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Menukaart Regio FoodValley.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
Geen wensen en/of bedenkingen met betrekking tot de Menukaart Regio FoodValley ter kennis te brengen
van het Algemeen Bestuur van de Regio FoodValley.

1. Inleiding
Regio FoodValley (RFV) wil een sterke en internationaal concurrerende landbouw en een mooie en gezonde
leefomgeving. Tegelijkertijd vindt de regio het belangrijk dat de landbouw op een duurzame en
maatschappelijk verantwoorde manier produceert. Dit is zo opgenomen in de in 2013 vastgestelde
gebiedsvisie RFV. Eén van de vier hoofdrichtingen uit de gebiedsvisie is vooruitlopen met de inzet en
verankering van uitnodigingsplanologie. Naar aanleiding hiervan en vooruitlopend op het (Plussen)beleid
van de provincie Gelderland en Utrecht is de afgelopen twee jaar het project Menukaart uitgewerkt. Het doel
van de Menukaart is een instrument te ontwikkelen dat ruimte geeft aan ontwikkeling en tegelijk de vitaliteit
en omgevingskwaliteit van het buitengebied versterkt. De Menukaart is een regionaal afwegingskader voor
uitbreidingsverzoeken van bedrijven in het buitengebied. Het bevat zowel beleidsregels als praktische tools
voor het toepassen van maatwerk. De menukaart is bedoeld voor initiatieven die niet passen binnen het
bestemmingsplan. Uitbreiding wordt gecombineerd met een maatschappelijke investering op het gebied van
ruimtelijke kwaliteit, milieu, dierenwelzijn en/of gezondheid en vindt in overleg met de ondernemer, de buurt
en de gemeente plaats. De menukaart is tot stand gekomen door middel van cocreatie en sluit goed aan bij
het gedachtengoed van de aanstaande Omgevingswet. De acht regiogemeenten hebben hierbij
samengewerkt met de provincies Utrecht en Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe. Ook zijn in een
aantal themasessies de LTO en natuur- en milieuorganisaties betrokken. Om de opzet van de Menukaart te
toetsen zijn er vijf pilots doorlopen. De pilots hebben meer kennis van de werking van de Menukaart
opgeleverd en op basis hiervan is het beleid aangescherpt. De inhoud van de Menukaart is afgestemd op de
herijkte provinciale visie en verordening van de Utrecht en het Plussenbeleid van Gelderland.
Om de raden de gelegenheid te geven om aan het regiobestuur kenbaar te maken in hoeverre de Menukaart
Regio FoodValley bestuurlijk draagvlak heeft om later als regionaal beleids- en afwegingskader vast te
stellen, worden alle acht gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen te
uiten.

2. Door raad gestelde kaders
Het project is opgenomen in het werkprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling van RFV. Via de
werkprogramma’s en voortgangsrapportages en tijdens informatiebijeenkomsten is de gemeenteraad over
het project geïnformeerd.

3. Effect
Op dit moment in het proces zijn nog aanpassingen aan de Menukaart mogelijk. De planning is dat het
Regiobestuur na behandeling in de acht gemeenteraden de Menukaart als regionaal beleidskader vaststelt.
Om het beleidskader te kunnen gebruiken voor concrete uitbreidingsverzoeken moet het daarna door de
afzonderlijke colleges en gemeenteraden zoveel mogelijk eensluidend worden vastgesteld.
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4. Argumenten
1.1

Er is draagvlak voor de Menukaart

De Menukaart is het resultaat van een proces van de afgelopen twee jaar. Het startte met een Kennisfestival
in februari 2015 waarbij zo breed mogelijk kennis is vergaard. Door de betrokkenheid van diverse
organisaties en belangengroepen op verschillende momenten in het proces, is er veel draagvlak voor de
Menukaart. De uitgevoerde pilots hebben de kwaliteit en de toepasbaarheid van de Menukaart versterkt.
Tijdens de regionale raadsinformatiebijeenkomst van 17 mei 2017 is er een informatiesessie geweest over
de Menukaart en op 5 juli 2017 is het symposium ‘Aan de slag met de Menukaart’ georganiseerd. In
aanwezigheid van circa 120 bestuurders, ambtenaren en een aantal ondernemers van binnen en buiten de
Regio FoodValley is informatie gegeven en nagedacht over de toepassing van de Menukaart.
1.2

Zonder Menukaart is er geen extra uitbreiding mogelijk

De Menukaart biedt een afwegingskader voor de uitbreiding van bedrijven in het buitengebied. In ruil voor
verbetering van de omgevingskwaliteit in het buitengebied kunnen meer uitbreidingsmogelijkheden geboden
worden dan op basis van het bestemmingsplan is toegestaan. Voor de uitbreiding van intensieve
veehouderijbedrijven is op basis van het Plussenbeleid van de provincie Gelderland een door de
gemeenteraad vastgesteld beleidskader verplicht. De Menukaart voorziet hierin. De Menukaart geeft
duidelijkheid over welke stappen doorlopen moeten worden en welke kwaliteitsverbeteringen in ruil voor
extra uitbreidingsmogelijkheden gevraagd kunnen worden. De Menukaart is ook afgestemd op het beleid
van de provincie Utrecht en kan voor de Utrechtse gemeenten ook als beleid voor de toepassing van
maatwerk gehanteerd worden.

5. Kanttekeningen
Voor dit project is geen behandelingsprocedure in de gemeenteraden voorgeschreven. Omdat de
gemeenteraad in een latere fase wel gevraagd wordt om het beleidskader vast te stellen is er naast een
tweetal informatiesessies voor gekozen om deze procedure te doorlopen. Deze procedure past binnen de
afspraken die in de regio-commissie zijn gemaakt om de betrokkenheid van de raden te waarborgen.

6. Uitvoering
Planning:
De raden wordt gevraagd om voor 1 februari 2018 eventuele wensen en bedenkingen aan het Regiobestuur
ter kennis te brengen.

Communicatie:
Communicatie over de Menukaart vindt vanuit Regio FoodValley plaats.

Evaluatie/ controle:
Alvorens tot vaststelling van de Menukaart als beleidskader wordt overgegaan worden de gemeenteraden
schriftelijk geïnformeerd over eventueel geuite wensen en bedenkingen over de Menukaart vanuit alle
deelnemende gemeenten.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. D. Bakhuizen
dr. J.W.A. van Dijk

Bijlagen:
1. Menukaart Regio FoodValley
2. Aan de slag met de Menukaart, 'zaaien en oogsten', sfeerverslag symposium Menukaart 5 juli 2017
- Over de Menukaart is een filmpje gemaakt, te vinden op www.youtube.com zoekterm ‘Menukaart
RegioFoodValley’ (https://www.youtube.com/watch?v=H9TDbqEL8Dc )

