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Antwoord op uw vragen over de urgentie van ruimtelijk beleid vrijetijdseconomie

Geachte heer Van Ewijk,
Op 16 april vond de werksessie van de raadscommissie Ruimte over de Omgevingswet en de
vrijetijdseconomie plaats. Naar aanleiding van deze sessie stelde u ons een aantal vragen. Hieronder
leest u onze reactie en antwoorden.
Planning bestuurlijke besluitvorming Omgevingsvisie
U noemt in uw brief dat najaar 2019 de raad de Omgevingsvisie vaststelt. Dat is niet juist. De
Omgevingsvisie leggen wij in het 4e kwartaal van 2020 voor besluitvorming aan de raad voor. Dit
najaar leggen wij wel het Koersdocument Omgevingswet ter vaststelling aan de raad voor. Dit is
geen inhoudelijk toetsingskader. Het geeft op hoofdlijnen weer hoe wij de nieuwe Omgevingswet in
onze organisatie en onze beleidsprocessen willen implementeren.
Planning bestuurlijke besluitvorming ruimtelijk kader Vrijetijdseconomie
Aanvankelijk zou het ruimtelijke kader Vrijetijdseconomie op 21 juni voor vaststelling aan de raad
worden voorgelegd. De agendacommissie stelde onlangs vast dat dit document in het 4e kwartaal
van dit jaar wordt geagendeerd voor besluitvorming door de raad. Het college heeft nooit gekozen
voor het in de tijd naar voren halen van besluitvorming over het ruimtelijke kader
Vrij etij dseconomie.
Aanleiding voor het maken van een ruimtelijk kader Vrijetijdseconomie
Medio 2015 stelde de gemeenteraad de Visie op Recreatie en Toerisme vast. In deze visie staat: “we
willen inzetten op en meewerken aan kleinschalige ontwikkelingen die passen bij het gebied. In het
oeverwallengebied moeten kleinschalige ontwikkelingen mogelijk zijn”. De behandeling van een
initiatief voor verblijfsrecreatie leidde begin 2018 tot diverse vragen in de gemeenteraad: Wat
verstaan we onder kleinschaligheid? In welke gebieden of op welke locaties is wat mogelijk?
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Deze vragen vormden aanleiding voor het college om een ruimtelijk kader Vrijetijdseconomie op te
stellen. Dit moet het toetsingskader vormen voor initiatieven die niet passen binnen vigerende
bestemmingsplannen.
Lopende initiatieven vrijetijdseconomie
Momenteel zijn er ca. 10 lopende plannen en initiatieven van ondernemers bij ons bekend. Deze
variëren van een eerste (informeel ingediende) vraag bij het college tot en met aanvraag
omgevingsvergunning. In de meeste gevallen gaat het om de realisatie van verblijfsaccommodatie
(B&B, het plaatsen van vakantiehuisjes of tenten). De momenten waarop ondernemers verzoeken
indienden variëren van enkele maanden tot ca. 2 jaar geleden.
Urgentie
Wij voelen een urgentie om een goed afgewogen ruimtelijk kader voor de vrijetijdseconomie in het
buitengebied op te stellen. Dit gelet op de in begin 2018 gestelde vragen in de gemeenteraad en de
diverse lopende plannen/initiatieven. Het volgtijdelijk koppelen van het ruimtelijk kader aan de
Omgevingsvisie vinden wij niet leidend. Wel het voeren van een goed inhoudelijke discussie, met
goed beleid als resultaat. Wij willen een kader waarmee behoud en versterking van het landschap is
geborgd, en dat voorwaarden schept voor ondernemersinitiatieven. Dit kader kan vervolgens mede
als grondslag dienen voor de in 2020 vast te stellen Omgevingsvisie.
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