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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:  
VVD (Dit is een mooi streven. De VVD kan zich prima vinden in de stelling 
om eerst bestaande bebouwing en bedrijventerreinen optimaal te 
benutten. Op deze manier kun je voorzieningen beter clusteren en ruimte 
laten voor natuurbeheer. Waar nodig moet de insteek zijn dat je 
compenseert (groen weg? dan ook groen erbij), maar compensatie moet 
wel functioneel zijn binnen dat gebied en passen binnen de ecologische 
hoofdstructuur. Indien economische belangen botsen met natuurbeheer 
zal per casus bekeken moeten worden wat wenselijk is, en moeten alle 
belangen zorgvuldig afgewogen worden. Wij zien dan ook graag een open 
discussie tegemoet waarbij vooraf geen harde stellingen ingenomen 
worden, en alle argumenten voor en tegen eerst op tafel moeten komen). 
PK (Eerst inbreiding, dan pas eventueel uitbreiding). 
CDA (Zuinig ruimtegebruik is nu al provinciaal beleid en wij kijken in 
Boxmeer eerst naar inbreiding en herstructurering, alvorens een nieuw 
zoekgebied aan te boren). 
 
 
Stelling 2: Natuur 
Wij willen zorgen voor bescherming en herstel van natuur en cultuur-
landschap (zoals zandpaden en landgoederen) en waar mogelijk nieuwe 
natuur toevoegen, bijvoorbeeld in het kader van de groenblauwe door-
adering van het buitengebied (Stika) of het Natuurnetwerk Brabant. 
 
Eens:  
VVD (Waar mogelijk heeft natuurbescherming een hoge prioriteit. Het 
begrip “nieuwe natuur” toevoegen is voor ons niet concreet genoeg. Wat  
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is namelijk nieuwe natuur? En wat is wenselijk op een bepaalde plek… We 
moeten oppassen dat we ons niet gaan beperken tot termen als ‘we  
planten wat bomen erbij, of leggen een poel aan’. Over elke vorm van 
“nieuwe natuur” moet in goed overleg met natuurverenigingen en 
specialisten gekeken worden wat ecologisch haalbaar is. Uiteraard staat 
de VVD volledig achter het concept van groenblauwe dooradering). 
PK (Met name het Maasheggengebied, landbouwgrond weer omzetten 
naar weidegrond). 
CDA (Landgoederen is gekoppeld aan provinciaal beleid en wordt 
toegepast. Natuur Netwerken Brabant verbinden in de gemeente 
Boxmeer). 
 
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 (Hier kan de VVD volledig mee instemmen. Dit moet volgens ons het 
uitgangspunt zijn om de ecologische hoofdstructuur van een gebied vorm 
te geven. Wel zal uiteraard per initiatief gekeken moeten worden wat wel 
en niet wenselijk is. Dus niet algemeen, maar per casus bekijken wat 
haalbaar is. En alles goed toetsen aan de kaders voor de ecologische 
hoofdstructuur. De VVD vindt ook dat er mogelijkheden moeten zijn om 
bijvoorbeeld in het buitengebied een versterking van de ecologische 
structuur te realiseren door verloedering tegen te gaan - bijvoorbeeld als 
er vrijkomende agrarische gebouwen en gronden langzaam vervallen 
en/of verloederen). 
PK (Voor Boxmeer is met name de oost-westverbindingszone parallel aan 
de A-77 van belang). 
 
Eens/Oneens:  
CDA (Zowel de natte als de droge verbindingszones zijn reeds veel 
ontwikkeld. Invloeden van buitenaf kunnen zowel positief als negatief zijn, 
dus laten we die eerst maar eens inventariseren). 
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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:  
VVD (De VVD kan het streven naar bij-vriendelijk groen- en bermbeheer 
zeker ondersteunen. Wat wij echter van belang vinden is dat de veiligheid 
- met name bij het bermbeheer- nooit in het gedrang komt. Die heeft 
prioriteit. Wij zijn ons echter terdege bewust van de voordelen van 
biodiversiteit in de beplanting en waar mogelijk moet dat zeker 
gestimuleerd worden. Met betrekking tot bestrijdingsmiddelen beperken 
wij ons tot de landelijke regelgeving. Uiteraard zijn wij van mening dat 
bestrijdingsmiddel-vrije methoden in de overwegingen meegenomen 
dienen te worden). 
PK (En met name er voor zorgen dat biodiversiteit terugkeert). 
 
