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Onderwerp

Vragen omwonenden locatie Herenboeren

Voorstel

Met bijgaande antwoordbrief, waarin de ondergetekenden worden uitgenodigd voor een
overleg en waarin antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen, in te stemmen.

Inleiding

Uw college heeft op 2 juli 2019 besloten in principe medewerking te verlenen aan de
vestiging van een Herenboerderij aan de Grotesteeg 1. De activiteiten van de Herenboeren
zijn grotendeels al rechtstreeks toegelaten op grond van het bestemmingsplan (tuin- en
akkerbouw en fruitteelt). De principemedewerking heeft betrekking op een tijdelijke
vergunning voor een mobiel kippenhok en een mobiele tunnelkas die jaarlijks wordt
verplaatst. Inmiddels hebben de Herenboeren afgezien van het inrichten van een
parkeerplaats op een agrarisch perceel. Hiervoor was eveneens principe medewerking
verleend. Verder dient op basis van de plannen nog beoordeeld te worden welke regels er
precies gelden voor het houden van dieren. In eerste instantie gaat het om 4 varkens en
125 kippen.

Op 18 juli 2019 heeft een informatiebijeenkomst voor omwonenden plaats gevonden,
Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Herenboeren. De gemeente was hierbij
aanwezig.

Omwonenden uiten hun bezorgdheid in bijgaande brief

Beoogd effect/doel

Het doel is de omwonenden een reactie te geven. Hierbij wordt antwoord gegeven op de
vragen en worden de omwonenden uitgenodigd voor een overleg.
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Argumenten

In de brief wordt een reactie gegeven.
De omwonenden uiten hun bezorgdheid in de brief. Door hen antwoord te geven op de

vragcn cn hen uit te nodigen voor een overleg. wordt duidelijkheid gegeven. Tijdens dit
overleg wordt ingegaan op de achtergronden van het concept Herenboeren.

Kanitekeningen en risico's

Op dit moment is onduidelijk hoe de problematiek met betrekking tot het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) zijn vervolg krijgt. Dit kan gevolgen hebben voor het uiteindelijk
aantal te houden dieren (25 varkens en 999 kippen) zoals gewenst.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Het concept Herenboeren is duurzaam en draagt bij aan natuurinclusieve productie van
groenten, fruit, eieren en vlees. Het maximum aantal deelnemers is 500 personen (200
huishoudens).

Uitvoering/evaluatie

De Herenboeren verwachten volgend jaar de eerste producten te kunnen oogsten

Comm unicatie/ partici patie

Zoals eerder aangegeven hebben de Herenboeren op 18 juli 2019 een
informatiebijeenkomst gehouden. Vanwege de vakantieperiode waren niet alle
omwonenden aanwezig. Begin augustus is het verslag van de bt;eenkomst bij alle
omwonenden bezorgd.

Verder is cle procesafspraak gemaakt dat de drrect omwonenden worden betrokken bU het
inrichtingsplan en dat alle omwonenden van de voortgang op de hoogte worden gehouden

Ter informatie zijn tevens bijgevoegd een schrijven van de Herenboeren aan de
omwonenden en het verslag van de bijeenkomst van 18 juli 2019'
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