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Amendement 2115
aangenomen (unaniem)

Gulpen-Wittem

Gewijzigd amendement Balans, Fractie Franssen, CDA en PRO Gulpen-Wittem inzake 
Boerderij van de Toekomst (behorende bij het raadsvoorstel OG/018: Pilot boerderij van 
de toekomst)

De gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem in openbare vergadering bijeen op 
donderdag 16 december 2021,

Constaterende dat:
• Wij jonge agrariërs een kans moeten geven om te blijven boeren in het Heuvelland en 

daarmee een bijdrage leveren aan ons 5-sterren landschap.
• Er bij de raad lessen / verbeterpunten zijn als het gaat om opdrachtverlening, zeker voor 

de vervolgfase
• De optie van de huidige locatie niet bij voorbaat is afgeschreven nu, zowel uit reacties bij 

de ondernemer als bij de buren/buurtbewoners blijkt dat deze mogelijk ook perfectief 
biedt.

• Het participatie traject rondom de pilot Boerderij van de toekomst, ondanks het plan van 
aanpak, niet voor iedereen even helder was. Zoals : tot welke trede van de 
participatieladder betrekken wij de burgers bij deze pilot? Welke rol heeft de gemeente 
binnen het participatie traject? Welke rol heeft de ondernemer binnen de pilot in het 
participatie traject? Wat mogen de burgers binnen het participatie traject verwachten ?

• Het amendement d.d. 23 mei 2019 Trintelen en de directe omgeving als zoekgebied 
heeft bepaald.

• Binnen het Fractievoorzitters overleg van 8 juli 2019 er uitsluitsel is gegeven over de 
interpretatie Trintelen of directe omgeving, hetgeen middels RIB van 2 september en 23 
oktober 2019 aan alle raadsleden is gecommuniceerd, en een openbaar stuk is.

• Geen enkele fractie c.q. raadslid deze interpretatie de afgelopen 19 maanden in twijfel 
getrokken heeft.

• Binnen de Integrale structuurvisie tussen de gemeente Gulpen-Wittem, Vaals en 
Valkenburg aan de Geul in paragraaf 3.2.3 vastgelegd is dat agrarische bedrijven die 
streven naar een vitale, innovatieve en duurzame landbouw in ons landschap 
thuishoren, en daarbij alle agrarische gebouwen en bouwwerken op de agrarische 
bouwkavel gebouwd (kunnen) worden met inachtneming van de mogelijkheden van het 
Limburgs Kwaliteitsmenu en Gemeentelijk Kwaliteitsmenu.

Overwegende dat:
• Velen van mening zijn dat een agrarische bedrijf in ons landschap hoort
• Het huidige beleid dit ook, onder voorwaarden, toelaat.
• De huidige locatie van het agrarisch bedrijf in de kern van Trintelen (locatie 4) mogelijk 

ook geschikt is voor dóórontwikkeling
• Het businessplan pas in detail uitgewerkt kan worden als de raad 1 of meerdere locaties 

aanwijst
• De invulling van het participatieproces van stap 3 in het participatieplan nog nader 

ingevuld dient de worden.
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Besluit:

De beslispunten 1 en 2 in het dictum van het besluit te vervangen door:
1. De definitieve keuze voor de uiteindelijke locatie te bepalen nadat er een verdiepend 

onderzoek heeft plaatsgevonden voor zowel locatie 3 (Eyserweg-Horensweg) als locatie 4 
(huidige locatie agrarisch bedrijf) en hierbij:
a. Een businessplan voor beide locaties te laten uitwerken, waarin duidelijk de noodzaak 

en meerwaarde aangetoond wordt waarom de agrarische kavel (innovatief en 
grondgebonden) voor zowel de bedrijfswoning, stalling voor voertuigen en machines, 
de verwerking van de gewassen als de opslag van de gewassen op dezelfde plaats 
nodig is.

b. Voor beide locaties een globaal inrichtingsplan met architectonische verbeelding en 
landschappelijke inpassing op te laten stellen.

c. Voor beide locaties de verkeersbewegingen inzichtelijk te maken.

2. Het college opdracht te geven het participatieproces zoals benoemd in stap 3 van het plan 
van aanpak nader te omschrijven, waarin de inwoners en direct belanghebbenden conform 
de zgn. ‘participatieladder’ een adviserende rol hebben waarbij ze in de gelegenheid 
worden gesteld oplossingen te formuleren en ideeën aan te dragen binnen de door de raad 
vastgestelde kaders van deze pilot en betrekking hebbend op de locaties 3 en 4.

3. Het college opdracht te geven om de raad te informeren over:
a. De nadere omschrijving, aanpak en planning van stap 3 in het participatieproces
b. De definitie (en begrenzing) van de term inwoners en direct belanghebbenden’ binnen 
deze pilot.

4. Het college te verzoeken om voor de definitieve besluitvorming eerst nog een discussienota 
(met nadere uitwerking van voorgaande beslispunten) voor te bereiden als tussenstap en 
hierover een raadsbijeenkomst te organiseren met de hele gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.
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