Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2013-10
Datum: 4 februari 2013
Aan de voorzitter van de raad
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Ruimte cumelasector/kraamkamerfunctie buitengebied
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De Provinciale Structuurvisie geeft de Cumelasector meer ruimte dan opgenomen in
de ‘Nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied’. Gaat de gemeente de
ruimte die de provincie geeft volledig benutten? Wordt deze ruimte verwerkt in het
nieuwe bestemmingsplan buitengebied? Is de gemeente voornemens om maatwerk
toe te passen voor Cumelabedrjven?
2) Het buitengebied leent zich, onder goede voorwaarden, uitstekend als ‘broedplaats’ en
‘kraamkamer’ voor nieuwe bedrijvigheid. De wethouder gaf aan hierover in overleg
te gaan met de Kamer van Koophandel en de Ondernemerskring. Zijn er inmiddels
gesprekken gevoerd? Krijgt het buitengebied de functie als ‘kraamkamer’ en
‘broedplaats’? Wordt dit in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vastgelegd?
Toelichting:
Bij de behandeling van de ’Nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied’ heeft de
PCG middels enkele amendementen aandacht gevraagd voor de Cumelasector
(loonbedrijven). Samengevat komt het erop neer dat de PCG meer ruimte wil voor deze
sector in het buitengebied. Inmiddels is de Provinciale Structuurvisie bijna vastgesteld… Uit
de conceptnota van beantwoording blijkt dat de provincie de Cumelasector meer ruimte geeft
dan de gemeente Wijk bij Duurstede. Eisen als sloopeis, vestigingsplaats, nevenfunctie bij
agrarische bedrijven e.d. zijn gehonoreerd. Er is sprake van generiek beleid maar de
gemeenten krijgen mogelijkheden om nader maatwerk te leveren. Kortom, de gemeente kan
en mag verder gaan dan in de nota van uitgangspunten is aangegeven. Gaat de gemeente deze
provinciale ruimte benutten?
Een ander onderwerp waar de PCG tijdens de behandeling van de ‘Nota van uitgangspunten
bestemmingsplan buitengebied' aandacht voor vroeg was de ‘kraamkamerfunctie’ van het
buitengebied. Het buitengebied leent zich immers, onder goede voorwaarden, bij uitstek als
‘broedplaats’ en ‘kraamkamer’ voor nieuwe bedrijvigheid. De PCG diende hierover een
motie in waarop de wethouder aangaf hiermee aan de slag te gaan. Is de ‘kraamkamerfunctie’
inmiddels in zicht?
Hans Marchal/PCG