Oneens:  
CDA (Ecologisch beheer en niet klepelen bevordert de diversificatie van de 
bermen, wat goed is voor het ecosysteem. Bestrijdingsmiddelen worden 
niet ingezet bij het beheer van de bermen en we zullen goed moeten 
kijken dat de verkeersveiligheid niet in het geding is en waar dat aan de 
orde is dienen we toch te klepelen). 
 
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:  
PK (En oneigenlijk gebruik bebouwing in het buitengebied - strijdig met 
het bestemmingsplan - aanpakken). 
CDA (Bestemming is afhankelijk van de locatie). 
 
Oneens: 
VVD (Als VVD zijn wij van mening dat we niet zomaar de spelregels 
gedurende het spel kunnen veranderen. Indien agrarisch ondernemers - of 
anderen - al jaren bermen in gebruik hebben genomen - al dan niet 
oneigenlijk - moet je deze niet zomaar weer “terug nemen”. Mogelijk ligt  
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het niet in regels vast, maar je creëert wel een bepaalde verwachting over 
het gebruik. Wel moet je in gesprek gaan met de “gebruikers” en ze 
wijzen op het voorgestelde beheer. Waar mogelijk neem je dan ook het 
beheer over. Natuurvriendelijk inzaaien en onderhouden - de verarming - 
dient gestimuleerd te worden op plekken waar dit ook echt wenselijk is - 
bijvoorbeeld als er door voormalige overbemesting of intensievere 
landbouw/begrazing te ver is afgeweken van de oorspronkelijke vegetatie 
op die plekken).  
 
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:  
VVD (Dit is een prima voorstel en lijkt ons realiseerbaar en wenselijk. 
Tijdens de begrotingsbehandeling is er een motie aangenomen waarin het 
college wordt gevraagd om ook bestaande bouw af te koppelen en te 
bekijken welke stimuleringsmaatregelen kunnen worden meegenomen om 
dit te realiseren en voor eigenaren aantrekkelijker te maken). 
PK (Wordt in de gemeente Boxmeer al gestimuleerd. Beter is het om dit 
bij de verleende bouwvergunning te verplichten). 
CDA (Verplicht bij nieuwbouw en bij bestaande bebouwing stimuleren). 
 
b) groene daken stimuleren met een aantrekkelijke subsidieregeling, zo 
mogelijk in combinatie met zonnepanelen; 
 
Eens:  
PK (inzetten van een energieloket binnen de gemeente waar inwoners 
gewezen worden op subsidiemogelijkheden). 
 
Oneens: 
VVD (Hoe sympathiek wij dit voorstel ook vinden, het subsidiëren van 
individuele gevallen - bijv. ook voor zonnepanelen - vinden wij geen taak 
voor de Gemeentelijke overheid. Graag wil de VVD zich inzetten om dit op 
landelijk niveau te blijven bepleiten bij de landelijke VVD. Uiteraard kun je 
als Gemeente wel middels informatievoorziening trachten de 
bewustwording te vergroten onder de bevolking. Uiteraard mag je ook 
verwachten dat voor panden onder verantwoordelijkheid van de Gemeente 
altijd milieuvriendelijke maatregelen - en als het kan energie neutrale of  
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positieve aanpassingen - meegenomen worden in de overwegingen en een 
voorkeur genieten boven niet-milieuvriendelijke maatregelen). 
 
Eens/Oneens:  
CDA (Klimaatadaptatie is een totaal pakket van maatregelen). 
 
c) bouwplannen op zonne-oriëntatie toetsen. Zeker veestallen. Dit 
biedt kansen voor energieopwekking; 
 
Eens:  
PK (Spreekt voor zich). 
CDA (Geen verdere toelichting). 
 
