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Geachte raadsleden,

Op 28 maart 2019 ontvingen wij van PRO Gulpen-Wittem vragen over de bedrijfsuitbreiding en ver
plaatsing van landbouwbedrijf Voncken te Trintelen. Graag beantwoorden wij hierbij de gestelde vra
gen.
In algemene zin willen wij opmerken dat omtrent de bedrijfsontwikkeling van landbouwbedrijf Voncken
en de brief van de Provincie Limburg waaraan PRO Gulpen-Wittem refereert in de artikel 37 vragen
momenteel een raadsvoorstel in voorbereiding is dat wij op 23 mei 2019 aan uw gemeenteraad willen
voorleggen. Dit raadsvoorstel is opgesteld wegens de voorwaarden die de Provincie Limburg in onderwerpelijke brief stelt op basis waarvan een principebesluit van uw gemeenteraad is vereist over be
treffende bedrijfsontwikkeling en er bovendien in dat kader een financiële bijdrage van de gemeente
wordt gevraagd.
In het raadsvoorstel wordt toegelicht op welke wijze wij met de beoogde bedrijfsontwikkeling van land
bouwbedrijf Voncken om willen gaan en welke afwegingen daaromtrent zijn gemaakt. De door PRO
Gulpen-Wittem gestelde vragen lopen dan ook vooruit op de inhoudelijke behandeling van dit raads
voorstel.
Wij willen voor de beantwoording van uw vragen op deze plaats dan ook graag verwijzen naar het
raadsvoorstel dat u binnenkort zult ontvangen ten behoeve van de raadsvergadering van 23 mei 2019.
Daar waar naar aanleiding van het raadsvoorstel nog vragen resteren, nieuwe vragen ontstaan of
daar waar het wenselijk is om de gestelde vragen nog nader toe te lichten, willen wij u verzoeken hier
voor het Sprekersplein te gebruiken.
Wel willen wij naar aanleiding van uw vragen (vraag 3 en vraag 4) reeds mededelen dat in deze fase
van het proces het primair gaat over de wijze waarop de beoogde bedrijfsontwikkeling op deze land
schappelijk gevoelige plek mogelijk zou kunnen landen. Aanverwante onderzoeken op het gebied van
milieu, verkeer, etc. zijn op dit moment nog niet uitgevoerd en komen pas aan de orde bij een even
tuele uitwerking van de plannen. Uiteraard zijn deze aanverwante onderzoeken, naast de locatiekeuze
en de ruimtelijk-landschappelijke inpassing, mede bepalend voor het wel of niet kunnen toestaan van
de bedrijfsontwikkeling. Verder wil het landbouwbedrijf Voncken weliswaar groeien en uitbreiden maar
zal het landbouwareaal in het gebied per saldo niet toe- of afnemen. Groei van het ene bedrijf gaat
immers ten koste van andere bedrijven. Bestaande beschermde landschapselementen moeten daarbij
worden gerespecteerd en ook het scheuren van grasland is aan regels gebonden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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