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Geachte leden van de raad.
Op 2 5 september jl. heeft het college de concepttekst voor de nieuwe strategische visie
vastgesteld. De commissie A B Z M heeft op 11 oktober jl. aangegeven dat de conceptvisie klaar is
voor behandeling in de gemeenteraad. Daarbij merkte men op dat de tekst van het onderdeel
'Duurzaam en vitaal platteland' aanpassing behoeft, gezien de stelligheid van sommige
zinsneden.
Het college heeft deze boodschap ter harte genomen en op 2 3 oktober een aangepaste
concepttekst vastgesteld. U treft deze conceptvisie bij deze brief aan. O p pagina 9 is het
onderdeel "Duurzaam en vitaal platteland" terug te vinden, waarin een aantal zinsneden is
gewijzigd. De volgende wijzigingen zijn hierin verwerkt:
»

»
»
»
«

1e alinea: De zin "Zogenaamde megastallen passen niet in dit beleid" is geschrapt.
Hiervoor is de zin "Wij willen een vitaal platteland bevorderen met waar mogelijk ruimte
voor de ontwikkeling
van de landbouw" ingevoegd.
2e alinea: achter "beëindigen" toegevoegd "anderen zien mogelijkheden om hun
agrarische bedrijf door te ontwikkelen en te verduurzamen".
2e alinea: in de laatste zin is "landschapsonderhoud" vervangen door
"landschap".
3e alinea: de provincie heeft de kwaliteitsimpuls ingesteld. (N.b: in de originele tekst
stond hier nog "Stelt de provincie ... in").
3e alinea: "onopgeefbaar" vervangen door "van groot belang".

Op dinsdag 6 november a.s. vergadert de gemeenteraad over de strategische visie. In de
raadsagenda is bij agendapunt 5 slechts het raadsvoorstel opgenomen, aangezien de gewijzigde
tekst op het moment van drukken van de agenda, nog niet beschikbaar w a s . Wij verzoeken u dan
ook bijgaande tekst, samen met het raadsvoorstel dat in de agenda is opgenomen, te gebruiken
als stukken bij agendapunt 5 van de agenda van 6 november 2 0 1 2 .
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