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Vragensteller Harmjan Evers 

Fractie CDA  

Onderwerp Beleid niet-agrarische bedrijven 
(Vragen nav lopende beroepszaken agrarisch loonwerkbedrijven tegen 
Bp Landelijk Gebied mei 2017). 

Beantwoording aan: Raads- en Commissieleden 

 
 

Inleiding: 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Bronckhorst in mei 2017 werd 
duidelijk dat er veel agrarische loonwerkers waren, die hun activiteiten hadden uitgebreid cq 
ander activiteiten hadden opgepakt naast agrarisch loonwerk zoals bosbouw en grondverzet. 
Bij een actualisatie van een bestemmingsplan kunnen nieuwe ontwikkelingen niet 
meegenomen worden. Alleen de ruimte die de provincie hierin heeft gegeven aan de 
gemeente is maximaal toegepast. 
Bij de behandeling vorig jaar heeft de raad erop aangedrongen om voor deze bedrijven 
beleid te gaan ontwikkelen, zodat deze bedrijven nadien via maatwerk oplossingen geholpen 
kunnen worden. Tot dat moment dient de handhaving te worden opgeschort. Op basis van 
een aangenomen motie, ingediend door de VVD. 
Het was de bedoeling en ook de intentie van de raad om zsm met adequaat nieuw beleid te 
komen, zodat tijdens de beroepsfase bedrijven inzicht konden krijgen in dat nieuwe beleid. 
En aan hen een keuze kon worden voorgelegd nml.: 
- Het beroep doorzetten in de wetenschap dat dat waarschijnlijk weinig kans van slagen 
heeft of 
- Realistisch perspectief te bieden door het vastgestelde beleid voor niet-agrarische 
bedrijven toe te passen. 
 
Dit zou ook het verweer van de gemeente bij de lopende beroepszaken versterken. Deze 
zullen naar alle waarschijnlijkheid binnenkort bij de RvS worden behandeld. 
 
Nieuw beleid voor niet-agrarische functies. 

Dit nieuwe beleid heeft in april/mei dit jaar ter inzage gelegen. Het is tot stand gekomen naar 
oa gesprekken met die agrarische loonwerkers en Cumula.. Tot heden is dat beleid ook nog 
niet aan de raad aangeboden ter vaststelling. En kan dus ook nog niet worden toegepast om 
te komen tot maatwerkoplossingen per bedrijf. 

 

Vraag:  

Hoe ver is het college met het vaststellen van dit beleid? Welk tijdspad hanteert het college 
in deze? 

Antwoord: 
Het conceptbeleid heeft van 22 februari t/m 4 april 2018 ter visie gelegen. De ingekomen 
inspraakreacties geven aanleiding het concept op een aantal punten aan te passen. Het 
nieuwe college bespreekt op korte termijn dit onderwerp en verwacht in het najaar het beleid 
aan de raad te kunnen voorleggen ter vaststelling. 
 



 

 

 
 

Vraag: 

Wanneer kan de raad verwachten, dat dit beleid aan de raad wordt aangeboden ter 
vaststelling? 

Antwoord: 

 Najaar 2018 

Vraag:  

Heeft het huidige college de intentie om de vaststelling van dit beleid eerder door de raad te 
laten plaatsvinden, dan dat de beroepen bij de RvS worden behandeld? 

Antwoord: 
Het is een pluspunt als de gemeente tijdens de behandeling van de beroepen aan de 
staatsraden kan meegeven dat er nieuw beleid is opgesteld maar noodzakelijk is dit niet. 
Behandeling en vaststelling van het beleid hangt niet direct samen met de behandeling van 
de beroepen. De datum van de zitting bij de RvS is overigens niet bekend.  
 

Vraag:  

Schort het college de handhaving nog steeds op voor deze bedrijven, zoals de raad bij motie 
heeft verzocht? 
 

Antwoord: 

   Ja.   

 


