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SPOED PARAFENBESLUITENLIJST
01.

Voorbereiding bestuurlijk gesprek
met delegatie U10 d.d. 15
december 2020.
Advies CS

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ter
voorbereiding van het bestuurlijk
overleg met U10 op 15 december
2020 opgestelde memo d.d. 8
december 2020 en deze vrij te
geven voor toezending aan U10.

02.

Afhandeling verzoek Raad van
State met betrekking tot beroep
reactieve aanwijzing
bestemmingsplan BuitengebiedWest
Advies R

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen
met de volgende herformulering van de
artikelen 3.7.3 onder e en 4.7.3 onder e van
het bestemmingsplan Buitengebied-West
ten behoeve van de afhandeling van het
beroep door de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
tegen de reactieve aanwijzing van GS van
de provincie Utrecht:
e. De voorwaarde onder d kan buiten
beschouwing gelaten worden indien het
bedrijf niet voldoet aan het maximum van
2,5 GVE per hectare maar:
1. het bedrijf aan kan tonen dat sprake is en
blijft van een grondgebonden veehouderij
en
het bedrijf op alternatieve wijze een
kwalitatieve bijdrage levert aan de
karakteristiek en duurzaamheid van het
buitengebied, of
2. het bedrijf met een bedrijfsplan aantoont
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dat het bedrijf binnen redelijke termijn door
aankoop of pachten van grond naar
maximaal 2,5 GVE per ha toe groeit
2 De raad voor te stellen de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
per brief mede te delen dat de provincie
Utrecht en de gemeente De Ronde Venen
zoals door de Raad van State verzocht
gezamenlijk tot een herformulering van de
bepalingen zijn gekomen Voorstel college documentnummer: 48058 - pagina 2
waarop GS van de provincie Utrecht een
reactieve aanwijzing heeft gegeven, zodat
de (gewijzigde) bepalingen alsnog aan de
planregels kunnen worden toegevoegd.

Spoed parafenbesluitenlijst 2020-12-15.doc - Pagina 2 van 2

