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Op dinsdag 28 september vond de raadsvergadering plaats. 
Het eerste punt met debat was ‘Gewijzigd vaststellen 
van de Vijfde herziening bestemmingsplan Buitengebied 
(vijfde veegplan)’. Zoals eerder aangekondigd diende 
ONPL, samen met CDA, VVD en Lokaal Perspectief, hier een 
motie op in. Deze motie verzoekt het college om samen 
met belanghebbenden uit te werken wat de toekomstige 
behoefte aan teeltondersteunende voorzieningen is en op 
basis daarvan te beoordelen hoe deze behoefte gefaciliteerd 
kan worden. De nodige stappen daartoe zouden dan in 2022 
gezet moeten worden en in datzelfde jaar zouden we graag 
een voorstel zien voor aangepast beleid. Daarnaast verzoekt 
deze motie het college tot die tijd maatwerk te leveren aan 
bedrijven die momenteel in de knel dreigen te komen door 
het huidige beleid. De motie werd unaniem aangenomen!

Naast deze motie stond er die avond ook een Motie vreemd 
aan de orde van de dag geagendeerd, ingediend door de 
VVD. De motie lees je hier. Hoewel de motie sympathiek 
bedoeld is, had ONPL moeite met de manier waarop de 
motie was weggeschreven. Als je de motie las, leek het 
haast alsof boomkwekers hun haag- en streekplanten 
voor een gereduceerde prijs moesten gaan verkopen aan 
particulieren voor betere biodiversiteit in de gemeente. 
Gelukkig was dit niet het geval en paste de VVD haar tekst 
daarop aan. Hierdoor kon ONPL mee instemmen. De motie 
werd aangenomen.

RAADSVERGADERING

RONDE 14 SEPTEMBER
De ronde van 14 september werd waargenomen door Lieke 
en Bertha. Het was een ronde van vrij korte duur, omdat er 
maar erg weinig inhoudelijke punten op de agenda stonden. 
Na deze besproken te hebben, gingen we opiniërend verder 
met het agendapunt ‘Integriteit en weerbaar bestuur’. 
Omdat dit punt enkel opiniërend was, ging het niet naar de 
raad.

RONDE 15 SEPTEMBER
De ronde van 15 september kende juist veel inhoudelijke 
agendapunten en deze ronde werd waargenomen door Jos 
en Johan. Bij de raadsmededeling ‘Principeverzoek Vervul 
18a’ deed Johan een algemene oproep voor de potentiële 
nadelen van het realiseren van dit soort initiatieven. Dit 
soort initiatieven brengen namelijk vaak nieuwe situaties 
met zich mee. Er komt een woning met mensen, wat 
belemmering op kan leveren voor jouw bedrijfsvoering in het 
buitengebied. Bijvoorbeeld doordat deze nieuwe bewoners 
zich gaan bemoeien met jouw bedrijfsvoering. Johan stelde 
dan ook de vraag of er misschien een mogelijkheid is om die 
belemmering te voorkomen voor bestaande bedrijven in het 
buitengebied. Wethouder Kok zei hierop toe te zien bij de 
goede ruimtelijke onderbouwing.

Het eerstvolgende inhoudelijke agendapunt was ‘Gewijzigd 
vaststellen van de Vijfde herziening bestemmingsplan 
Buitengebied (vijfde veegplan)’. ONPL miste hierin de 
uitwerking van de teeltondersteunende voorzieningen. Wij 
vinden dat Zundert hier erg mee achterloopt als je kijkt naar 
andere gemeentes, zoals bijvoorbeeld gemeente Rucphen. 
Om die reden hebben we aangekondigd een motie in te gaan 
dienen tijdens de raadsvergadering op 28 september. CDA 
gaf in de ronde al aan hier graag aan mee te willen werken. 

Hierna volgden de agendapunten ‘Vaststelling 
bestemmingsplan Molenstraat 23-27’, ‘Gelegenheid tot 
wensen en bedenkingen bij het voorgenomen collegebesluit 
een nieuwe achtervangovereenkomst aan te gaan met WSW’ 
en ‘1e bestuursrapportage BWB 2021’. Hier konden alle 
partijen een positief advies voor geven.

Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomsten van 22 
en 29 september werden de Pilotgebieden van ons Vitaal 
Buitengebied besproken. De 22e kregen we een presentatie 
over de Pilotgebieden Beekdal, Breedschot en Hulsdonk 
en op 29 september kwamen Pannenhoef-Oost, Raamberg, 
Oude Buisse Heide en De Eldert aan bod. Op beide avonden 
waren het Waterschap, de Provincie, de gebiedsregisseurs 
en de betrokken ambtenaren vertegenwoordigd. Als raad 
hadden we dus de gelegenheid om aan hen alle vragen te 
stellen die we hadden over deze pilotgebieden. 

> Een collage van 17 september.
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ONTDEK DE GEMEENTEPOLITIEK
Op 29 september was Johan namens ONPL vertegenwoordigd 
bij het ‘Politiek Tournee’. Tijdens deze avond wordt aan 
geïnteresseerden uitgelegd hoeveel invloed jij kunt hebben 
op besluiten van de gemeenten en hoe jij jouw stem kunt 
laten horen. Daarnaast wordt tijdens zo’n politiek tournee 
vertelt hoe de politiek werkt in de gemeente Zundert. Ze 
noemen het dus ook wel ‘ontdek de gemeentepolitiek’. De 
eerste avond was bij het Koutershof in Rijsbergen, maar alle 
kernen komen voor de verkiezingen nog aan de beurt. 

Op 17 september hadden onze raadsleden een raadsuitje 
gepland staan. Op de fietst reden ze door de gemeente 
Zundert. Er werd geluncht bij Golfbaan de Turfvaert en 
ze kregen een rondleiding bij BCT. Tussendoor stopten de 

RAADSUITJE

raadsleden voor verschillende projecten, pijnpunten en 
ontwikkelingen in onze gemeente. Als afsluiter gingen de 
raadsleden naar Het Wapen van Zundert voor een hapje en 
een drankje.

https://zundert.notubiz.nl/vergadering/801628/Het%20Besluit%2028-09-2021
https://zundert.notubiz.nl/document/10587979/3/motie%20vreemd%20aan%20de%20orde
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/801596/Ronde%2014-09-2021
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/801598/Ronde%2015-09-2021
https://zundert.notubiz.nl/document/10350731/1/Principeverzoek%20Vervul%2018a
https://zundert.notubiz.nl/document/10350731/1/Principeverzoek%20Vervul%2018a
https://www.zundert.nl/politiektournee