Oneens: 
VVD (Er worden door de provincie al veel eisen gesteld aan agrariërs – 
o.a. door de transitie veehouderij. Wij willen geen extra eisen toevoegen 
die mogelijk niet realiseerbaar zijn. Wel kan dit aangekaart worden indien 
de mogelijkheid zich aanbiedt. Ook een agrarisch ondernemer is een 
ondernemer die perspectieven zal zien indien hij op termijn door de juiste 
positionering van zijn stallen behoorlijk kan besparen op zijn 
energievoorziening - en daardoor dus milieuvriendelijker onderneemt, en 
financieel er op termijn op vooruit zal gaan. Dus stimuleren, graag. Maar 
verplichten, nee…). 
 
d) nieuwbouwwoningen niet meer op het gasnet aansluiten maar 
zorgen voor energie neutrale woningen. 
 
Eens:  
PK (Motie van PK om gasloos te bouwen is in de raadsvergadering van 9 
november 2017 verworpen). 
CDA (Wordt nu al uitgevoerd, zie Steenstraat-zuid en Catharina-klooster 
te Sambeek. Kosten-baten dienen wel meegenomen te worden). 
 
Oneens: 
VVD (Dit is aan de ontwikkelaars. Zij moeten de keuze maken. De VVD 
probeert het aantal extra eisen - ook voor nieuwbouw - te beperken. 
Ontwikkelaars moeten zelf de inschatting maken met in acht name van 
welk netwerk al aanwezig is op een bepaalde plek, en eventuele wensen 
van nieuwe bewoners. Hier ligt in onze ogen alleen een adviserende taak  
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van de lokale overheid. Uiteraard kun je dit als Gemeente in je visie wel 
uitdragen. Ook de VVD is een voorstander van een groene transitie). 
 
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:  
PK (Geen verdere toelichting). 
 
Oneens: 
VVD (De VVD is van mening dat je als Gemeente niet op de stoel van de 
ondernemer dient plaats te nemen. Indien de ondernemer voldoet aan de 
gestelde eisen zijn zij zelf in staat om de afwegingen te maken. Uiteraard 
is de VVD wel van mening dat de gestelde eisen daadwerkelijk 
gehandhaafd worden en sancties bij het niet nakomen uitgevoerd dienen 
te worden). 
CDA (Grondgebonden is meer een zaak van de ondernemers en veestapel 
neemt door landelijk beleid niet toe). 
 
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:  
PK (Misschien nog wel belangrijker, geen nieuwe stank productie!). 
 
Oneens: 
VVD (Er is een geurbeleidsplan opgesteld door de gemeente. Dit is met de 
grootst nodige zorg gebeurd. Om op deze korte termijn daar weer aan te 
schaven is niet wenselijk. Hiermee creëer je verwarring. De VVD is geen 
voorstander om de spelregels weer te veranderen wanneer er duidelijke 
regels zijn. Hier zien wij ook meer heil in het goed handhaven van 
bestaande regels). 
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CDA (Voor kernen geldt een standstill-principe en met de omgekeerde 
werking achtergrondbelasting van 10 odour hebben we een prima 
geurbeleid). 
 
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:  
VVD (De VVD is altijd voorstander van handhaving. De regels moeten 
duidelijk en zo min mogelijk in aantal zijn. De regels die we dan afspreken 
dienen ook gehandhaafd te worden). 
PK (Spreekt voor zich. Tevens niet gebruikte vergunningen intrekken 
zodra dit kan). 
 
Oneens: 
CDA (Suggestieve vraag en bovendien zitten de vergunde bedrijven in 
een cyclus van controle) 
 
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:  
PK (Voedselproductie dichter bij de inwoners, basisscholen kunnen tuinen 
gebruiken om kinderen iets te leren over de natuur en voedselproductie). 
CDA (Bewustwording van de oorsprong van voedsel. Stadslandbouw is 
van een andere orde in een plattelandsgemeente als Boxmeer). 
 
Oneens: 
VVD (De VVD is van mening dat er in de Gemeente Boxmeer op dit 
moment een balans is tussen vraag en aanbod met betrekking tot 
volkstuinen. Indien de vraag het aanbod in de toekomst gaat 
overschrijden kan er onderzocht worden of er meer grond beschikbaar 
gesteld kan worden. Dit dient de Gemeente echter geen extra financiële 
middelen te kosten. De verbruiker betaalt voor de pacht van deze gronden  
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- en die regeling is in onze ogen financieel al stimulerend voor potentieel 
geïnteresseerden).  
 
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. 
 
