Nr. 17-22
De raad van de gemeente Barneveld;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 17-22;
overwegende dat in 2008 de ‘Regionale invulling functieveranderingen en nevenactiviteiten’ door de Gelderse
gemeenten van de regio Food Valley (Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen) en de gemeente
Putten is vastgesteld;
dat in 2012 de ‘Nadere invulling functieveranderingen en nevenactiviteiten’ is vastgesteld;
dat regionaal is geconstateerd dat het functieveranderingsbeleid enigszins gedateerd is geraakt, bestaat uit
twee elkaar aanvullende beleidsdocumenten en inmiddels ruime praktijkervaring met het beleid is opgedaan;
dat hiertoe het geactualiseerde beleidsdocument ‘Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016’ is
opgesteld;
met inachtneming van het aangenomen amendement genummerd 14 van ChristenUnie, CDA, SGP en
Fractie van den Brink om:
Een beslispunt toe te voegen dat luidt:
- het functieveranderingsbeleid de komende 2 jaar continu te monitoren om zo tijdig te kunnen
inspelen als er verstoring op de markt van sloopmeters optreedt.
Toelichting:
Het functieveranderingsbeleid loopt op dit moment heel goed.
Om te voorkomen dat de markt van sloopmeters verstoord wordt door het gewijzigde beleid, is het
belangrijk om deze markt goed te volgen.
Als het nodig is, moet het beleid bijgestuurd worden.

besluit:
1. In te stemmen met de algemene en aanvullende voorwaarden, basissystematieken en regelingen voor
functieverandering naar wonen en werken als beschreven in hoofdstuk 4 en de paragrafen 6.1.1 en 6.2.1
tot en met 6.2.3 als toetsingskader voor initiatieven met betrekking tot functieverandering;
2. In te stemmen met de verbrede mogelijkheden als beschreven in de paragrafen 6.1.2 en 6.2.4;
3. In te stemmen met de kortingssystematiek en afspraken voor de intergemeentelijke inzet en registratie
van sloopmeters als beschreven in de hoofdstukken 5.1 en 5.3;
4. In te stemmen met de overgangsregeling als beschreven in hoofdstuk 7.
5. het functieveranderingsbeleid de komende 2 jaar continu te monitoren om zo tijdig te kunnen
inspelen als er verstoring op de markt van sloopmeters optreedt.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 maart 2017.
De raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,

