Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2013Datum: 14 januari 2013
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Imkerij mag niet open
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Na het lezen van het artikel in het AD/UN (zie toelichting) was ik redelijk verbaasd…
Kunt u de ontstane situatie schetsen? Zijn de plannen met medeweten van de
gemeente tot stand gekomen? Heeft het college de imker vorig jaar toestemming
gegeven om open te gaan? Kan het college bevestigen dat de opening van de imkerij
op de gemeentesite werd geplaatst met een oproep aan inwoners om bij de bijen te
gaan kijken?
2) Gelet op de eerdere medewerking van de gemeente kan ik me goed voorstellen dat er
verwachtingen zijn gewekt… Waarom heeft de gemeente nu aangegeven dat de
eerder gestarte activiteiten niet zijn toegestaan en beëindigd moeten blijven? Zit het
probleem in de planvorming of heeft het met het proces te maken?
3) Hebben de activiteiten van de imker het afgelopen jaar tot overlast geleid? Zijn er
klachten geweest? Zo ja, van welke aard waren deze klachten?
4) Is er een mogelijkheid om de situatie te gedogen totdat het nieuwe bestemmingsplan
van kracht wordt?
5) Diverse (bouw)plannen en ontwikkelingen in het buitengebied wachten op het nieuwe
bestemmingsplan. Ligt de totstandkoming van het bestemmingsplan buitengebied nog
op schema? Kunt u het gerucht ontkrachten dat er vertraging schijnt te zijn ten
opzichte van de oorspronkelijke planning?
Toelichting:
Een artikel in het AD/UN kopte vorige week donderdag ‘Imkerij mag niet open’. In het
artikel lees ik dat er met verbazing op wordt gereageerd. Niet alleen door de Wijkse imker
Leo Gensen zelf, maar ook door bezoekers van zijn vorig jaar geopende imkerij. En
daarnaast door Walter Jaaltink, landschapscoördinator in het stroomgebied van de Kromme
Rijn. De ambachtelijke imkerij met werkplaats, educatieve ruimte en winkeltje ligt in een
mooi natuurgebied, ingeklemd tussen de Langbroekseweg en de Kromme Rijn. Het
gebouwtje deed eerder dienst als clubhuis van een hondenvereniging. Het gebied staat beter
bekend als het Vikinghofterrein, het oude zwembadterrein.
De imkerij is vorig jaar met toestemming van een gemeenteambtenaar opengaan. De
gemeente heeft zelf de opening van de imkerij op haar website geplaatst met een oproep aan
de inwoners om bij de bijen te gaan kijken. Alles leek in kannen en kruiken en de seinen
stonden op groen om de plannen uit te bouwen… De plannen klinken mooi: puur natuur, een
prachtig landschapsparkje, een combinatie van recreatie en educatie. Geen horeca, wel de
verkoop van een potje honig.
Maar… in afwachting van een wijziging van het bestemmingsplan buitengebied zijn op last

van de gemeente bezoekers op de imkerij nu verboden. De imkerij is strijdig met het huidige
bestemmingsplan en de bestemmingswijziging kan nog wel een jaar op zich laten wachten.
Op grond van de gewekte verwachtingen door de gemeente hoopt de imker dat zijn
activiteiten dit jaar in afwachting van een wijziging van heet bestemmingsplan gedoogd
worden. De gemeente laat echter weten dat de eerder gestarte activiteiten niet zijn toegestaan
en beëindigd moeten blijven.
Via deze schriftelijke vragen vraagt de PCG om opheldering in dit stekelige dossier.
Hans Marchal/PCG

