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Te nemen besluit:
lnstemmen met het ter inzage leggen van de bijgevoegde concept-Structuurvisie
Plussenbeleid.

Waarom dit voorstel en wat is het effect
De gemeente Berkelland werkt toe naar het vaststellen van gemeentelijk Plussenbeleid
voor de niet-grondgebonden veehouderij. Zolang uw raad geen Plussenbeleid heeft
vastgesteld, kan de gemeente niet meewerken aan uitbreidingen van agrarische
bouwvlak voor een niet-grondgebonden veehouder(tak).
Het gemeentelijk Plussenbeleid moet in overeenstemming zijn met de provinciale
Omgevingsverordening Gelderland en de provinciale Omgevingsvisie Gelderland.
Daarom is een ambtelijke 'Concept-structuurvisie Plussenbeleid' besproken met de
provinciale diensten. De daarbij gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de bijgevoegde
versie van de concept-structuurvisie. Naast het Plussenbeleid bevestigt de conceptstructuurvisie overigens ook enige nu al geldende algemene beleidskaders over
bijvoorbeeld de grondgebonden veehouderijen de maximale omvang van agrarische
bouwvlakken.
Wij willen deze concept-structuurvisie graag met u bespreken voordat wij het gedurende
zes weken als ontwerp-structuurvisie ter inzage leggen. Hiermee begint dan de
procedure tot vaststelli ng van gemeentelijk Plussenbeleid (effect).
Na afloop van de inspraakprocedure kan uw raad het gemeentelijk Plussenbeleid
vaststellen. Daartoe leggen wij na de afronding van de inspraakprocedure een voorstel
aan u voor.

Argumentatie:
1. lnstemmen met het ter inzage leggen van de concept-Structuurvisie Plussenbeleid
Het concept van de 'Structuurvisie Plussenbeleid' (bijlage 1) is tot stand gekomen na
ambtelijk overleg met de provincie. Het bevat kaders voor het gemeentelijk Plussenbeleid
en sluit aan op de geldende provinciale Omgevingsverordening en de geldende provinciale
Omgevingsvisie. Ook herbevestigt de concept-structuurvisie enige al geldende uitgangspunt
om te voorkomen dat deze komen te vervallen door vaststelling van de structuurvisie voor
het Plussenbeleid.
Het Plussenbeleid steekt in op het leveren van een bovenwettelijke tegenprestatie bij
uitbreidingen van een bouvwlak voor een niet-grondgebonden veehouderij. Voor de omvang
van de 'Plus-investering' steekt de concept-structuurvisie in op een bedrag van € 20,- per m2
van een dergelijke uitbreiding buiten het bouwvlak.
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semeente: Berkelland
Deze 'Plus' kan vervolgens worden ingezet voor maatregelen ter verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit (milieu, landschap, natuur, etc.). Daarbij is in de concept-structuurvisie
aansluiting gezocht met al vastgesteld gemeentelijk beleid over bijvoorbeeld het leveren van
een bijdrage aan het sloopfonds, het uitvoeren van
Markewerkboeken/Landschapsontwikkeli ngsplan of het bijdragen aan de

duuzaamheidsdoelstelling.
ln deze fase van het proces is nog geen raadsbesluit nodig over de definitieve vaststelling
van gemeentelijk Plussenbeleid. Het gaat nu nog om de bespreking van een conceptstructuurvisie die daarna als ontwerp-structuurvisie ter inzage kan worden gelegd. Daarom
verzoeken wij u met dit voorstel om in te stemmen met het ter inzage leggen van de
bijgevoegde concept-Structuurvisie Plussenbeleid.

Kanttekeningen en risico's
Tegen een beslissing om een inspraakprocedure te starten staat geen bezwaar of beroep
open. Dit geldt ook voor het uiteindelijke besluit van uw raad over het vaststellen van
structuurvisie/beleidsregel Pl ussenbeleid.
De juridische houdbaarheid van een beleidsregel kan wel aan de orde komen bij
besluiten die zijn gebaseerd op dat beleid (indirecte toetsing). Omdat de provinciale
Omgevingsverordening vereist dat het gemeentelijke Plussenbeleid in overeenstemming
moet zijn met de provinciale Omgevingsvisie, is het dus van belang om daarover een
uitspraak van de provincie te verkrijgen. Dit kan gebeuren in het kadervan het
gebruikelijke bestuurlijke overleg dat tegelijkertijd met de ter inzage legging van een

ontwerp-structuurvisie plaatsvi ndt

.

Daarbij is wel van belang dat de provincie werkt aan een aanpassing van de provinciale
Omgevingsverordening/-visie. Met het oog daarop lagen het'ontwerp-Actualisatieplan 6
Omgevingsverordening' en de 'ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland' ter inzage van
14 juni tot en met 9 augustus. De daarin opgenomen passages over het Plussenbeleid
geven blijk van een andere provinciale benadering over het Plussenbeleid (bijlage 3).
Hierover hebben onder meer de Achterhoekse gemeenten een reactie ingediend. Wij
hebben u hierover geinformeerd in onze raadsbrief van 20 juli 2018. Verder is het de
bedoeling dat Gedeputeerde Staten een handreiking voor de gemeentebesturen gaan
opstellen nadat Provinciale Staten een besluit hebben genomen over het aanpassen van
de huidige Omgevingsverordening/-visie. Vooralsnog is gepland dat Provinciale Staten
hierover in december 2018 een besluit nemen.
Gelet hierop is niet uit te sluiten dat de provinciale regels over het Plussenbeleid worden
aangepast vóórdat uw raad na de ter inzage legging van de ontwerp-'Structuurvisie
Plussenbeleid' een definitief besluit heeft genomen over de vaststelling van gemeentelijk
Plussenbeleid. Dit betekent dat de situatie zich kan voordoen dat het gemeentelijke
beleidsproces (inspraakprocedure, vooroverleg) opnieuw moet worden gevoerd. Dit is
echter afhankelijk van de provinciale besluitvorming en van de inhoud van de door
Gedeputeerde Staten op te stellen handreiking.

