernemer) en

hct urgentictcarn.
Dooflpgcn,oroFsF,
,onderuindt van het.bedrlif Hoekrtraat 14 wordt al vele. jareu,êrvârêfi'
De ovcrlast die de heer
Pmcedures teg€n vÕrleend€ vergunningea hebben geen.resultaat gehad. Ondanks,het fe¡t det dÊ
ondernemer op ecn groot deel van de stallen ôf,een combinnsger heeft toegepast met de hoogste
geurreductie hornt de:gcurbelasting op de røoningfloekstraat not Jteeds boven de 25 odour units
is de enlç woning ln de
waardoor sprake is van een slechte geursituatie. Oe'woning Hoekstraat
gemeente Boxmeer waarbij s¡rake i¡ van een sledrte geursituatie.
Op 4 ¡ul¡ 2013 heeft Cornelissen B.V. een verzoek om
bouwblokvergrot¡ñg ingediend om het bouwblok aan de noordzljde te
vergroten naar 1,Í ha om de verlenlng van de bestaande rtal rnogelijk
te maken. Tevens is voor deze wijzigingop2giunl 2014 een
om gevi ngsvergunnìn g mili eu. aangevraa gd waarb ii de' n ie uwe rta I
voorzlen gaat worden van een combiwasser çn beide oostelijk gelegen
stalten tradlt¡onee¡ uitgevoerd zullen bliiven. De aanwaeg omvat è€n

t

lleine afnams van teur op de locatie Hocstrar ten oprichte
vrn dc wrleende rrertunnlnß v¡n 2011
lv¡n 264 oudeurnear 25.1 oudeurf ' voor aangevnagae'omf"uingro.gunning ¡nilieu
is inmiddel¡ een
Wet nâtuurbescherming:vergunn ing afgegeven.
Het urgentieteam is in 2015 begonnen m€t een
teramenlifk traject waarin verkend is hoe deze s¡tuat¡e
tot aanvaardbare proporties kan worden teruggebncnt uan
rJ'k.n wordsn brëindigd. Het
gemeentcbestuur heeft eangegeven pas mee
"
iå willen werl¡cn aan de ,.nura"g
omgcvingsvergunn¡ng en planologi:che r,riirlging wanneer
er door de onderneå"i'"*tr, ¡nspanningen
rijn tæ'icht om dg overberaste ¡ituatie v¡n
te yermindcren.
Alle partijen hebben in dit proces ãangeg€ven
toreen
hceft
Þ'
-'.' Dc gemeenre
dit actief ondersteund. voortdureno ii agestemd met "er"*hs

o*

xo.L

i;;;;;;l"ren. -'
g.,nänt",
i.

llet

mpt 4.210 dieren d¡t is gelcgen op zo'n 112 meter ten
zuidcn vrn,de woning
'te,'ßiJkraÐort.
ln de nabijheid v¡n dir bedrijf zifn naurrelijk
andere agrarische bcdrifven gelegcn.
Zie onderstaand kaartje.
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geeft.

aan dat hlivan
.v¡n de ondcrnemcr oB de loc¡tie Hock*rart
14 vecl
geuroverlast ondervindt, met neme ùi| zUld,
ruidwesteliike wind m¡¡r aok biJ windstil tve?r met €Ên
hoge tuchtvochrigheid,
Oe overlast die de heer
:ry¡¡rt is bij degerneente go¡meer bekend. De ,ßêrneent€ geeft aan dat
de ondernemer þnderne¡ mt blnnen de kaders
die hem zijn meegegeven

2

ln 2015 heeft de gemcente eèn nieuwegeurvisie vastgesteld. ln de¡e visie zijn de normen voor dit
gebied verder aanÊe¡cherpt [van 20 naär lo odour units). De ondememer onderneemt op basis van in
fiet verleden vervrorvGn racfiten en blijft daardsor niet binnen deze normcn.

Wrl talþçn n-n dc cry¡rcn orrd¡¡t?
Gekoppeld aen het proaer ls gekeken naer verschillende mogelijke oplossingsrichtingen om de ewåren
oyerlast door de
te yerkleinËn den wel weg te nËmen,

heer

Gebleken ls det dit. gelet op de korte af¡tand tuss€ñ bedrijf en woning, niet mogelijk is. De conclusie
van het urgenticteam, de sndernemer, de
en de betrokkenen van de ßemeente is derhalve
dat uitloop van de woning Hôekstraat
rls een ultieme oplossing wordt gezien om dere ernstig
yan de heer
overbelaste situatie op tc heffe¡. De ondernemer ¡alde woning f.loekstraat
aanlopetr,cn als cerste bedrifswonlng gatn gebruiten, gekogpeld ¡an het bedrijf Hoektraat 1¡l waer

.

heer

:

nog geen bedrffiwoning staat,

rr nn oolcrinr.

Flnrncl:rf

Hat w. egnemen v¡n dr overlgst door aankoop van de woning Hoekstraat kost gcld,
Het voorstÊl is de kosten te financieren vanult de ondememer, provincie en gemeente. Het
orærheidsgeld ls gekoppeld aan een provinciale subsidieregeling (SUN),
Op venoek vtn het urßentletÊam is door Cl¡as¡en een taratie ogge¡teld welke uitkomt op een bedrag
vån
was het met ds¿e taratie niet e¡ens en hecft vervolBens sen
- ' 1|. Oe
eigen taxrtie laten ,iÑoerun welke uitkomt
(bijlage2 f . Pertiþn nervolçns
onderftandeld hebben en blijven.nog
- uit elkaar. Vocr dit bedrag wordt,een beroep
gedaan op de SUN-regeling.

r

heer

op
Íeeds

Af¡orekçn
Hoofdlflncn:
De ondernemer koopt de woning
ven de heerl
De huidige woonbe¡ternming Hoekstraat vordt omgczet in een bedrijfswoning
blf het bedrijf Hoekstraat 14,
De,ondernernar kanz{n veehouderiþedrijf'op,een duun¡me wljzc ontwilkelen op de locatie

o
.

