Aan de Stichting Herenboeren Soest e.o.

Beste dames en heren,
U heeft bij ons een burgerinitiatief ingediend met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie van
een kleinschalig gemengd agrarisch bedrijf van ca. 20 ha in de gemeente Soest.
Uw voorstel sluit af met een drietal vragen:
1. Is de raad bereid – los van de uiteindelijke locatie – zijn steun in algemene zin uit te
spreken voor een Herenboerderij in de gemeente Soest ?
2. Is de raad bereid B en W te vragen Herenboeren Soest (e.o.) constructief te ondersteunen
bij de ontwikkeling en realisatie van een Herenboerderij in de gemeente Soest ?
3. Is de raad bereid deze vraag aan B en W concreet te maken in de vorm van het inzetten
van de relaties van de gemeente Soest met grondbeherende organisaties (zoals
Natuurmonumenten), andere gemeentes, de provincie Utrecht en grondeigenaren in
algemene zin?
Als gemeenteraad willen wij daar als volgt op reageren.
Het burgerinitiatief Herenboeren kan bij de raad zeker op enthousiasme rekenen. Een initiatief dat
op een positieve manier duurzaam boeren, verkorten van de voedselketen en verbinding wil
bewerkstelligen is een goede zaak. Uit uw toelichting en die van wethouder Treep-van Hoeckel
hebben wij begrepen dat in het proces tot nu toe op constructieve wijze is meegedacht. Dat is goed
om te horen en wat ons betreft wordt dat gecontinueerd voor zover dat nog nieuwe
perspectieven kan bieden.
Tegelijk geven wij aan dat, zoals ook vorige week donderdag werd gememoreerd, het constructief
meedenken een begrenzing kent en dat het aan u is om uw initiatief te concretiseren en daarna
te realiseren. Als raad kunnen wij ook niet verder gaan dan ons enthousiasme in algemene zin uit
te spreken.
Wij wensen u veel succes met het tot stand komen van uw initiatief.
De gemeenteraad van Soest

Ingebracht door de (alle) fracties van GGS, VVD, Soest 2002, D66, GL, CDA, CU-SGP, PvdA, DSN,
LAS, POS en Burgerbelangen

