Verslag gemeenteraadsspreekuur 16 juni 2011
Aanwezig zijn de heer en mevrouw Schrijver, Provincialeweg 11 te ‘s-Gravenpolder
Namens de gemeenteraad: de heer De Visser (PvdA), mevrouw Van de Plasse (CDA), de
heer Van Hartingsveldt (SGP/CU), de heer Oosterveld (VVD), de heer Van Overbeeke (D66)
en de heer Werri (LPB)
Verslag: Bianca Vermeulen.
Onderwerp:
Uitbreiding bedrijfsactiviteiten

De heer Van Hartingsveldt (voorzitter) deelt mede dat de nu aanwezige raadsleden geen
uitspraken doen. Men hoort aan en neemt het mee naar de fractievergaderingen.
De heer en mevrouw Schrijver wonen sinds 1992 in ’s-Gravenpolder, Provincialeweg 11. Zij
hebben toen bewust een groot stuk grond gekocht, zodat men een kennel kon beginnen. Ze
hebben tussen de 8-10 honden thuis en fokken af en toe. De gemeente is hiervan op de
hoogte. Provincialeweg 11 is woongebied met daaraan grenzend 3000 m2 buitengebied. In
dat buitengebied staat een garage die men wil verbouwen/vergroten om er een grotere
trainingslocatie van te maken. Op deze wijze kan met de mensen beter opvangen bij slecht
weer. Er is aangegeven door B&W dat ze niet positief staat tegenover het initiatief, omdat het
weliswaar in het buitengebied ligt, maar de bouwplannen in samenhang met het vestigen van
een bedrijf aan huis gezien worden. De familie Schrijver wil nogmaals benadrukken dat de
bedrijfsvoering echter alleen plaats vindt in het buitengebied. De activiteiten vinden niet
plaats in het woongebied. De woonbestemming blijft woonbestemming zonder
aanpassingen.
De familie Schrijver heeft geen commerciële hondenschool. Het is bedrijfsmatig. Ze zijn
gespecialiseerd en opgeleid om mensen met probleemhonden/agressiehonden te
begeleiden. Dat is wat anders dan de hondenscholen, daar gaat het alleen om luisteren. Ook
geeft mevrouw Schrijver aan dat ze het collegestandpunt niet juist vindt, omdat de gemeente
dorpshuizen (in de bebouwde kom) wel verhuurt aan hondenscholen.
De heer en mevrouw Schrijver willen graag de ware argumenten horen van het negatieve
standpunt van het college en willen graag toestemming krijgen om de garage te vergroten.

De insprekers krijgt het verslag toegezonden. De raadsleden gebruiken deze voor hun
beeldvorming en zullen niet direct naar inspreker hierover reageren.

