Motie
Reg. nr.
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 20 maart 2012
Onderwerp: intensieve inspectie buitengebied
De Raad,
Overwegende dat:
•

het college voornemens is om vanaf de 2e helft van maart te starten met een
uitgebreide, intensieve inspectie van het buitengebied;
• het college voor deze inspectie geen toestemming vraagt aan de raad maar de raad
slechts informeert;
• naast de ambtelijke uren voor deze inspectie extra aanvullende, externe hulp nodig is
waarvan de kosten begroot zijn op € 25.000;
• het college vermoedt dat er door deze inspectie behoorlijk wat loskomt aan
onvermoede, illegale situaties;
• het college verwacht dat naast de lopende en veelal lastige dossiers ‘de oogst’ in
termen van vervolgacties veel extra werk zal opleveren;
• het college na een eerdere actie (‘verrommeling buitengebied’) de pijlen opnieuw
weer sterk richt op het buitengebied;
• in 2004 ook een uitgebreide inspectie in het buitengebied heeft plaatsgevonden;
• deze inspectie destijds veel stof heeft doen opwaaien;
• de gemeente en haar inwoners geen baat hebben bij nieuwe onrust in het
buitengebied;
• gelet op de problemen waar de gemeente Wijk bij Duurstede mee te kampen heeft,
deze inspectie en de mogelijke (juridische) vervolgacties die eruit voortvloeien, niet
de eerste prioriteit heeft;
• er meer pragmatische, bewonersvriendelijkere en financieel aantrekkelijkere
oplossingen voor het buitengebied denkbaar zijn (bijvoorbeeld zoveel als mogelijk
legaliseren tegen extra hoge leges);
• het wellicht een optie is om de huidige situatie in het buitengebied (voor zover als
mogelijk) als uitgangspunt te nemen voor het nieuwe bestemmingsplan en vanaf
vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan consequent te handhaven (hiermee
worden intensieve, langdurige juridische procedures voorkomen en wordt er een punt
achter het verleden gezet);
Draagt het college op om:
-

de geplande intensieve inspectie in het buitengebied (vooralsnog) niet uit te voeren;
te onderzoeken of er meer pragmatische, bewonersvriendelijke en financieel
aantrekkelijkere oplossingen denkbaar zijn;
de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek;
de vervolgstappen middels een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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