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Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 
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Geachte heer Peters, beste Wim, 
 
In uw brief van 8 april 2021 stelt u namens de fractie van VSA vragen 
over het onderwerp ‘promotie lokale biologische producten in Veldhoven’. U heeft ons 
daarover vier vragen gesteld. We gaan daar hieronder meteen op in: 
 
1. Is het college nog steeds van mening dat gezond lokaal geproduceerd voedsel 

gepromoot mag worden en lokaal aangeboden? 

Het college is inderdaad van mening dat gezond, lokaal geproduceerd voedsel 
gepromoot en lokaal aangeboden mag worden. De beleidskaders hiervoor worden 
vastgelegd in de omgevingsvisie. Hierin is opgenomen dat de gemeente een landbouw 
gericht op regionale markten en gezond voedsel faciliteert. Dit houdt in dat als er een 
vraag of initiatief vanuit de (agrarische) ondernemer(s) wordt voorgelegd we kijken 
hoe we de ondernemer(s) hierbij binnen de gestelde kaders kunnen ondersteunen.  
 
2. Zijn er meer gebieden (dan gebiedsimpuls grenscorridor) waar binnen onze 

gemeente dit wordt gestimuleerd? 

De kaders in de omgevingsvisie gelden voor het hele buitengebied van de gemeente 
Veldhoven.  
 

3. Hoeveel aanvragen van agrarische ondernemers heeft het college inmiddels 

ontvangen? 
Er is in 2020 één ondernemersvraag binnengekomen. 
 

4. Hoe heeft het college hierop gereageerd? 

De aanvraag betrof het inrichten van een zelfstandig verkooppunt afzonderlijk van het 
agrarische bedrijf en buiten de bestaande winkelgebieden. Er is geen medewerking 
verleend aan dit verzoek. Reden hiervoor was dat de vestiging niet paste binnen het 
bestemmingsplan (wonen). En niet binnen het detailhandelsbeleid waarin is 
vastgelegd dat detailhandel (niet zijnde ondergeschikte detailhandel behorende bij de 
bedrijfsactiviteiten en -locatie) wordt geconcentreerd in de bestaande winkelgebieden. 
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Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur 
daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene 
telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 21UIT01705. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
Noud Bex Marcel Delhez 
secretaris burgemeester  


