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Geacht bestuur,
Op 12 september 2019 ontvingen wij per email uw brief waarin u bezwaar maakt tegen de raadsinformatiebrief d.d. 2 september 2019 over de voortgang casus Voncken Trintelen. Over uw brief kunnen
wij u als volgt berichten.
In betreffende raadsinformatiebrief deelt het College van B&W informatie met de gemeenteraad over
de casus Voncken Trintelen I pilot ‘boerderij van de toekomst’ waarbij de raad in deze brief over een
drietal specifieke punten wordt geïnformeerd. In de raadsinformatiebrief worden echter geen besluiten
genomen. Het betreft dan ook een brief waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt.
Een van de punten in de raadsinformatiebrief betreft de onduidelijkheid die is ontstaan naar aanleiding
van de in het geamendeerde raadsbesluit opgenomen begrip c.q. term “Trintelen of directe omgeving”.
Gebleken is dat de verschillende betrokken partijen dit begrip anders interpreteerden. Vanwege deze
onduidelijkheid heeft verantwoordelijk wethouder Last de fractievoorzitters van de 4 politieke partijen
gevraagd hoe deze term c.q. dit begrip uitgelegd moet worden. De fractievoorzitters, en dus niet
wethouder Last of het College van B&W, hebben aangegeven wat zij hiermee bedoelen. Dit is voor
de goede orde, en om misverstanden hieromtrent in het verdere proces te voorkomen, in deze raads
informatiebrief beschreven en betreft dus de uitleg die door de raadsfracties aan deze term c.q. dit
begrip wordt gegeven.
Wel kunnen wij u mededelen dat inmiddels is geconstateerd dat er in de uitleg zoals verwoord in de
raadsinformatiebrief een omissie is geslopen. De zin onder punt 2 van de raadsinformatiebrief waarin
staat “dat in beginsel gezocht moet worden naar een bedrijfsvestiging in of rond Trintelen op gronden
in eigendom van familie Voncken” klopt inhoudelijk niet. De zinsnede “op gronden in eigendom van
familie Voncken” is tijdens het gesprek met de fractievoorzitters niet gebruikt en is dan ook niet van
toepassing. In het vervolgproces zal dan ook voor een mogelijke bedrijfsvestiging niet uitsluitend naar
gronden in eigendom van familie Voncken in of rond Trintelen worden gekeken. De laatste zin van be
treffende alinea blijft onverkort van toepassing. Portefeuillehouder Last heeft de raadsfracties hiervan
ook aanvullend op de raadsinformatiebrief in kennis gesteld.
Wij begrijpen dat uw Stichting, ondanks de hierboven vermelde correctie, mogelijk een andere opvat
ting of mening heeft over de uitwerking I invulling van de pilot, maar wij zullen het raadsbesluit en de
daarbij behorende uitleg van de fractievoorzitters moeten respecteren. Dit is dan ook leidend voor het
proces en de hierin te maken keuzes en adviezen richting College van B&W en Gemeenteraad. Af
hankelijk van de uitkomst van de pilot zullen er t.z.t. besluiten worden genomen waartegen u desge
wenst wel bezwaar kunt maken. Op dit moment is dat echter nog niet aan de orde of mogelijk.

Aangezien uw Stichting heeft aangegeven (en nogmaals in onderhavige brief heeft bevestigd) graag
betrokken te willen worden bij de verdere uitwerking van de pilot, willen wij u uitnodigen om uw in
breng kenbaar te maken in het participatietraject rondom deze casus. Bureau P2 dat wij hiervoor heb
ben ingeschakeld zal u binnenkort hiervoor benaderen.
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