Ho.^

r

Hoektr¡ît

14.

Aft praken met betrekk¡ng tot terugd ri ngen/weßne m en ervaren g€s ¡sys¡l¡rt :
De ondernemer verrverft voor eigen rekening en risico de woning r - van de heer

r

o

o
e
Tê.

heer

De
wordt ond¿r wedenijdse rfspraken binnen een redeliJke termfln in de gelegenheid
gesteld elders e€n vervengende woongelegenheid te kopen.
De ondernemer vraagt voor de
€en be¡temming¡wijzlging aan om dere
binnen het bouvrnrlak te krijgen als bedriifrwontñg bi¡ de locatie Hoekstråat 14.
De
rccepteertde ontwiltelingen op het perceel Hoekstraat 14.

woning

heer

nenrcn ecttè¡ |(or1! .tlrrûlln

Onderncnrer Cornclh¡en :
lndienen verroek om subsidie gekoppeld aan Subsidieregeling Urgentlegebieden Noord
Brabant (SUN) voor 3l december 20X7;
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.

Uitêrliik 2 maanden na het totkennen,vfii de SUI{- sub¡idieranvrãag e€n wnoek indlenen voor
wijriging van het
, De hiervoqr noodzaketiike ondenoeken
dlenen.uiterlijk 4 rnaanden na het toekennen;van de SUl{- subsidieaanvraag bij de gemeente t€
worden ingedicnd. Binnen deze termijn dient ook een anterieure overeenkomst ondrrtekend
te worden ov€r verheal var plankosten al¡mede een plan¡chade-ove¡eenltomst.
Uiterliik 3 maanden na,onhenrepelijt worden van het,bestenrmingsplan dient een
ontvankelijke aanvraat omgcvingsver;unning toor,bouwen en milieu te worden ingediend.

bestcrnmingsplai,

r

Gem¿ente Bormeer:
De gemeente ral ¿ldr inspennen de voor de,vÊruæzÊnlijking van hÊt pröject noodzakelljke
procedure tot wijriging van het.besæmming¡plan te start€n en te dorrlopen zodanig dat het

I

rodttdarrtonin¡

bou¡wl¡k Hoek¡tr¡at tr4 wordt þtrgro.ot
binnan hct bouwvlak
komt te liggen en hetbedrif duurrâsñ'kâñ worden voorttÊtet zoals weerga3púÊn in bijlage 3.
De hiervoor om¡chreven lnsprnnin6slcrplichtln¡ rlan.dç gemaeme teat dc:publie&rechtelijke
verent*oordelii*heid ven.{s;gerncenta en ha¡r ortânên onvÊrlêt. Pårti¡eß rijn rkh er v¡n

barust dat de ger4es¡t€:gi hâár.organen gcbooden:rtJn¿an,'hun,publleftrechtelitke

r
a

verantwoordelíikheid vuortVbe¡qndeìrrit dsret,en åndere.voor¡ch¡iften.en de algemene
beginselen van,behoorfiik bestuur. Het bepaalde in deie overeenlcirnst kån âan,dere
verantwoordeliikheid niet efdoen :n kan{n zovere oot niet lelden:tot aanspnlcelifkheid van de
temêente. Onde¡mcsr hen,d¡grronte n¡et aansprakelilk worden gestcld yoor handelen of
nelaten dat voortvlorit,ult eenwijringen van:hoEerå.overheden of uhspraken vrn rechterlllke
inetantfes. Corneliseen,hee{t de inspennin¡nrelp!¡Ëhting'de dogr henr aan..tedaneren stukten
ten;beho€vc v¡n de bestuursrechtelijkp:procedures¿N¡.mede de orarlge werkzaarnheden,
rorgvuldig en binnen de aangegeven tifdpaden,aan"teile$€ren,rêôpecticv€liJk te venichten.

,'

Gemeente verkoopt
Op peroeel Boxmeeî w zÞ

'"

aan Cornelisscn.

llet.gFat êchter oûl:ßon ,bosie dat
engeen
veÉindinß
le Bogwetvan

heeft rr¡et
die op

met herplantplieht op grondvan de'Eoswet door de Riikdi:nst voor Ondcrnemend'Nede¡land
wordt geaccepteerd
De.ßemeeñte ¿âl,infinrnrlËlc ¡in b¡idmgen,arn.de afsprakcn getoppeld aan de
-- -!l
subsidieaanvraag SUN.:Hienoe zal --^ rn¿m(opparvlaf,te
worden
gecomp-ßasggrd:,Oe:kosten hlervan wprdenrålgvolgt ggra:md:,aankoop a8rinscners¡Ond
i2. Grondbewerking en
rl . Totaal - - -.I\ilet:dit bedrag,voldoat dÊ gcrnÊcnte aan haar financie¡ç rær'plichting in het kadur

percelen

t

aanplant

van de SUH-regeling.

Onderstaande betrokkenen geven aan dat met de uiwoering van dt in dit yefbeterplan genoernde
afspraken en actiesgekomen kan worden tot herstelvan vertnouwen en voldoÊnde terugdringen van
de ervaren ovedast.
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O¡demem er/ t¿ndbouwexploitetiebedrif
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Ge¡neente ßoxmeer:
rrà

Bfllaç l: trntle uigcvoerd door
Bijlegt 2: taxatir uitgevocrd door
Bljlage 3: nieuwe bouwblok
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