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Onderwerp

Kenmerk
Inlassen inspraakprocedure landbouwvisie
95343L/974697

Geachte raadsleden,

Inleiding
Op 30 mei 2018 heeft de gemeenteraad het college van B&W met een motie opgeroepen
om beleid te ontwikkelen voor de landbouw in Weeft. Dit beleid dient specifiek aandacht
te besteden aan de thema's volksgezondheid en langdurig ongebruikte vergunningen bij
leegstaande stallen. Op 19 maart 2019 is het plan van aanpak gepresenteerd aan de
commissie Ruimte en op 1 oktober 2019 is deze commissie in de gelegenheid gesteld
mee te denken over de inhoud van de visie. In het plan van aanpak is geen rekening
gehouden met een formele inspraakprocedure, zoals dat gebruikelijk is bij
vis iedocu menten .

Proces landbouwvisie.
Tijdens het proces om te komen tot een landbouwvisie heeft op meerdere momenten
uitvoerig overleg plaatsgevonden met verschillende doelgroepen, zowel individueel en in
groepsverband als met vertegenwoordigende organisaties. Tevens is breed in de
ambtelijke organisatie gesproken met medewerkers uit beleidsvelden die de inhoud van
de landbouwvisie raken. Het ambtelijk document is verspreid onder de deelnemers om
hen in de gelegenheid te stellen te reageren op de inhoud van het document. Na
verwerking van die reacties wordt het document voorgelegd aan het college van B&W.
Alhoewel verschillende doelgroepen intensief zijn betrokken bij de voorbereiding van de
visie realiseren we ons, dat partijen behoefte hebben aan een formele inspraakprocedure
en dat ook belanghebbenden die niet bij het proces betrokken zijn een reactie kunnen
geven op de ontwerp-landbouwvisie.

Behandeling in raad van 8 juli 2020
Het alsnog mogelijk maken van deze formele inspraakprocedure betekent dat de
landbouwvisie op zijn vroegst vastgesteld kan worden op 8 juli 2020. We realiseren ons
dat we deze verbetering van de procedure ook aan de voorkant van het proces hadden
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moeten plannen. Maar het geeft ook aan hoeveel belang we hechten aan een gedragen
landbouwvisie.

Met vriendelijke groet,
bu wethouders,

f*M
gemeentesecretaris

G.J.W. Gabriëls
Loco-burgemeester


