Van: Akker, Roger van den <R.van.den.Akker@oss.nl>
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2018 10:08
Aan: STATENGRIFFIE <STATENGRIFFIE@brabant.nl>
Onderwerp: RE: HW reactie raadsfracties gemeente Oss op reactieve aanwijzing Provincie
Bestemmingsplan bedrijventerrein Elzenburg-De Geer
Geachte leden van Provinciale Staten van de provincie Noord Brabant,
De raadsfracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Oss reageren middels
bijgaande brief, gericht aan het college van Gedeputeerde Staten, op de reactieve aanwijzing van
de Provincie op het Bestemmingsplan bedrijventerrein Elzenburg- De Geer.
Ter kennisneming stuur ik de brief ook naar de Provinciale Staten zodat de Statenleden kennis
kunnen nemen van de reactie van de Osse raadsfracties.

Met vriendelijke groet,
Roger van den Akker
Raadsgriffier
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Onderwerp

Reactie raadsfracties gemeente Oss op reactieve
aanwijzing Bestemmingsplan bedrijventerrein
Elzenburg-De Geer

Geachte leden van het college van Gedeputeerde Staten,

Op 20 september 2018 stelde de gemeenteraad van Oss het bestemmingsplan Partiële
Herziening 3 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011 vast. De gemeenteraad wil
hiermee bereiken dat er op deze bedrijventerreinen geen grootschalige
mestbewerkingsbedrijven meer zijn toegestaan op grond van de regels van het
bestemmingsplan.

Het besluit van de gemeenteraad kwam zorgvuldig tot stand. In de raad van 25 januari 2018
heeft de gemeenteraad een Nota van Uitgangspunten mestbewerking vastgesteld. Die
uitgangspunten zijn uitgewerkt in het bestemmingsplan Partiële Herziening 3
Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011.

Voordat de gemeenteraad het besluit van 20 september 2018 nam hebben de raadsfracties de
voor- en nadelen hiervan zorgvuldig afgewogen en is hierover veelvuldig met elkaar
gediscussieerd. De twijfels over de effecten op onze gezondheid en de duidelijke weerstand uit
de Osse bevolking tegen grootschalige mestverwerking zijn hierbij doorslaggevend geweest.
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Op 23 oktober 2018 maakte het college van Gedeputeerde Staten het besluit van de Osse
gemeenteraad ongedaan. De raadsfracties van de gemeente Oss zijn het er niet mee eens dat
zorgvuldige besluitvorming van de gemeenteraad ongedaan gemaakt wordt door de provincie.
De Osse raad is uitermate teleurgesteld dat het college van Gedeputeerde Staten een
unaniem besluit van de gemeenteraad, dat kan rekenen op brede steun van onze inwoners,
buiten werking stelt. En daarmee de lokale democratie buiten spel zet.

Wat de raadsfracties betreft zal het Osse gemeentebestuur alles in het werk stellen om ervoor
te zorgen dat het raadsbesluit van 20 september 2018 om geen grootschalige mestverwerking
toe te staan op Elzenburg - De Geer op grond van regels in het bestemmingsplan stand houdt.
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