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GeachteheerVollenberg,
tot de besluitvorming
overhet NGBin
In uw briefvan 26 augustus2011heeftu vragengesteldmetbetrekking
van IRAS/ RIVM.Samenvattend
zullenwij hiernauw
relatietot het onlangsafgerondelandelijkonderzoek
vragenbeantwoorden.
De meestevragengaanoverde effectenvan de intensieveveehouderijop de gezondheidvan de mensenin
IRAS-onderzoek
en hetvoornemen
van de gemeenteom een perceel
relatietot hetonlangsafgerondelandelijke
grondaan het NGBte verkopen.
zal nogseparaatin de raadbesproken
worden.Metde raadis mediovorigjaar de
Hetaspectgezondheid
uit het R|VM-onderzoek
en de plan-MERdaartoeaanleidinggeven,
afspraakgemaaktdat,mochtende resultaten
om de in ganggezetteprocedureaf te brekenen de ontheffingen
de gemeentezichhet rechtvoorbehoudt
en ontwerp-bouwvergunningen
van
bouwvergunning
te weigeren.Onlangshebbende ontwerp-projectbesluiten
zienswijzen
worden.ln het
het NGBter inzagegelegen.De komendeperiodezullende ingebrachte
beoordeeld
dientgetoetstte wordenaan de geldendewetkadervan de beoordelingvan de aanvraagom het projectbesluit
(MER)bevatop dit puntwaardevolle
milieueffectrapport
Hetvoorhet NGBopgestelde
informatie.
en regelgeving.
landelijke
van het uitgevoerde
onderzoekdienenin de motivering
van het projectbesluit
Ookde resultaten
te
Belangrijkis dat eenaanvaardbaar
woon-en leefklimaat
is gewaarborgd.
Zoalsgezegdzal
wordenbetrokken.
in relatietot het IRAS-onderzoek
en hetvoorhet NGBopgestelde
MERin de raad
hetaspectgezondheid
worden.
besproken
in verband
Verdervraagtu waaromde grondnu reedswordtverkocht.Dit heeftte makenmet het kostenverhaal
Verwezenwordtverdernaarde koopovereenkomst.
Naasthet
met het opstartenvan de projectbesluitprocedure.
voorwaarden
zijnopgenomen,
is tevensvastgelegd
dat de aktevan leveringzal
feit dat hierinontbindende
uiterlijkbinnenzes maandennadatde ter zakede op hetverkochtete realiseren
wordengepasseerd
bebouwing
op de voorgeschreven
wijzeaan Kuijpersen de BEMbekendzijn
vergunningen
en toestemmingen
benodigde
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gemaakt.De afwegingof tot vergunningverlening
zal wordenovergegaan,vindt hieraanvoorafgaandplaats.In
plaats.
wordtovergegaan,vindter ook geenaktepassering
het gevaldat niettot vergunningverlening
Opgemerktwordtdat de op 5 juli 2011doorbeidepartijenondertekende
koopovereenkomst
rechtsgeldig
is.
gestelde
Vanwegehet zomerreceswas de raadniet in staatom binnende
termijnte reageren.Om dit te
ondervangenis een appendixaan de overeenkomst
toegevoegdwaarinnieuwetermijnenzijn opgenomen.Deze
appendixis doorbeidepartijenop 22juli 2011ondertekend.
Verdervraagtu zich af of de criteria,op basiswaarvanbeoordeeldis of er sprakeis van goed management,
gerelateerdaan objectiefte formulerencriteriavan duurzaamheid,
doorde raadsledenzijn vastgestelddan wel
getoetst
gemeenteraad
ingezienen vervolgens
aan de voorwaarden,zoalsde
die gesteldheeft.
van het rapportvan BlonkMilieuAdvies"NieuwGemengdBedrijf,duurzaamen
Op basisvan de conclusies
innovatief?"hebbenwij medio2008beslotendat het NGBduuaaam en innovatiefis. Daarnaastis nog een
aantalaanvullendevoorwaardengeformuleerd
waar het NGBaan dientte voldoen.Wordthier niet aan voldaan,
dan krijgthet NGBalsnoggeentoestemmingom zich in het LOGte vestigen.Drievan dezevoonraardenzijn:
. De exploitatielfinanciering
van het NGB-concept
zal getoetstwordendooronafhankelijke
financiële
expertsm.b.t.realiteitsgehalte;
. De kwaliteitvan het managementdientdooreen externedeskundigeonderzochtte worden.
. Een externedeskundigewordtgevraagdom de toegepastetechniekenin het NGBte toetsenop
realiteitsgehalte
en praktischehaalbaarheid
en toepasbaarheid.
De opdrachtom dezevragente onderzoekenis neergelegdbij eenter zakedeskundigadviesbureau.
Wij hebben
hetwenselijkgeachtom de haalbaarheid
van het NGBte latenbeoordelen
en mogelijkerisico'ste benoemen,
zodanigdat op basishiervaneenonderbouwd
besluitgenomenkanworden.Het adviesbureau
heefthet NGB
ondernemingsplan
daartoegetoetstop:
. Haalbaarheid
ondernemingsplan;
. Kwaliteitvan de betrokkenondernemers
zowelafzonderlijkals van de nieuweorganisatievan het
NGBproject;
. Realiteitvan het investeringen exploitatiein combinatiemet de toegepaste
/ Íinancieringsvolume
technieken;
' Mogelijkerisico's;
. Organisatiewijze;
. Invloedenmarktontwikkelingen
& omgevingsfactoren.
is aÍgeronden het eindrapportis op 1 november2010ontvangen.De conclusie
Het haalbaarheidsonderzoek
van de onderzoekeris, dat de initiatieÍnemers,
de toe te passentechniekenen organisatiesgeen'twijfelsgeven
van het NGB.De financieringsplannen
van NGBzijn onderde huidige
overde haalbaarheid
geschonken
haalbaar,
markÍomstandigheden
mitsaandachtwordt
aan de eigenvermogensposities
van de
NGB bedrijven.Het adviesbureau
afzonderlijke
adviseertten aanzienvan de ontwikkeling
van het NGB
positief.De raadis over het procesgeïnformeerd
en heefthet eindrapportontuangen.

