Vastgesteld 3 november 2015

GEMEENTERAAD
VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten gehouden op dinsdag 6
oktober 2015 in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De voorzitter
burgemeester H.G. Vos
De leden per fractie
Alg. Belang
F.G.A. Hurkmans, P.W.J.M. van de Ven–Schriks, H.A.M. van Moorsel,
P.P.M. Bakens
CDA
D.R. van Schijndel, J.P.E. Bankers, J.G. Leenders, J.H.G. de Groot
Leefb.Asten
P.A.J.M. Berkers-Coolen, M.J.H. Vankan, M.A.T.M. van den Boomen
PGA/PvdA
A.H.H. Beniers, N. Hagelaar-Koppens
D66-HvA
A.J. Koopman
VVD
A.W. van Egmond
De genodigden
de wethouders J.H.J. van Bussel, Th.M. Martens, J.C.M. Huijsmans
en de loco-gemeentesecretaris M.W.A.M. Sprangers
De griffier
M.B.W. van Erp-Sonnemans
De notulist
M.J.C. Feijen-Lamberts
Afwezig m.k.:

F.C. van Helmond, R. Wever

Agenda
Nr.
15.10.00

Opening en trekking van het lot

15.10.01

Vaststellen agenda

15.10.02

Verslag van de openbare vergadering van 7 juli 2015

15.10.03

Ingekomen stukken en mededelingen

15.10.04

Harmonisatie bijzondere bijstand Peel 6.1

15.10.05

Regionale detailhandelsvisie en subregionale detailhandelsvisie

15.10.06

Vaststelling bestemmingsplan Camping de Peel

15.10.07

Correctie bestemmingsplan Asten Bedrijventerrein Florapark 2013

15.10.08

Omgevingsvergunning melkrundveehouderij Buizerdweg 3

15.10.09

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Blink

15.10.10

Controleprotocol 2015-2016 en Normenkader 2015

15.10.11

Raadstafel 21 MRE

15.10.12

Wijziging samenstelling commissies

15.10.13

Sluiting

Agendanummer 15.10.00

Opening en trekking van het lot

De voorzitter opent de vergadering. Bij lot wordt bepaald dat de beraadslagingen en
eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij het lid Leenders van de fractie CDA.
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Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendanummer 15.10.02

Verslag van de openbare vergadering van 7 juli 2015

Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming
wordt het verslag vastgesteld.

Agendanummer 15.10.03

Ingekomen stukken en mededelingen

De stukken genoemd onder 1 tot en met 3 worden voor kennisgeving aangenomen.
Mededelingen
De voorzitter meldt dat mevrouw Mieke van Zeeland, burgercommissielid namens de fractie
CDA, stopt als lid van de commissie Burgers, wegens verhuizing naar een andere gemeente. Dit
wordt voor kennisgeving aangenomen.
Agendanummer 15.10.04

Harmonisatie bijzondere bijstand Peel 6.1

De fractie D66-HvA kan instemmen met de regeling. Maar ze wil nog wel terugkomen op de
bestedingsongelijkheid die ontstaat tussen mensen met een huurhuis of een afbetaalde woning.
Ze vraagt Peel 6.1 om na te denken hoe de ongelijkheid hierin kan worden weggehaald.
De fractie Leefbaar Asten geeft aan dat het enige beslispunt voor de raad de inkomensgrens
is. En dat is een lastige overweging, met name omdat er minder mensen gebruik van de
regeling kunnen maken. Versobering van de regeling kan leiden tot andere uitgaven voor de
gemeenschap. Inzicht in de maatschappelijke- en de financiële aspecten is niet duidelijk. Een
punt van aandacht is de monitoring van deze regeling voor de toekomst.
De fractie PGA/PvdA kan niet instemmen met de voorgestelde inkomensgrens. Die grens
wordt heel vaak gesteld, dan zie je stapeling van regelingen. De fractie denkt dat het beter is
om op 120% te gaan zitten. Dat is beleid wat beter bij Asten past.
Wethouder Huijsmans neemt kennis van de aanbevelingen, hij heeft hierop in de commissie al
gereageerd. Daarop zijn verder geen aanvullingen.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel
besloten, met de aantekening dat de fractie PGA/PvdA wordt geacht tegen het voorstel te
hebben gestemd.
Agendanummer 15.10.05

Regionale detailhandelsvisie en subregionale
detailhandelsvisie

Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming
wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 15.10.06

Vaststelling bestemmingsplan Camping de Peel

De fractie D66-HvA vraagt hoe het zit het met de ondersteunende horeca. De regeling
daarover is niet helemaal helder. Ze wil graag een toezegging op welke termijn deze regeling
wordt voorgelegd aan de raad.
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Wethouder Van Bussel kan deze toezegging niet doen. De regeling is er op dit moment nog
niet vanwege werkdruk en als gevolg daarvan prioritering in werkzaamheden, met name ten
gunste van andere projecten zoals Heusden Zuid, en ontwikkeling gebied rondom kanaal. Het
college streeft ernaar om deze regeling voor de zomer van 2016 gereed te hebben.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel
besloten.

