VERSLAG
Van de besloten vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
dinsdag 15 december 2009, om 22.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

----Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigden
De griffier
De notulist

Burgemeester J. Beenakker;
F.A.A.M. van de Kerkhof, P.M. Rijkers, J.G. Leenders, E.P.M. van
Zeeland, J.H.G. de Groot, S.G.M. Van Erp, M.M.P. Grein-Zwarts,
A.H.H. Beniers, J.G. Janssen, M.A.T.M. v.d. Boomen, M.J.H. Vankan, R.T.M. van Dijk, F.G.A. Hurkmans, J.H.J. van Bussel, P.W.J.M.
van de Ven-Schriks, J. Bazuin, P.J. Feijen;
De wethouders Th.M. Martens en J.C.M. Huijsmans en de gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt;
C.W.J.B. Verborg;
M.J.C. Feijen-Lamberts.
-----

De agenda van het besloten deel van de raadsvergadering van 15 december 2009
bestaat uit 1 agendapunt: aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij.
Het gaat om de volgende beslispunten:
1. Te verklaren dat een verordening als bedoeld in artikel 6 van de Wet geurhinder
en veehouderij wordt voorbereid voor een gebied te zuidoosten van Heusden.
2. Te bepalen dat een aanvraag om milieuvergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer voor het oprichten of veranderen van een veehouderij gelegen in het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart wordt aangehouden; met uitzondering van aanvragen waarbij voldaan wordt aan standstil; dus geen toename van de geuremissie en geen afname
van afstanden.
De voorzitter geeft, met instemming van de raad, eerst het woord aan wethouder
Martens voor een nadere toelichting.
Wethouder Martens licht toe dat het erom gaat een besluit te nemen voor het gebied Heusden Oost (ondergrond Smits) op basis van de Wet Milieubeheer en Geurhinder, om dit gebied te “bevriezen”, zodat geen nieuwe geurcontouren kunnen ontstaan. Het gebied valt nu nog niet binnen de bebouwde kom, maar straks wel. Agrarische bedrijven zouden plannen kunnen hebben om uit te breiden en dat kan de geplande woningbouw belemmeren. Vergunningen die geen materieel effect hebben of
bedrijven die technische oplossingen hebben vormen geen probleem. Er zal snel een
inventarisatie gemaakt worden van de situatie. Agrariërs kunnen straks wel doorgaan, maar het kan zijn dat er extra kosten zijn in verband met noodzakelijk te nemen technische maatregelen.
Eerste termijn.
De fractie Algemeen Belang vindt het vreemd dat er grote stallen aan de Pannenhoef en aan de Bleekerweg zijn herrezen, die zeer nabij het plangebied gelegen zijn.
Deze hebben blijkbaar geen invloed. Dit kan zij niet rijmen met dit voorliggende
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voorstel. Verder vindt ze het raar dat dit voorstel er nu ligt, omdat er toch ook al uitgebreid over is gesproken bij de vaststelling van het geurbeleid. Toen is er ook een
inventarisatie gemaakt.
De fractie PGA/PvdA vraagt zich af of het getekende gebied niet te klein is. Is bijvoorbeeld de Snepweg wel meegenomen?
Wethouder Martens beantwoordt als volgt:
• De genoemde voorbeelden van andere gerealiseerde bedrijven vormen geen probleem, omdat de eigenaren technische oplossingen hebben gerealiseerd in de
vorm van luchtwassers.
• Op dit moment zijn er geen belemmeringen met bestaande ontwikkelingen, maar
het besluit wordt nu genomen om eventuele toekomstige problemen te voorkomen. Het gekozen gebied is groot genoeg om risico’s uit te sluiten.
• Bij de vaststelling van het geurbeleid gaf de scan van toen geen aanleiding voor
dit besluit. Nu, bij de concrete voorbereiding van het bestemmingsplan Smits,
worden er wel risico’s gezien en met dit besluit wordt het zekere voor het onzekere genomen.
• De Wet Milieubeheer biedt deze mogelijkheid om dit besluit zo te nemen. Dit is
ook juridisch getoetst.
Tweede termijn.
De fractie Algemeen Belang stemt in met het voorstel.
De fractie VVD kan eveneens instemmen met het voorstel, maar daar waar een aanvrager aantoont dat hij op voldoende wijze zijn geuremissie beperkt, moet door kunnen gaan.
De fractie CDA kan instemmen met het voorstel en benadrukt een bedrijf altijd conform de milieuvergunning moet zijn ingericht.
Wethouder Martens geeft aan dat gehandhaafd wordt dat betekent dat gekeken
wordt of bedrijven conform de milieuvergunning werken maar ook dat nagegaan
wordt of bijvoorbeeld de luchtwassers in bedrijf zijn.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.
Voorts bepaalt de raad dat geheimhouding is opgelegd tot 18 december 2009, dit is
een dag na publicatie van het besluit.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Voor verslag,
de griffier
ir. C.W.J.B. Verborg
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