i\iitericai Brcehhuizen/ Broekhuizenvorst
/ Evertsoord/ Griendtsveen/ Grubbenvorst/
l ' l e g e i s c m i H o r "/ K
c ti " o r r e n b e r g / L o t i u r n / M e e r l o / M e l d e r s l o / M e t e r i k / S e v e n u m / S w o l g e n / ï r e n r a y

Pag.3 van 3

HORST
AID
MAAS
die op de verkochtegrondkomenstaan,doormogen
U vraagtzichaf of Kuijpersen BEMde gebouwen,
weerterugmogenhuren(sale-and-lease-backconstructie).
verkopenen de gebouwenvervolgens
van de ondernemer.
Dit is toegestaan.
Het is de verantwoordelijkheid
mogenverkopenen daaruitvoortvloeiend
het
Tot slotvraagtu zichaf of Kuijpersen BEMhun bezittingen
management
overmogendragenaan derdenen indienmendat mag,of het nieuwemanagement
dan
is onderworpen.
wordtaan dezelfdetoetswaaraanhethuidigemanagement
onderworpen
zijngerealiseerd
conformde verleendevergunningen
Diemogelijkheid
heeftmen.Nadatde bedrijven
en
eindigtprivaatrechtelijk
de gripdie de gemeenteop
hetgeenis vastgelegdin de overeenkomst,
overeenkomstig
wordtnietmeeraandezelfdetoetsonderworpen
heeft.Het nieuwemanagement
dan het
de onderneming
juridisch
geziennietkaneisen.Datgeldtvoorelk anderbedrijf,dus
huidige,simpelwegomdatde gemeentedat
mager vanuitgegaanwordendat een potentiëlekoper
ookvoorhet NGB.Geziende hoogtevan de investering
wijzevoorEet.Vanzelfsprekend
heeftde gemeentepubliekrechtelijk,
in het
het bedrijfop eenverantwoorde
van wet-en regelgeving,
de mogelijkheid
om handhavend
op te treden,mochter in
kadervan de handhaving
wordengehandeld.
strijdmetde verleendevergunningen

Hoogachtend,
Burgemeester
en wethoudersvan Horstaan de
De burgemeester,

ir.C.H.C.van Rooij

mr.drs.A.P.M.ter