Financiën
Het in procedure brengen van een beleidsregel kent geen financiële gevolgen.

Gommunicatie
Wanneer u instemt met dit voorstel wordt de ter inzage legging van de ontwerpstructuurvisie bekendgemaakt via de Staatscourant en het Berkelbericht. ln de
publicaties wordt aangegeven dat iedereen daarover zienswijzen kan inbrengen bij uw
raad. Ook stellen wij de ontwerp-structuurvisie digitaal beschikbaar en voeren wij
daa rover het gebrui kelijke bestuurlijk vooroverleg.
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Initiatief, participatie en rol gemeente
De gemeentelijke bestuursorganen vervullen bij het vaststellen van een Structuurvisie/
beleidsregels Plussenbeleid vooral een besluitvormende rol.
Planning en evaluatie
De concept-'Structuurvisie Plussenbeleid' kan begin oktober worden besproken met de
Raadscommissie Bestuur en Ruimte die voorafgaat aan de raadsvergadering van 23
oktober. Wanneer u daarmee instemt kan het ontwerp van de structuurvisie daarna ter
inzage worden gelegd in november/december 2018. Besluitvorming van uw raad over het
vaststellen van de structuurvisie is dan te verwachten in februarilmaarl2019.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J.

Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum
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De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018;

besluit
in te stemmen met het ter inzage leggen van de concept-Structuurvisie Plussenbeleid.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
23 oktober 2018
de griffier,

de voorzitter,

C'.
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1.

het concept van de 'Structuurvisie Plussenbeleid'
Het concept van de 'Structuurvisie Plussenbeleid' (bijlage 1) is tot stand gekomen na
ambtelijk overleg met de provincie. Het bevat kaders voor het gemeentelijk
Plussenbeleid en sluit aan op de geldende provinciale Omgevingsverordening en de
geldende provinciale Omgevingsvisie. Ook herbevestigt de concept-structuurvisie enige
al geldende uitgangspunt om te voorkomen dat deze komen te vervallen door
vaststelling van de structuurvisie voor het Plussenbeleid.
Het Plussenbeleid steekt in op het leveren van een bovenwettelijke tegenprestatie bij
uitbreidingen van een bouwvlak voor een niet-grondgebonden veehouderij. Voor de
omvang van de 'Plus-investering' steekt de concept-structuurvisie in op een bedrag van
€20,- per m2 van een dergelijke uitbreiding buiten het bouwvlak. Deze'Plus' kan
vervolgens worden ingezet voor maatregelen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
(milieu, landschap, natuur, etc.). Daarbij is in de concept-structuurvisie aansluiting
gezocht met al vastgesteld gemeentelijk beleid over bijvoorbeeld het leveren van een
bijdrage aan het sloopfonds, het uitvoeren van
Markewerkboeken/Landschapsontwikkeli ngsplan of het bijd ragen aan de
d uurzaamheidsdoelstell ing.

2.

bespreken van de concept-Structuurvisie Plussenbeleid met uw raad
ln deze fase van het proces is nog geen raadsbesluit nodig over de definitieve
vaststelling van gemeentelijk Plussenbeleid. Het gaat nu nog om de bespreking van een
concept-structuurvisie die daarna als ontwerp-structuurvisie ter inzage kan worden
gelegd. Hierover bent u geinformeerd via de actieve schriftelijke informatievooziening
voor de Raadscommissie Bestuur en Ruimte (5 september 2018).

3.

de inspraakprocedure starten (6 weken)
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat de gemeenteraad in een
structuurvisie moet aangeven op welke manier burgers en maatschappelijke
organisaties zijn betrokken bij de totstandkoming daarvan. Dit kan gebeuren door een
zes weken durende ter inzage legging van de ontwerp-structuurvisie die wordt
bekendgemaakt in de Staatscourant en in het Berkelbericht. Het is de in de gemeente
Berkelland inmiddels gebruikelijk om deze procedure volgens de gemeentelijke
lnspraakverordening te volgen. Tijdens de ter inzage legging wordt de ontwerpstructuurvisie ook digitaal beschikbaar worden gesteld (www.ruimtelijkeplannen.nl,
gemeentelijke website) waarbij iedereen daarover zienswijzen kan indienen bij uw raad

4.

bestuurlijk overleg over de ontwerp-Structuurvisie Plussenbeleid' (Bro-overleg)
Bij structuurvisie-procedures wordt onder het betrekken van maatschappelijke
organisaties bedoeld het overleg met de provincie over de ontwerp-structuurvisie.
Daarnaast moet het gemeentelijk Plussenbeleid volgens de provinciale verordening in
overeenstemming zijn met de provinciale Omgevingsvisie. Het is daarom van belang om
de ontwerp-structuurvisie voor te leggen aan de provincie met de vraag of deze daaraan
voldoet. De reactie van de provincie kan worden meegenomen in het
besluitvormingsproces waarover wij u na afloop adviseren.
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