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Voor u ligt een verslag van de besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering 
van 14 februari en de inbreng van de fractie CDA Leudal daarbij.

Geurbeleid

Dit college heeft vorig jaar april al duidelijk gemaakt dat de intensieve veehouderij een flinke beperking 
opgelegd zou krijgen. Er werd een aanhoudingsbesluit genomen om te komen tot een nieuwe 

geurverordening. Een vreemde zet van Ronduit Open en Samen Verder, want er was geen sprake van 
problemen in de intensieve veehouderij in Leudal. De geuremissie was de afgelopen jaren al flink 

afgenomen, hetgeen een verbetering van het leefklimaat met zich heeft meegebracht. Ook burgers en 
vertegenwoordigers van dorpsraden brachten tijdens de burgeravond van 28 september nauwelijks klachten 

naar voren.
Dit is voor ons voldoende reden om niet in te stemmen met het voorstel om de huidige geurnormen 

aanzienlijk strenger te maken. Nu ook in een uitvoerige evaluatie door het college wordt vastgesteld dat de 
luchtkwaliteit in Leudal de laatste 10 jaar met circa 15% is verbeterd is het voor ons onbegrijpelijk dat er een 

middel wordt ingezet dat zo streng is, dat boeren in Leudal veel dure techniek moeten aanschaffen als ze 
vooruit willen. Met de nieuwe geurverordening krijgt Leudal zelfs de strengste geurnormen van Limburg.

Het wordt veehouders op deze manier juist moeilijk gemaakt om te investeren in de kwaliteit van hun 
bedrijfsvoering. Concreet hebben we ons als CDA ingespannen om op een andere manier te komen tot 

betere luchtkwaliteit in het buitengebied. Wij hebben ons sterk gemaakt voor een gemeentelijk convenant 
met LLTB met als doel opnieuw een geurreductie van 15% in de komende 7 tot 10 jaar.

De LLTB was tot een dergelijke afspraak met de gemeente bereid. Dit zou namelijk inhouden dat agrariërs 
de kans kregen in nieuwe en schone stallen konden gaan investeren. Helaas was dit college niet tot een 

dergelijke afspraak bereid. Dit besluit treft alle intensieve veehouderijen in de gemeente Leudal. Daarnaast 
heeft het besluit nadelige gevolgen voor de mogelijkheden voor woningbouw in dorpen en kernrandzones.

Het nieuwe geurbeleid is onzorgvuldig tot stand gekomen en veel te ver doorgeslagen. Als CDA wensen wij 
niet op deze manier met de agrarische belangen om te gaan.

Notitie resultaatfinanciering 
hulp bij het huishouden  

Het aantal uren hulp bij het huishouden dat aangeboden wordt aan 
cliënten is fors minder geworden. Ervaringsonderzoek en inspecties 

laten echter zien dat cliënten tevreden zijn.
Voor het nieuwe beleid zijn 7 adviezen gegeven die wij als CDA 

onderschrijven. 
Voor het CDA is het van belang dat we in de toekomst meer op 

Midden-Limburgse schaal gaan samenwerken op het gebied van de 
WMO.

Verder willen wij als CDA geen verdere bezuinigingen op de WMO. 
De bodem is volgens ons bereikt, het nog verder uitkleden van de 

WMO is voor ons onacceptabel.

Dijkversterking langs Maas in Neer

De fractie CDA wil graag een compromis zien tussen hoogwaterbescherming en behoud van het 
woongenot voor aanwonenden. 

Aanwonenden hebben in dit kader reeds op eigen initiatief alternatieven aangedragen bij Waterschap 
Limburg.

De fracties krijgen de mogelijkheid vragen te stellen aan Waterschap Limburg bij de volgende 
vergadering van de commissie Fysiek over het genomen besluit.

Als fractie CDA hopen we dat naar aanleiding van dit burgerinitiatief een passende oplossing voor alle 
partijen kan worden gevonden.
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Woonwagenbeleid 
Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de gemeente Leudal zich schuldig 

maakt aan discriminatie van ras door woonwagenbewoners structureel te benadelen. 

We hebben als fractie CDA al eerder gepleit voor meer aandacht voor deze doelgroep. Zo hebben we 
een amendement opgesteld om een starterslening in enige vorm voor het aanschaffen van een 

woonwagen mogelijk te maken. Dit amendement is door de raad unaniem aangenomen.

Het college neemt voorlopig geen standpunt in naar aanleiding van de uitspraak van het College voor 
de Rechten van de Mens. 

Er zijn tijdens de raadsvergadering toezeggingen gedaan door de wethouder die voor verbetering van 
de positie van woonwagenbewoners zorgen, onder andere dat huren in de toekomst weer mogelijk zal 

zijn. 

Wij gaan er als fractie CDA vanuit dat er, zeker gezien de uitspraak, spoedig stappen worden genomen 
door het college.
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