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Schríftelijke vraag

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij deel ik u mede, dat de fractie van BN&M vragen heeft gesteld over de urgentie beleid
vrij etijdseconomie.
Artikel 39, lid 3 van het “Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad” bepaalt:
“Schríftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen,
nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende
raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het
college de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waar
binnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.”
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Winssen, 22 april 2019
Onderwerp: urgentie beleid vrijetijdseconomie
Geacht college,
Bij de werksessie Omgevingswet resp. vrijetijdseconomie d.d. 16 april jl. is uwerzijds aangegeven, dat
sprake is van urgentie bij het vaststellen van de nota vrijetijdseconomie. In plaats van in het najaar,
nádat een Omgevingsvisie is vastgesteld als toetsingskader, bent u voornemens de behandeling van
deze nota naar voren te halen en wel naar juni 2019. Er zou sprake zijn van initiatieven die al langer
wachten op antwoord. Vier of vijf maanden uitstel zou niet verantwoord meer zijn.
Er moeten zeer zware redenen zijn om een nota te laten behandelen voordat de gemeenteraad onder meer voor dat onderwerp - een toetsingskader heeft vastgesteld in de vorm van een (of meer)
Omgevingsvisie(s). Dit temeer, nu initiatieven op het vlak van vrijetijdseconomie vooral in het
buitengebied (oeverwallen en komgronden) van onze mooie gemeente verwacht kunnen worden;
het buitengebied dat ons na aan het hart ligt.
De fractie BN&M wordt daarom graag geïnformeerd over
a.

aantal, aard en Ínhoud van de initiatieven die zijn ingekomen;

b.

de gedachte locatie(s) en het te verwachten ruimtelijk beslag resp. de ruimtelijke vertaling;

c.

de wachttijd die inmiddels is verstreken na datum ontvangst van het verzoek.

In afwachting van uw bericht,
Met vriendelijke groet
Eric van Ewijk
Raadslid BN&M