Agendanummer 15.10.07

Correctie bestemmingsplan Asten Bedrijventerrein
Florapark 2013

Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming
wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 15.10.08

Omgevingsvergunning melkrundveehouderij Buizerdweg 3

De fractie CDA geeft aan hier in de commissie uitgebreid bij te hebben stilgestaan. Ze kan nog
steeds instemmen met het voorstel.
De fractie D66-HvA heeft haar bijdrage een titel gegeven: ‘het mag - maar willen we het?’, van
200 naar bijna 500 dieren. Nieuwe stallen worden gebouwd en oude stallen blijven staan. Ze
maakt zich zorgen o.a. over ammoniak.
Toetsing aan de regels klopt:
Er is voldoende grond in eigen beheer om 500 dieren te kunnen hebben.
Er is voldoende ammoniakbuffer indien bedrijven rondom worden aangekocht.
De oude stal voldoet niet aan de eisen, dat is logisch, deze stamt uit 1970. Maar het
gaat niet alleen om vervanging maar om uitbreiding. Het melkvee komt in de nieuw
te bouwen stallen, ongeveer een halve hectare uitbreiding.
De conclusie: het mag, maar willen we dat ook? D66-HvA zegt nee. Ze wil geen
schaalvergroting van de intensieve agrarische sector. Het gaat om melkproductie, de
economische haalbaarheid daarvan is twijfelachtig, gezien Europese melkprijzen. De melkprijs is
onvoorspelbaar. Als het bedrijf het niet haalt, wie neemt het dan over? Fosfaatwetgeving is in
ontwikkeling. Lokale wortels kunnen dan doorgeknipt worden.
Dan is er de dialoog in Heusden over het buitengebied. In het voorjaar heeft de raad een
aanhoudingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen in Heusden tegen te houden. Welk
signaal geven we dan nu af als we dit toestaan? De fractie wil stoppen met de postzegelaanpak.
Maak een visie en leg de kaarten op tafel is haar idee.
De fractie Leefbaar Asten redeneert als volgt:
Aangetoond is dat er uitbreiding nodig is voor twee gezinnen.
De geuremissie op die locatie heeft geen effect op die dialoog die nu in Heusden wordt
gevoerd, gezien de afstand.
Er was al een goede landschappelijke aanpassing op deze locatie, een voorbeeld voor
andere locaties; deze inpassing wordt verder uitgebreid.
De fractie PGA/PvdA sluit zich aan bij de woorden van D66-HvA, met name op het
gezondheidsstuk, met name geur. In de buurt zit een camping en er staan woningen, zij zullen
geuroverlast ervaren en toename van fijnstof. En we hebben een aanhoudingsbesluit. Op dit
moment vindt de fractie dit voorstel niet verstandig, en daarom stemt zij tegen.
De fractie Algemeen Belang kan instemmen met de woorden van Leefbaar Asten. Je moet ook
rekening houden met de groei van Europa.
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Wethouder Martens geeft aan dat de geplande schaalvergroting van deze veehouderij bedoeld
is om twee gezinnen uit Asten van veehouderij te kunnen laten leven. De vergunning voldoet
aan alle wettelijke eisen en aan ons eigen beleid, daarom is het college genegen om de
vergunning af te geven. Op de website Wageningen Universiteit is een beschouwing te vinden
van hoe we over een aantal jaren een aantal miljard monden moet voeden. Landbouw en
voeding zijn nodig. Het is niet vlakbij de kern van Heusden maar ver in het buitengebied. In de
dialoog die in Heusden wordt gevoerd is aangegeven dat het het beste is om zo ver mogelijk
van de kern uit te breiden.
De fractie CDA kijkt richting toekomst en naar twee gezinnen en dan heb je dit soort omvang
nodig. De economische haalbaarheid is aan de ondernemer, niet aan de gemeente.
Er wordt op een paar andere plaatsen afgeschaald, de ammoniak komt dus beter bij elkaar. Dus
in plaats van drie locaties naar één locatie op termijn. Dat is de belangrijkste ontwikkeling.
De fractie D66-HvA constateert dat het argument Nederland moet de wereld voeden weer op
tafel komt. Het is nogal een arrogantie om te denken dat wij dat kunnen. Ze spreekt over
overbelasting op een klein stukje grond. Het is onmogelijk uit te leggen dat we de voorkeur
geven aan twee gezinnen ten opzichte van 16.500 andere inwoners.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming:
Leenders
Voor
De Groot
Voor
Koopman
Tegen
Berkers
Voor
Vankan
Voor
Van de Boomen
Voor
Beniers
Tegen
Hagelaar
Tegen
Egmond
Voor
Hurkmans
Voor
Vd Ven Schriks
Voor
Van Moorsel
Voor
Bakens
Voor
Van Schijndel
Voor
Bankers
Voor
Met 12 stemmen voor en 3 tegen is het voorstel aangenomen

Agendanummer 15.10.09

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Blink

Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming
wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 15.10.10

Controleprotocol 2015-2016 en Normenkader 2015

De raad heeft kennis genomen van de aanvullende memo.
Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming
wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 15.10.11

Raadstafel 21 MRE

Het voorstel is om de heren Vankan en Koopman af te vaardigen als ambassadeurs.
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Zonder dat iemand het woord verlangt, zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming
wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 15.10.12

Wijziging samenstelling commissies

Dit voorstel is rechtstreeks in de raad ingebracht, voorziet in wijziging van lidmaatschap van de
commissie Burgers.
De fractie CDA maakt gebruik van de gelegenheid om Mieke van Zeeland te danken voor haar
inzet. Enerzijds haar werk en anderzijds haar verhuizing brachten haar tot de keuze om niet
langer burgercommissielid te zijn. Met name op het gebied van Jeugd is dit een groot gemis
voor de fractie. De fractie bedankt haar en wenst haar het allerbeste.
Ook de voorzitter geeft aan te waarderen dat burgers zich op die manier inzetten voor de
gemeenschap Asten.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel
besloten.

Agendanummer 15.10.13

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

5/5

