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Datum B&W B&W vult dit in

Schriftelijke vragen ex art. 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2020
Door het stellen van schriftelijke vragen wordt door één of meer raadsleden een politiek oordeel van 
het college gevraagd over een onderwerp. Vragen zijn kort en duidelijk geformuleerd.
Het college beantwoordt de vragen schriftelijk binnen 30 dagen of mondeling in eerstvolgende 
raadsvergadering.

Onderwerp: inz. beleidskader horeca (buitengebied)

Geacht college,
Naar aanleiding van ongeruste inwoners, die in de krant lazen dat boeren ontevreden zijn 
over het beleidskader en dat het college weer met ze in gesprek gaat, hebben wij de 
volgende vragen:

Vragen:
1. Heeft u ook het voornemen om met inwoners (niet zijnde boer of horeca oid) uit het 

buitengebied te praten en de belangen van die inwoners mee te wegen?
2. Als boeren geholpen moeten worden omdat ze anders niet kunnen voortbestaan, zou 

het dan niet beter zijn om ze te helpen om te schakelen naar een duurzamere 
bedrijfsvoering?

3. Hoe wordt overlast voor omwonenden beperkt?
4. Hoe wordt ervoor gezorgd dat natuurwaarden niet aangetast worden?

In afwachting van uw beantwoording,

Met vriendelijke groet,

GroenLinks Berg en Dal: Rona Vree, Florian Gödderz, Marjan Verdijk



Pagina 2 van 2

Antwoord: (Iedere vraag herhalen boven het te formuleren antwoord)

Vraag:
1. Heeft u ook het voornemen om met inwoners (niet zijnde boer of horeca oid) uit het 

buitengebied te praten en de belangen van die inwoners mee te wegen?
Antwoord:

In het beleidskader zoals dat er op dit moment ligt, hebben wij ook met name de 
verschillen tussen de drie oude gemeenten (van voor de herindeling) weggenomen. 
Die kwamen voort uit bestemmingsplannen. Bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan worden ook altijd de belangen van andere (niet betrokken) 
inwoners meegenomen. Bovendien is aan dit beleidskader al geruime tijd gewerkt. 
Eerder in het proces is het concept al ter inzage gelegd, waarbij iedereen in de 
gelegenheid is gesteld om hierop te reageren. Wij proberen alle belangen mee te 
wegen, ook die van de mensen die wonen in het buitengebied en ook de belangen 
van recreanten die willen genieten van ons landschap.

Vraag:
2. Als boeren geholpen moeten worden omdat ze anders niet kunnen voortbestaan, 

zou het dan niet beter zijn om ze te helpen om te schakelen naar een duurzamere 
bedrijfsvoering?

Antwoord:
Het beleidskader voor horeca in het buitengebied ziet op de mogelijkheden voor 
horeca in het buitengebied. Onderdeel van dit beleidskader zijn nevenactiviteiten bij 
agrarische bedrijven. Het beleidskader ziet niet op de omschakeling van agrarische 
bedrijven naar een duurzame bedrijfsvoering. Hoewel wij de noodzaak voor 
verduurzaming van de landbouwsector zeker inzien, is het voor een individuele 
gemeente moeilijk om hierbij hulp te bieden. Het is een complex probleem (hoge 
financieringslasten, stikstofrechten etc.). Maar als wij wel iets kunnen betekenen, 
zullen wij dat uiteraard ook doen.

Vraag:
3. Hoe wordt overlast voor omwonenden beperkt?

Antwoord:
In het beleidskader zijn voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan. 
Eén van deze voorwaarden is dat er rekening moet worden gehouden met 
bestaande functies in de omgeving. Daaraan kunnen wij een initiatief toetsen en 
kunnen we overlast beperken / voorkomen. Ook toetsen wij een nieuwe 
ontwikkeling altijd op basis van een goede ruimtelijke ordening. Een initiatiefnemer 
moet motiveren dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, de gemeente 
en/of Omgevingsdienst beoordeeld deze onderbouwing. 

Vraag:
4. Hoe wordt ervoor gezorgd dat natuurwaarden niet aangetast worden?

Antwoord:
In het beleidskader zijn voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan. 
Voor grotere ontwikkelingen is de voorwaarde opgenomen dat het perceel  
zorgvuldige landschappelijk moeten worden ingepast, op basis van een door B&W 
goedgekeurd erfbeplantingsplan. Daarbij moeten de landschappelijke kenmerken / 
kwaliteiten in acht worden genomen. Daarnaast toetsen wij dergelijke initiatieven 
aan het Landschapsontwikkelingsplan op basis van een goede ruimtelijke ordening.


