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Aanleiding
Ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling van vanavond, heeft de PvdA-fractie een vraag
gesteld over de agroproductieparken. In de beantwoording hebben we aangegeven dat wij hierover
nog geen officiële informatie hebben ontvangen.
We willen u via deze raadsmededeling nader informeren.

Inhoud mededeling
De vraag van de PvdA-fractie was:
In hoeverre is het college betrokken bij de plannen van de provincie om agroproduktieparken toe te
staan op bedrijventerreinen, welke bedrijventerreinen in de Achterhoek zijn daarvoor geschikt en wat
is de aard van de bedrijven die zich er mogen vestigen.
Antwoord:
In 2005 heeft Provinciale Staten het huidige Streekplan Gelderland vastgesteld. Daarin is
aangekondigd een uitwerking te maken voor de programmeringsopgave bedrijventerreinen. Inmiddels
is duidelijk dat een uitwerking niet volstaat. De provincie heeft een ontwerp structuurvisie
bedrijventerreinen en werklocaties voorbereid. Deze ligt tot en met 24 november ter inzage.
In de ontwerp-structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties is een passage opgenomen over de
agro-productieparken.
Volledigheidshalve ontvangt u hierbij de volledige tekst uit de ontwerp-structuurvisie:
Het agroproductiepark, een nieuwe categorie bedrijventerreinen
De provincie heeft ook aandacht voor de agrarische keten. Op een agro-productieterrein vindt niet
alleen de primaire productie plaats – intensieve veehouderij, visteelt, glastuinbouw – maar worden
producten bijvoorbeeld ook verwerkt, verpakt en verhandeld. Verschillende schakels in de keten,
waaronder industriële bedrijvigheid, kunnen zich vestigen binnen het park waardoor logistieke
voordelen ontstaan en innovatie meer kans krijgt. Dit is ook een wens van de sector.
Bij efficiency valt naast het afstemmen van materiaal- en energiestromen (warmte, elektriciteit,
biobrandstof, CO2) ook aan andere milieuvoordelen te denken, waaronder het verminderen van de
transportbewegingen. Zo kunnen aan een dergelijke agrarische cluster (regionale) biomassa
verwerkingsinstallaties worden gekoppeld; bijvoorbeeld voor mestverwerking en biogasproductie.
Dergelijke concepten hebben, mede ook uit duurzaamheidsoogpunt, zeker toekomst.
ontwerp structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties.
De vestigings- en locatievoorwaarden voor zo’n agroproductiepark kunnen als volgt worden
omschreven:
Vestigingsvorrwaarden:
De bedrijven die er zich vestigen hebben een directe onderlinge relatie op het punt van energie,
verwerking van grondstoffen of verwerking van rest(afval)stoffen.
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Naast energie- en reststromenuitwisseling tussen bedrijven onderling op het agroproductiepark, kan
overtollige beschikbare energie geleverd worden aan mogelijke afnemers in de omgeving buiten het
agroproductiepark zoals woningbouw of utiliteitsbouw.
Locatievoorwaarden:
Als industriële bedrijvigheid deel uit maakt van een bestemmingsplan voor een agroproductiepark dan
dient accommodatie van een dergelijk park plaats te vinden in een zoekzone voor werken, binnen
multifunctioneel gebied. Vestiging van agropoductieparken in landbouwontwikkelingsgebieden wordt
uitgesloten.
De ligging van deze terreinen is zodanig binnen een regio dat optimale energie-uitwisseling tussen
het agroproductiepark (aanbod van warmte en elektriciteit) en functies buiten het bedrijventerrein (bv.
woningbouw of utiliteitsbouw: afname van warmte en elektriciteit) mogelijk is.
In een goede ontsluiting op provinciale- en rijkswegen is of wordt voorzien.
De emissies zijn relatief laag .Toch is het wenselijk voor een agroproductiepark om ten opzichte van
gevoelige functies voldoende milieugebruiksruimte te hebben. Bedrijvigheid in de hindercategorieën 1
en 2 zijn mede daarom uitgesloten.
Wij vinden het van belang dat agroproductieparken niet worden benut voor andere, daaraan niet
gebonden bedrijvigheid.
Per regio kunnen in principe één à twee locaties gezocht worden waar agroproductie plaats kan
hebben.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

