AMENDEMENT
ex artikel 36 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2013

Onderwerp:
bestemmingsplan buitengebied 2017, verkoop producten van de boerderij

Dit amendement wordt ingediend door: Dorpspartij, raadslid Coopmans; SP,
raadslid Van Kollenburg

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het amendement “verkoop producten van de boerderij” voor behandeling
aan de raad voor te leggen:

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
In vergadering bijeen op donderdag 5 juli 2018
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.15 mei 2018, agendapunt 23;
Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Gemert-Bakel 2017;
Bestemmingsplanregel 4.5.3 Verkoop van op het agrarische bedrijf vervaardigde of
geteelde producten;
Overwegende dat:


Sprake is van een steeds toenemende vraag van de consument naar
producten waarvan de herkomst en productiewijze bij de consument bekend
zijn;



Verkoop van deze producten op het producerende agrarische bedrijf zelf
onderdeel uitmaakt van de verbrede landbouw en een renderende
nevenactiviteit kan vormen;



De hier bedoelde “verkoop aan huis” de bewustwording van de consument
voor duurzaamheid bevordert;



Een diverse verkoop aan huis bijdraagt aan het agrotoerisme en in dat
opzicht Gemert-Bakel onderscheidend en positief kan laten afsteken;



De voorwaarden zoals deze nu voorgesteld worden via planregel 4.5.3 aan
huisverkoop zodanig beperkend zijn geformuleerd dat daarmee een rem
wordt gezet op initiatieven binnen de verbrede landbouw;



Niet wordt onderbouwd op grond waarvan dergelijke initiatieven beperkt, c.q.
in deze mate beperkt zouden moeten worden;

Besluit:
De door burgemeester en wethouders hiervoor voorgestelde planregel 4.5.3. aanhef en
onder e. :
“Naast het eigen product is het ook toegestaan om Nederlandse streekproducten met
het keurmerk 'Erkend Streekproduct' te verkopen;”
te wijzigen in :
“Naast het eigen product is het ook toegestaan om in Nederland geteelde producten te
verkopen;”

Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,
Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
O: het amendement is door de raad niet overgenomen
O: het amendement is gewijzigd overgenomen
De raadsgriffier,

Uitkomst
Verworpen
Voor
VVD /SP/DP
Tegen
LR/ CDA
Stemverklaring

