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Motie:

Vitaal buitengebied Enschede

Corsanummer:

NUMMER

De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over:

RAADSVOORSTEL Visie landelijk gebied
Constaterende dat:

• Ruim twee derde van het grondgebied van de gemeente Enschede landelijk gebied is, met landbouwgrond,
landgoederen, natuurgebieden maar ook niet agrarische bedrijvigheid.
• Het aantal actieve landbouwbedrijven de laatste jaren fors is teruggelopen tot nog maar circa 55
volwaardige bedrijven en daarmee de werkgelegenheid en vitaliteit in het buitengebied terug loopt.
• De ruimte voor ondernemen in Enschede onder druk staat door het beperkte aanbod aan nieuwe locaties.
Overwegende dat:
• Het voor het Enschedese buitengebied van belang is om (economische) activiteiten te blijven herbergen
zoals recreatiebedrijven, bijzondere woonvormen maar ook kleinschalige mkb bedrijvigheid, mede met het
oog om ongewenste activiteiten in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen te voorkomen (ondermijning).
• Nieuwe activiteiten moeten naar aard en schaal passen in het buitengebied, geen verkeersaantrekkende
bewegingen uitlokken, passen in de bestaande bebouwing en het landschap niet ontsieren.
o De te actualiseren Gids Buitenkans als verlengstuk van de Visie landelijk gebied hiervoor het toetsingskader
is en afweging van belangen hierbij maatwerk is.
o De Raad betrokken wil worden bij de afweging of nieuwe activiteiten passen in bestaande vrijkomende
agrarische bedrijfsgebouwen en de beleidsregels die daar bij worden gehanteerd. Het gaat daarbij niet om
de kruimelgevallen, maar de serieuse keuze vraagstukken.
o Hiervoor noodzakelijk is dat vroegtijdig het gesprek met de Raad gevoerd kan worden over een initiatief
die niet past in de letter van de Gids maar wel in de geest van de Visie. Immers de Visie landelijk gebied
geeft de opdracht en stelt kaders voor het opstellen van de nieuwe Gids Buitenkans.
o De nieuwe Omgevingswet een houding verwacht van Ja, mits in plaats van Nee, tenzij.
Draagt het college op:

• Voor initiatieven waar de Gids Buitenkans geen eenduidig antwoord geeft, de Raad te consulteren via de
nieuw in te richten commissie landelijk gebied, dan wel de stadsdeelcommissies.

En gaat over tot de orde van de dag.
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