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Afdeling : R&E - Algemeen Raadsvoorstel:
DJ-896115 

Naam opsteller voorstel : Anouk Cramers
A.Cramers@weert.nl  / 0495-575227 

Zaaknummer:
896053

Portefeuillehouder : drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls

Onderwerp

Uitbreiding formatie Ruimte en Economie ten behoeve van landbouw.

Voorstel

In te stemmen met de uitbreiding van de formatie van de afdeling Ruimte en Economie 
met 1 fte voor landbouw.

Inleiding

De beleidscapaciteit bij de afdeling Ruimte en Economie is ontoereikend om bestaande 
taken en nieuwe taken en ambities op het gebied van landbouw het hoofd te bieden. De 
werkdruk is daardoor erg hoog. Om te kunnen acteren in alle opgaven die op ons af 
komen is structurele capaciteit nodig.

De ontwikkelingen in de landbouw volgen elkaar in hoog tempo op. Steeds duidelijker 
wordt dat het bestaande systeem van productie en consumptie van voedsel aanloopt 
tegen zijn eigen grenzen. De voedselproductie van agrarische bedrijven is enorm efficiënt 
en goed georganiseerd, maar toch is het moeilijk voor veel bedrijven om hier voldoende 
aan te verdienen. Anderzijds is de emissie van deze bedrijven bedreigend voor 
biodiversiteit en gezondheid van mens en dier.
Veranderingen zijn niet alleen gewenst, maar noodzakelijk: de overheid zal samen met de 
sector, inwoners en gebruikers van het buitengebied zoeken naar een nieuw evenwicht 
tussen economische belangen, een gezonde omgeving en herstel van biodiversiteit. Tot nu 
toe drukken alle overheden (EU, Rijk, provincie, Waterschap en gemeente) op eigen wijze 
hun stempel op deze sector. De gemeente staat het dichtste bij de agrarische 
ondernemers,  inwoners,  gebruikers en andere belanghebbenden van het (buiten-)gebied.  

Beoogd effect/doel

1. Doeltreffende uitvoering van de landbouwvisie 2020 – 2030
2. Verbeteren van de communicatie tussen sector en gemeentelijk overheid

Argumenten 

1.1 De gemeente heeft altijd al een regulerende rol. 
Via het bestemmingsplan wordt het agrarische bedrijven ruimtelijk mogelijk gemaakt hun 
activiteiten uit te voeren. Vanuit milieuwetgeving worden vergunningen verleend en zo 
nodig vindt handhaving plaats. De veranderingen die nodig zijn in de sector vragen ook 
om een rol voor de gemeente als regisseur, stimulator en facilitator. Vooruitlopend op de 
nog vast te stellen landbouwvisie gaan we in dit voorstel kort in op de inhoud van deze 
rollen. 
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De regisserende rol is nodig om regie te houden op de uitvoering van de visie, maar ook 
om de samenwerking met omliggende gemeenten, provincie en rijk vorm te geven. 
Zonder regisseur geeft de gemeente het stuur uit handen.
De agrarische wereld staat onder druk en innovaties komen er, ook zonder dat de 
gemeente hierin actief wordt. Het algemene beeld daarbij is, dat die innovaties worden 
bekostigd door (grote) bedrijven die nog groter groeien. Nieuwe ontwikkelingen die passen 
in het gemeentelijk beeld van duurzame landbouw zullen sneller in Weert landen als de 
gemeente deze actief wil bevorderen. Daarin kan de gemeente een faciliterende en of 
stimulerende rol nemen.

1.2 De veranderingen in de landbouw vragen om samenwerking tussen overheden en 
samenwerking met de agrarische ondernemers en belangengroeperingen. 
Door deze samenwerking zullen gewenste effecten beter en sneller worden bereikt. 
Maatregelen van andere overheden (invoering Omgevingswet, stoppersregeling, warme 
sanering, geitenstop) zijn effectiever vanuit een goed contact met de agrarische 
ondernemers. 
Accountmanagement is een goede basis om draagvlak te creëren voor gewenste 
veranderingen en ingrepen van hogerhand en omgekeerd om begrip te kweken voor de 
situatie waarin agrarische ondernemers verkeren. 
Risico's die inherent zijn aan landbouwactiviteiten, met als voorbeeld gezondheidsrisico's, 
verdienen permanent aandacht van de overheid. Het is nodig dat vanuit eigenaarschap 
met het landbouwdossier snel en effectief wordt gereageerd. 

Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen

De kosten van invulling van de adviseur landbouw van 1 fte zijn geraamd op € 87.000,-  
en worden gedekt uit de personele prioriteiten 2020 (prioriteit nr. 32: Beleidsadviseur 
landbouw).

Uitvoering/evaluatie 

Niet van toepassing

Communicatie/participatie 

Niet van toepassing

Advies raadscommissie 

-

Bijlagen 

Geen

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,
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M.J.M. Meertens A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: DJ-896115 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2019

besluit:

In te stemmen met de uitbreiding van de formatie van de afdeling Ruimte en Economie 
met 1 fte voor landbouw.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 februari 2020

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


