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Plan van aanpak Landbouwvisie

Voorstel

1. Met het plan van aanpak voor het opstellen van een Landbouwvisie in te stemmen.
2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

In het programma 2OLB-2O22 'Weert koerst op verbinding' is het opstellen van een
landbouwvisie met een balans tussen agrarisch ondernemen, gezondheid en landschap als
één van de speerpunten opgenomen. Op 30 mei 2018 heeft de gemeenteraad met een
motie het college opgeroepen om beleid over de landbouw in Weert te ontwikkelen.
Daarnaast zijn vele ontwikkelingen in en buiten de landbouw gaande die vragen om een
actuele visie van de gemeente.
ln het plan van aanpak Landbouwvisie is beschreven hoe de landbouwvisie tot stand zal
gaan komen.

Beoogd effect/doel

Het doel is te komen tot een landbouwvisie die richting geeft aan de al lopende transitie
en stuurt op de noodzakelijke verduurzaming van de landbouw, binnen de mogelijkheden
die de gemeente daartoe heeft.

De landbouwvisie zal één van de bouwstenen zijn voor de op te stellen omgevingsvisie.

Argumenten

1.1. Er vindt een transitie van de landbouw plaats
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De prognose in Midden-Limburg is dat in de komende jaren2/3 van de agrarische
bedrijven stopt. In Weert gaat hierdoor circa 160.000 m2 aan agrarische opstallen
vrijkomen.
De landbouw legt een grote druk op het milieu. Onderzoeken tonen relaties tussen
veehouderij en het vóórkomen van ziektes bij mensen aan.
De onlangs vastgestelde nationale landbouwvisie "Landbouw, natuur en voedsel:
waardevol en verbonden" waarbij het kernbergrip de "kringlooplandbouw' is, vereist een
voortvarende aanpak van zowel gemeenten als de sector.

1.2 Het plan van aanpak is conform de nieuwe Omgevingswet
De landbouwvisie is een bouwsteen voor de nog op te stellen omgevingsvisie. Het plan van
aanpak is in lijn met de Omgevingswet.

2.1 De raad wordt meegenomen in het hele proces
De raad heeft de ontwikkelingen in de landbouw onderkend en in genoemde motie van 30
mei 2018 het college opgeroepen om beleid te ontwikkelen ten aanzien van een toename
van de veehouderij in relatie tot de volksgezondheid. Tevens om beleid te ontwikkelen ten
aanzien van langdurig ongebruikte bestemmingen en vergunningen bij vrijkomende
agrarische bebouwing in het buitengebied. Omdat er meerdere factoren een rol spelen
zoals de uitputting van de bodem en grondstoffen en het verlies aan biodiversiteit is een
omslag nodig. Middels de raadsinformatiebrief wordt duidelijk gemaakt op welke wijze we
invulling willen gaan geven aan de opgaven zodat de verwachtingen ten aanzien van de
inhoud en het doel van de op te stellen landbouwvisie helder zijn.

Kanttekeningen en risico's

De mogelijkheden voor een gemeente om te sturen op de ontwikkelingen in de
landbouwsector zijn relevant, maar ook beperkt. Bestaande mogelijkheden en nieuwe
mogelijkheden uit de Omgevingswet, zullen in beeld worden gebracht. Om gewenste
ontwikkelingen mogelijk te maken en ongewenste te voorkomen, is van belang dat de
gemeente een visie heeft die richting geeft aan de ontwikkeling van de landbouwsector.
Voor structurele oplossingen zijn we afhankelijk van de provinciale en (vooral) de
landelijke overheid in verband met aanpassingen in wet- en regelgeving en natuurlijk van
betrokken partijen zelf.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De gemeenteraad heeft een budget van € 60.000,-- beschikbaar gesteld.
Dit zal worden ingezet voor procesbegeleiding, externe advisering en ondersteuning in het
participatietraject, het opstellen van de landbouwvisie en communicatie.

Duurzaamheid

De noodzaak tot verduurzaming van de landbouwsector is een belangrijke aanleiding voor
het opstellen van een landbouwvisie en duurzaamheid zal dan ook een centraal thema zijn
in de visie.

Uitvoering/evaluatie

Het proces om tot een landbouwvisie te komen zal begin 2019 nader worden
vormgegeven en opgestart.

Com m u n icatie/ participatie

Het belang van een passende communicatie in het proces wordt onderkend. Bij de verdere
vormgeving van het proces zal dit nadrukkelijk de aandacht krijgen.
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