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Geacht College,
Op 28 maart 2018 hebben wij, als lid van de externe Klankbordgroep, het voorontwerp
bestemmingsplan Buitengebied 2018 Gemeente Boxmeer van u ontvangen. Wij hebben het
voorontwerp bestemmingsplan grondig bestudeerd. Bij deze ontvangt u onze opmerkingen.
Graag ontvangen wij een schriftelijke reactie op onze opmerkingen.
Bij het bestuderen van het voorontwerp bestemmingsplan stelden wij onszelf de volgende
vraag: beschermt dit bestemmingsplan het milieu en de bos- en natuurgebieden in de
gemeente Boxmeer op de juiste wijze? Daarbij hanteerden wij de volgende uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

minder beesten;
géén mestbewerking;
géén lelieteelt;
géén boomteelt in beekdalen;
duurzame locaties voor duurzame energie;
gelegenheid voor volkstuintjes rond dorpskernen.

1. Minder beesten
In de toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan schrijft u dat een gezonde agrarische
bedrijfsvoering ook in de toekomst de pijler van het buitengebied blijft. Volgens u ontstaan er
bij een afnemend aantal agrariërs mogelijkheden voor schaalvergroting. U vindt dat de dieraantallen best mogen toenemen, tenzij dit leidt tot wezenlijk negatieve(re) effecten.
Wij zijn van mening dat minder beesten de enige oplossing is voor de milieuproblematiek in
onze regio. De negatieve effecten van de intensieve veehouderij op water, bodem, lucht en
volksgezondheid zijn inmiddels zo groot dat andere (technologische) oplossingen niet langer
aan de orde zijn. De stalderingsregeling uit de Verordening ruimte Noord-Brabant is een
eerste stap in de goede richting. U heeft deze regeling overgenomen in het voorontwerp
bestemmingsplan. Dat zou niet de enige stap in de goede richting moeten zijn.
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Wij vinden dat u de stalderingsregeling ook open moet stellen voor burgers die, in afwijking
van de regels van het bestemmingsplan, graag een extra bijgebouw op hun perceel willen
bouwen. Daarmee neemt zowel de verstening van het buitengebied als het aantal dieren extra
af. Daarnaast vinden wij dat u de stalderingsregeling moet sluiten op gemeenteniveau, om te
voorkomen dat de verstening in andere gemeenten afneemt terwijl het aantal dieren in de
gemeente Boxmeer blijft toenemen.
Géén mestbewerking
U heeft de regels voor en de definitie van mestbewerking uit de Verordening ruimte NoordBrabant overgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. Mestbewerking is gedefinieerd
als de toepassing van basistechnieken of combinaties daarvan met als doel de aard, samenstelling of hoedanigheid van dierlijke mest te wijzigen, zoals droging, bezinking, (co)vergisting,
scheiding, hygiënisatie of indamping van mest. Het voorontwerp bestemmingsplan staat het
bewerken van eigen ter plaatse geproduceerde mest rechtstreeks toe. Dat betekent in theorie
dat er bij iedere veehouderij een mestvergistingsinstallatie gebouwd kan worden.
Naar onze mening is mestbewerking een technologie die geen fundamentele oplossing vormt
voor de problematiek die veroorzaakt wordt door de intensieve veehouderij. Het overschot aan
fosfaten en nitraten wordt er namelijk niet door verminderd. Een zorgvuldige veehouderij stelt
de kwaliteit van de bodem voorop. Een veehouderijsysteem waarin de kwaliteit van de bodem
voorop staat, kent per definitie geen mestbewerking. Het op peil houden (of brengen) van de
bodemkwaliteit staat of valt met organische stof. Bij het telen en oogsten van voedergewassen
wordt organische stof aan de bodem onttrokken. Door de mest van het vee en het stro terug te
brengen op het land, sluit de agrariër de kringlopen en houdt hij de kwaliteit van zijn grond op
peil. Bij mestbewerking wordt de dikke fractie (waarin de organische stof zit) afgevoerd of zelfs
vergist. Daarmee is mestbewerking een belemmering voor het sluiten van kringlopen en dus
voor een zorgvuldige veehouderij. Wij vinden dat het bestemmingsplan mestbewerking niet
rechtstreeks zou moeten toestaan. In de transitieperiode naar een zorgvuldige veehouderij
zouden er naar onze mening hoogstens tijdelijke vergunningen voor mestbewerking verleend
