SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

X het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Leegstand agrarische bedrijfsgebouwen
Op 12 augustus 2014 heb ik (o.a.) onderstaande schriftelijke vraag gesteld (zie ook in de bijlage):


Gaat het college samen met de raad van Uden beleid ontwikkelen om in de nabije toekomst
dat er in het buitengebied geen uitwassen van herbestemmingen zullen ontstaan?

Antwoord was:


Door de nieuwe landelijke eisen met betrekking tot Zorgvuldige Veehouderij hebben 30 bedrijven met een veehouderijtak aangegeven te willen stoppen voor 2020.
Er zijn op dit moment ongeveer 100 bedrijven met een veehouderijtak dus dat betekent dat er
nog 70 bedrijven aanwezig zullen zijn na 2020. Het is nu nog niet duidelijk hoeveel bedrijven
er gebruik willen maken van een hergebruiksmogelijkheid (opslag, recreatie) of de wens
hebben de stallen te slopen.

De gemeente heeft beleid ontwikkeld passend bij het buitengebied van Uden.
Dit betekent dat er verschillende hergebruiksmogelijkheden zijn zoals hierboven beschreven.
De gemeente Uden maakt planologisch nieuwe functies mogelijk op het gebied van o.a.
vrijetijdseconomie, recreatie, toerisme, statisch opslag en kleinschalige niet agrarische activiteiten.

Ik heb de volgende vragen:
1.

Wat is de stand van zaken in de voorspelling dat 30 bedrijven te willen stoppen? want dat is
30% van het totaal!

2.

Heeft de hergebruik plaatsgevonden, of is er sprake van "normale" leegstand?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 26-7-2016
Antwoord:
Beantwoording vraag 1:
De voorspelling dat er 30 bedrijven willen stoppen klopt nog steeds dus de voorspelling is dat in 2020
ongeveer 30% van de bedrijven gestopt zijn met hun intensieve veehouderijtak.
Beantwoording vraag 2:
De gemeente Uden heeft tot nu toe minder leegstaande stallen in het buitengebied dan omliggende
gemeenten en er is sprake van een "normale" leegstand.
Er zijn 15 bedrijven van deze 30 stoppende bedrijven al concreet bezig met een herbestemming zoals
bijvoorbeeld omschakeling naar statisch opslag, recreatieve doeleinden, of sanering van de
bedrijfsbebouwing in ruil voor een Ruimte voor Ruimte woning.
De andere 15 bedrijven van deze 30 stoppende bedrijven heeft in de meeste gevallen wel al een
oriënterend gesprek gevoerd met de gemeente over de toekomstmogelijkheden maar nog geen
concreet verzoek ingediend.
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