(Motie 1 van de RPP m.b.t. het raadsvoorstel nr. 6: “Behandeling rapport onderzoekscommissie gemeenteraad Landerd mbt
kwestie geitenstal”)

Motie
De raad bijeen in vergadering van 25 maart 2013;
Overwegende dat:
Bij de behandeling van het dossier “geitenstal” duidelijk is geworden dat documenten van essentieel
mailverkeer in eerste instantie ontbraken bij de stukken voor de enquêtecommissie.
Deze stukken pas na een door de commissie zelf verzonden verzoek - via de provincie - ter
beschikking werden gesteld;
Dat deze stukken relevante informatie bevatten, met name ten aanzien van aangrijpingspunten op
het gebied van volksgezondheid in relatie tot het weigeren van een milieuvergunning;
Voor het functioneren van de democratie duidelijke en volledige informatieverstrekking van
principieel belang is;
Bij de inzet van het zwaarste middel wat de gemeenteraad heeft om zaken te onderzoeken het niet
volledig informeren van de commissie hoogst merkwaardig is;

Stelt vast dat:
De enquêtecommissie ten aanzien van het ontbreken van dit mailverkeer opmerkt
CITAAT ENQUETECOMMISSIE
“Afgezien van de vraag hoe dit kon gebeuren, keurt de commissie dit wel af en heeft hierop grote
kritiek, omdat om alle relevante stukken was gevraagd bij de aanvang van het onderzoek”
EINDE CITAAT

Besluit:
De handelswijze van het College t.a.v. het verstrekken van het mailverkeer af te keuren en hierop
grote kritiek te hebben.
Fractie RPP
Willy Lemmers

(Motie 2 van de RPP m.b.t. het raadsvoorstel nr. 6: “Behandeling rapport onderzoekscommissie gemeenteraad Landerd
mbt kwestie geitenstal”)

Motie
De Raad in vergadering bijeen op 25 maart 2013.
In overweging nemende dat:
De gemeente Landerd in de jaren 2007-2010 getroffen werd door een Q-koorts epidemie die leidde
tot grote maatschappelijke onrust;
Op initiatief van de burgemeester van gemeente Landerd - als verantwoordelijke voor de
volksgezondheid - de grote zorgen over de gezondheidsaspecten medio 2009 hebben geleid tot
ministerieel bezoek;
Ondanks een poging vanuit de afdeling Welzijn de gezondheidsaspecten onder de aandacht te
brengen er door de leiding van de afdeling, noch door de wethouder Welzijn onderzoek is geïnitieerd
naar de mogelijkheden om de milieuvergunning te stuiten op basis Wet op de Publieke Gezondheid;
Dat het voormalig College, ook na duidelijke handreikingen van de provincie over het weigeren van
de milieuvergunning in relatie tot gezondheidsaspecten, niet heeft besloten om “ongebaande
paden” te bewandelen en over te gaan tot weigering van de milieuvergunning;

Stelt vast dat:
Er op het gebied van gezondheidsaspecten wel degelijk mogelijkheden lagen voor het voeren van
lokaal beleid en dat door de provincie in dit kader handreikingen hieromtrent zijn verstrekt.
CITAAT ENQUETECOMMISSIE
“in het licht van de omstandigheden kunnen we spreken van een ernstige fout”
EINDE CITAAT
Besluit:
De handelswijze van het vorige College bij het verlenen van de milieuvergunning, en in het bijzonder
van de verantwoordelijk wethouder Raaijmakers, af te keuren.
Fractie RPP
Willy Lemmers

(Motie 3 van de RPP m.b.t. het raadsvoorstel nr. 6: “Behandeling rapport onderzoekscommissie gemeenteraad Landerd mbt
kwestie geitenstal”)

Motie

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 maart 2013
Overwegende dat:
Nadat het de gemeenteraad medio 2012 duidelijk was geworden dat er een bouwvergunning was
verleend voor de bouw van een geitenstal aan de Langstraat 4 er door het College van B. en W.
keihard is toegezegd dat alle liggende vergunningen op het gebied van de intensieve veehouderij
kritisch zouden worden gevolgd en bekeken
Constaterende dat:
Dat medio oktober 2012 een bouwvergunning is verleend voor de bouw van een etagestal aan de
Zeelandsedreef 28, een ontwikkeling die haaks staat op het provinciaal verbodsbeleid;
de enquêtecommissie constateert dat een herhaling van de casus Langstraat 4 ook nu nog zonder
meer mogelijk is;
Besluit:
Op basis van bovengenoemde constateringen de vergunningverlening voor de etagestal ten stelligste
af te keuren.
Fractie RPP
Willy Lemmers