kunnen worden.
Géén lelieteelt
Wij lezen in het voorontwerp bestemmingsplan niets over lelieteelt. Wij vinden dat een
algemeen verbod op lelieteelt in het bestemmingsplan op zijn plaats is. De negatieve gevolgen
van lelieteelt zijn evident. De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die in de lelieteelt wordt
gebruikt is 1.000 keer zo groot als in bijvoorbeeld maïsteelt. Lelieteelt is wellicht de meest
milieuonvriendelijke teelt en daarom zijn wij van mening dat een bestemmingsplan deze teelt
niet moet toelaten, zeker niet in de omgeving van dorpen en woningen.
Géén boomteelt in beekdalen
In het vigerende bestemmingsplan is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen (artikel 1.8).
Daarin is geregeld dat boomteelt binnen bepaalde gebiedsbestemmingen niet is toegestaan.
Binnen andere gebiedsbestemmingen is voor boomteelt een aanlegvergunning vereist. Daarnaast is een zoekgebied opgenomen waarbinnen nieuwvestiging van boomteeltbedrijven is
toegestaan. In het voorontwerp bestemmingsplan missen wij een regeling voor boomteelt. De
drainagetechnieken die in de boomteelt worden gebruikt zijn met name in de beekdalen naar
onze mening zeer ongewenst. De beekdalen liggen deels in agrarisch gebied, waar drainage
in het voorontwerp bestemmingsplan rechtstreeks is toegestaan. In het Maasheggengebied is
boomteelt naar onze mening zeker niet toelaatbaar. Het voorontwerp bestemmingsplan regelt
echter geen aanlegvergunningplicht voor het aanplanten van bomen in waardevolle gebieden
zoals het Maasheggengebied.
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In vergelijking met het stelsel in het vigerende bestemmingsplan is het aanlegvergunningenstelsel in het voorontwerp bestemmingsplan naar onze mening erg mager en onduidelijk. Het
voorontwerp bestemmingsplan biedt kwetsbare, waardevolle gebieden zoals aardkundig
waardevol gebied binnen de bestemming agrarisch niet dezelfde mate van bescherming als
het vigerende bestemmingsplan. Wij raden u met klem aan het aanlegvergunningenstelsel aan
te vullen. Daarbij wijzen wij u op de Dassenparagraaf bij het Landschapsontwikkelingsplan die
wij in februari 2009 samen met de Brabantse Milieufederatie en de Dassenwerkgroep Brabant
hebben opgeleverd (zie bijlage 1). Daarin is een aanlegvergunningplicht opgenomen, gericht
op de bescherming van het leefgebied van de das. In 2009 heeft de gemeenteraad de dassenparagraaf niet vastgesteld maar het rapport is nog steeds actueel.
Duurzame locaties voor duurzame energie
Naar verwachting zal er de komende jaren veel worden geïnvesteerd in duurzame energie.
Uiteraard juichen wij dat toe. Wel zijn wij van mening dat ook voor duurzame energie duurzame locaties moeten worden gezocht. Wij zien dat in het voorontwerp bestemmingsplan
nog niet terug. Wij vragen u in de bouwregels van alle bestemmingen op te nemen dat zongeoriënteerd bouwen de norm is. Met name de grote gebouwen bij agrarische bedrijven zijn
uitermate geschikt voor zonnepanelen. Daarnaast vragen wij u het aanleggen van zonnepanelenparken in agrarisch gebied zonder waarden mogelijk te maken. Dat kan door in het
bestemmingsplan op te nemen dat hiervoor met een omgevingsvergunning kan worden
afgeweken van de bouwregels voor de bestemming agrarisch. In gebieden met waarden
vinden wij de aanleg van zonnepanelenparken onwenselijk.
Gelegenheid voor volkstuintjes rond kernen
De transitie in de landbouw komt niet op gang als mensen niet bereid zijn wat meer te
betalen voor hun voedsel. Mensen beseffen soms niet meer wat er allemaal komt kijken bij
het produceren van gezond voedsel. Daardoor zijn zij de kiloknallerprijzen normaal gaan
vinden. Wij vinden het van groot belang dat er rondom de kernen ruimte is voor volkstuintjes.
Als mensen in hun volkstuintje hun eigen groente kunnen verbouwen, krijgen zij meer
waardering voor de landbouw en haar producten. Wij vragen u dan ook in het bestemmingsplan te regelen dat er rondom de kernen volkstuintjes aangelegd kunnen worden.
Met vriendelijke groet,
Namens Milieuvereniging Land van Cuijk,

Sylvia van Duijnhoven

Bijlagen:

1. Dassenparagraaf februari 2009.
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