Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2013-10
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 4 februari 2013
Steller vragen: PCG
Onderwerp: Ruimte cumelasector/kraamkamerfunctie buitengebied
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?
Antwoord:
De provinciale ruimtelijke structuurvisie (prs) en verordening (prv) is in werking
getreden op 5 maart 2013. De Cumelasector heeft ingesproken op de ontwerp prs en
prv en had de indruk dat naar aanleiding daarvan meer ruimte voor cumelabedrijven
zou worden toegekend. Wij hebben echter in de vastgestelde prs en prv deze extra
ruimte voor de cumelasector niet terug kunnen vinden. De prv geeft aan dat een
ruimtelijk plan geen bestemmingen en regels bevat die verstedelijking toestaan. Voor
zover het begrip verstedelijking betrekking heeft op aan het landelijk gebied gebonden
functies wordt onder het begrip verstedelijking mede verstaan uitbreiding van
bestaande bedrijfsbebouwing. Hierbij moet volgens de provincie worden gedacht aan
een agrarisch bedrijf, een veehandelsbedrijf, een agrarisch loonwerkbedrijf of een
paardenpension.
Een cumulabedrijf wordt daarom in het bestemmingsplan behandeld als andere bedrijven. Bij
afwijking is 20% uitbreiding van het bestaande bebouwingsoppervlakte mogelijk, zoals in de prv
en Nota van uitgangspunten is bepaald. Dit is de maximale uitbreidingsmogelijkheid. Omdat het
hier gaat om een afwijkingsbevoegdheid is altijd sprake van maatwerk.
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?
Antwoord:
In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied worden algemene regels gesteld voor
beroep en bedrijf aan huis. Hierbij wordt de Nota van uitgangspunten gevolgd. Dit
geeft de mogelijkheid voor ontwikkeling van kleinschalige maar innovatieve
bedrijvigheid.
Naast het algemene kader in het bestemmingsplan willen wij een beleid ontwikkelen
voor vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied (VAB-beleid). Wij richten

ons eerst op de totstandkoming van het bestemmingsplan om daarna dit VAB-beleid
dat betrekking heeft op bestemmingswijziging te formuleren. Op dit moment zijn
daarom nog geen concrete gesprekken gevoerd met ondernemersverenigingen en kamer
van koophandel. In voorbereiding op het VAB-beleid zullen wij binnenkort een overleg
aangaan met genoemde partijen. In het beleid wordt onder meer aangegeven welke
functies in het buitengebied wel of niet gewenst zijn. Ook worden de randvoorwaarden
bij functiewijziging nader uitgewerkt. Het thema van de kraamkamerfunctie komt
daarbij zeker ook aan bod.
Datum: 22 maart 2013
Robbert Peek
wethouder
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