Oneens: 
VVD (Het streven is mooi. De vraag is alleen op welke afstand is het 
afvangen van fijnstof nog efficiënt. Veel van de wegen waar relatief veel 
fijnstof accumuleert zijn namelijk niet van de Gemeente, maar 
bijvoorbeeld van Rijkswaterstaat. Uiteraard kan de VVD zich vinden in het 
streven om de fijnstofproductie te reduceren. Indien dit binnen de 
mogelijkheden ligt om dit met aanplanting te realiseren moet dit 
gestimuleerd worden. Mogelijk vang je ook een deel van potentiele 
geluidsoverlast naast snelwegen weg met natuurlijk beplanting). 
CDA (Algehele opgave voor de zorg over onze aarde voor nu en in de 
toekomst, door terugdringen van, c.q. vervanging van fossiele 
brandstoffen). 
 
Eens/oneens: 
PK (Neigen naar eens, maar is een integrale aanpak van dit probleem - 
Europees - niet gewenst? Moeten we dan ook rondom stallen voldoende 
beplanting aanleggen? Wat doen we met het fijnstof uit het Ruhrgebied?) 
 
Stelling 12: Asfalt 
In onze gemeente wordt geen extra nieuw asfalt aangelegd. 
 
Eens:  
PK (Verkeersstromen met name bekijken vanuit het gebruik door fietsers 
en voetgangers, in plaats van de automobilist als norm). 
 
Oneens: 
VVD (De VVD kan zich vinden in een streven om het aanleggen van nieuw 
asfalt zoveel mogelijk te beperken. Als echter de verkeersintensiteit stijgt 
en er gevaarlijke situaties ontstaan, kan nieuw asfalt een oplossing zijn. 
Voor de VVD is de verkeersveiligheid wel een topprioriteit. Hiervoor maken 
wij zeker een uitzondering. Ook zou met een mogelijk aanleg van nieuw 
asfalt goed gekeken moeten worden welke invloed dit heeft op de  
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waterhuishouding van het gebied. Meer asfalt betekent vaak ook een 
slechtere waterafvoer).  
CDA (Geen verdere toelichting). 
 
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:  
PK (Vermindering van mestproductie is de oplossing, niet andere 
manieren van mestverwerking, of nog erger fraude met mestverwerking). 
 
Oneens: 
VVD (De VVD is van mening dat goed gekeken moet worden naar wat een 
biomassacentrale of een vergistingsinstallatie daadwerkelijk kan 
toevoegen aan het reduceren van bijvoorbeeld een mestoverschot. Wij 
realiseren ons dat er slechts een minimale bijdrage is in de richting van 
duurzame energie, maar soms is de afweging om een groter kwaad te 
bestrijden met een kleiner kwaad wel de moeite van het overwegen 
waard. Er wordt veel mest geproduceerd, en een vergistingsinstallatie kan 
hier wel een forse reductie in betekenen. Onze kennis op dit terrein is op 
dit moment waarschijnlijk te beperkt, vandaar dat wij nog niet kunnen 
aangeven of we deze ontwikkeling daadwerkelijk willen verbieden - 
praktisch gezien niet vergunnen - of dat we het onder strenge 
voorwaarden toch moeten toestaan). 
CDA (Geen verdere toelichting). 
 
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:  
PK (Met name bij bedrijven die zich dicht bij de bebouwde kom bevinden). 
 
Oneens: 
VVD (De veehouderij is een significant onderdeel van onze regio. 
Verminderen heeft enorme consequenties voor vele levens. Er dient een  
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goede afweging gemaakt te worden tussen alle componenten. De stelling 
zoals geponeerd is onzes inziens te beperkt. Er moet over dit belangrijke 
onderwerp genuanceerder gesproken worden. Op deze manier is de 
benadering te eenzijdig. Graag zouden wij een dergelijke discussie zien in 
een groter geheel - zoals de provincie of landelijk. Als Gemeente vinden 
wij dat we in ieder geval het beleid moeten volgen zoals dat vastgelegd is. 
Op dat niveau zullen eventuele veranderingen doorgevoerd moeten 
worden, niet op Gemeente niveau). 
CDA (Geen verdere toelichting). 
 
 
 
 

               
 

                                         

    
 


