Vraag nr. 2022-12
Geacht college,
Naar aanleiding van het ter inzage leggen van bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp het
volgende.
Mij zijn afgelopen week reacties ten gehore gekomen vanuit Elsendorp op voorliggend
bestemmingsplan.
Vandaag kreeg ik een artikel onder ogen wat in Den Elsendorper is gepubliceerd onder
verantwoordelijkheid van Dhr. Donkers en Dhr. Janssen. Dit zijn twee kartrekkers van de
proeftuin Elsendorp.
Het blijkt dat het voorliggende bestemmingsplan behoorlijk afwijkt van het bestemmingsplan
buitengebied 2017 en veel beperkende en afwijkende maatregelen bevat.
Dit heeft forse consequenties voor vooral agrarische bedrijven die het bedrijf willen
voortzetten. Dit heeft een storm aan negatieve reacties losgemaakt in Elsendorp.
Uit het schrijven in Den Elsendorper blijkt echter dat het bestemmingsplan Proeftuin
Elsendorp t.o.v. Het huidige bestemmingsplan buitengebied 2017 geen extra beperkingen
mocht bevatten. Toch is dit het geval als je het bestemmingsplan leest.
Inmiddels heeft het college opdracht gegeven om de verschillen in beeld te brengen tussen
de twee bestemmingsplannen en hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Derhalve enkele vragen.
- Gezien de forse consequenties voor de agrarische sector die dit voorliggende plan met zich
meebrengt en de constatering van de Proeftuin en het gemeentebestuur dat dit niet de
bedoeling was, kan de huidige bestemmingsplanprocedure dan nog wel doorgezet worden
en moet er dan niet een nieuw conceptbestemmingsplan komen waarbij de procedure
opnieuw opgestart wordt?
- Welke stappen worden er nu exact genomen, door wie en wat heeft dit voor gevolgen voor
het totale proces en de zienswijzen die ingediend kunnen worden tot 19 januari die dus
betrekking kunnen hebben op een bestemmingsplan waarvan u aangeeft dat dit niet correct
is.
- Wie is er aansprakelijk en aanspreekbaar voor de Proeftuin. Is dit Elsendorp of is dit het
gemeentebestuur?
- Verder wil ik en ik denk de voltallige gemeenteraad heel snel bijgepraat worden over wat
zich hier nu afspeelt.
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