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Geachte raadsleden,
Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang met betrekking tot de pilot “boerderij van de toekomst”. Op 1 april 2020 hebben wij u bericht dat bureau P2, het adviesbureau dat is ingeschakeld om
het participatieproces onafhankelijk te begeleiden, een plan van aanpak voor dit proces heeft opgesteld. Het plan van aanpak bestaat uit een drietal stappen die in een participatief proces vorm en inhoud krijgen. Globaal genomen gaat het om 1. opstellen bedrijfsvisie en criteria/afwegingskader, 2.
locatie-onderzoek en 3. opstellen schetsontwerp. Momenteel wordt door bureau P2 uitvoering gegeven aan dit plan van aanpak. Oorspronkelijk hadden wij voorzien om u rond de zomer 2020 te kunnen
informeren over de opbrengsten van stap 1 en stap 2. Het zal u niet verbazen dat de coronacrisis ook
in deze pilot tot vertraging heeft geleid. Daarnaast heeft ook landbouwbedrijf Voncken zelf meer tijd
nodig gehad om te komen tot een nieuwe c.q. aangepaste bedrijfsvisie.
Waar staan we nu
Voor de zomer hebben er in “petit comité” (coronaproof) een tweetal sessies plaatsgevonden waarin
landbouwbedrijf Voncken haar bedrijfsvisie 1.0. heeft kenbaar gemaakt. Deze 1.0. versie is voorzien
van input van een tweetal studenten van de Hoge Agrarische School (HAS). De HAS is het opleidingsen expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving. Betreffende studenten hebben, in de vorm van een afstudeerscriptie, een businessplan voor het bedrijf opgesteld waarvan de uitgangspunten onderdeel uitmaken van de bedrijfsvisie. Daarnaast zijn tijdens deze twee sessies door de kerngroep (bureau P2, landbouwbedrijf Voncken, gemeente Gulpen-Wittem en het
architectenbureau) de voorbereidingen getroffen voor de organisatie van de expertmeeting.
Deze expertmeeting heeft inmiddels op 1 oktober 2020 plaatsgevonden en is uiteindelijk in digitale
vorm uitgevoerd wegens de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus die eind september
door het kabinet zijn aangekondigd. Verschillende experts hebben tijdens deze meeting kennis genomen van de bedrijfsvisie 1.0. Zij hebben getoetst of de visie vanuit de diverse aandachtspunten zoals
opgenomen in het geamendeerde raadsbesluit houdbaar is en daarmee een “boerderij van de toekomst” zal ontstaan. Daarnaast hebben de experts waardevolle input geleverd om de bedrijfsvisie
verder te verrijken en scherper te krijgen naar een toekomstbestendige bedrijfsvisie 2.0.

Zodra landbouwbedrijf Voncken de verkregen input heeft verwerkt tot de bedrijfsvisie 2.0., zal stap 1
van het plan van aanpak worden afgerond. Bij de afronding van stap 1 zal ook het afwegingskader en
de verdere uitwerking van het participatieproces in stap 2 beschikbaar zijn. Een positief collegebesluit
over de afronding van stap 1 (inhoud en proces) vormt de basis voor stap twee, het locatieonderzoek
en advies over een voorkeurslocatie.
Verdere planning
Wij verwachten dat wij de resultaten van stap 1 (presenteren bedrijfsvisie) en precieze invulling van
stap 2 nog voor de jaarwisseling gereed hebben en u hierover inhoudelijk kunnen informeren.
In de tweede stap van het participatieve proces zal de visie nog in breder verband worden gedeeld,
waarbij u als raad een nadrukkelijkere rol krijgt en deskundigen plus belanghebbenden uit de omgeving specifiek worden betrokken. De resultaten van stap 2 (locatie-onderzoek) en stap 3 (schetsontwerp) zullen dan volgen in de loop van 2021 en aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden
voorgelegd.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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