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Voorstel tot vaststelling van de nota verruimd VAB-beleid

Document (RIS)
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Doel

Voorbereiden besluitvorming door de raad.

Procesinformatie

De agendacommissie hoopt dat een aparte oordeelsvormende
vergadering over dit onderwerp niet noodzakelijk zal zijn.
Tenzij ter vergadering anders wordt beslist kan derhalve direct
beoordeeld worden of al een oordeel/mening van de fractie kan
worden gegeven op basis waarvan en hoe de besluitvorming naar
de raad kan worden gebracht.

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Voorbereiding

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling in de
commissievergadering dienen uiterlijk 22 februari om 12.00 uur
schriftelijk bij de griffie te worden ingediend. Beantwoording zal
dan volgen uiterlijk 8 maart 2017 om 12.00 uur.
Eventuele beleidsinhoudelijke vragen kunnen ter vergadering nog
worden ingebracht.

Toelichting

Met vaststelling van de nota verruimd VAB-beleid wordt
ingespeeld op de ontwikkeling van vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen. De nota levert een bijdrage aan de versterking
van de vitaliteit en veiligheid van het platteland, behoud van de
sociale structuren en het realiseren van nieuwe economische
dragers in het buitengebied.
In de nota wordt de hoofdkeuze gemaakt om vrijkomende
agrarische bedrijfsgebouwen in de aangewezen gebieden dienst te
laten doen als broedplaats voor startende ondernemers in de
agrifoodsector of die daar een relatie mee hebben.
Na vaststelling van dit beleid zal dit worden opgenomen in de in
voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied.

Bijzonderheden

Tijdens de informatiebijeenkomst van 26 januari 2017 is het
verruimd VAB-beleid toegelicht.

Resultaat eerder
Er zijn diverse voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor/met de
overleg of inspraak externe klankgroep, bewoners en dorpsraad, Industriële kring,
ZLTO, Centrum Management, Vereniging Commercieel Vastgoed
Boxmeer, Young Talent Group en de provincie. Bij al deze
bijeenkomsten is draagvlak bespeurd voor het voorgestelde
beleid.
Portefeuillehouder

Bij de behandeling van dit agendapunt is wethouder Stevens
uitgenodigd.

Bijbehorende
stukken

1.
2.
3.
4.

Raadsvoorstel d.d. 7 februari 2017
Raadsbesluit (concept)
Nota verruimd VAB-beleid
Kaart conceptgebieden verruimd VAB-beleid februari 2017

