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Onderwerp

Ontwerp landbouwvisie.

Voorstel

1. In te stemmen met het ontwerp van de landbouwvisie;
2. Inspraakprocedure op te starten door het ter inzage leggen van de landbouwvisie

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2018 het college van B&W opgeroepen beleid te
ontwikkelen om een toename van de veehouderij, die de volksgezondheid bedreigt dichtbij
woongebieden, tegen te houden en om langdurig ongebruikte
bestemmingen/vergunningen bij leegstaande stallen in het buitengebied weg te halen. Op
19 maart 2019 is het plan van aanpak voor de landbouwvisie gepresenteerd in de
commissie Ruimte en Economie. Daarna is een uitvoerig participatietraject doorlopen en is
ook breed in de organisatie afgestemd om te kunnen inzetten op de juiste koers én extern
draagvlak te verwerven.

Beoogd effect/doel

Maximaal draagvlak creëren voor de ingezette koers van de landbouwvisie 'Niet méér,
maar béter'!

Argumenten

1. De ontwerp landbouwvisie is tot stand gekomen door en voor de gebruikers van
het buitengebied van Weert. In dit participatietraject is gesproken met vijf
doelgroepen in drie fasen. De doelgroepen betreffen de agrariërs, de agribusiness,
de gebruikers van het buitengebied, natuur- en gezondheidsorganisaties en
inwoners. In de le fase is afzonderlijk gesproken met de doelgroepen, in de 2e
fase is per thema (in totaal zes thema's) gesproken met gemengde groepen en in
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de 3e fase is de ambtelijke organisatie met deze opbrengsten aan de slag gegaan,
waarna alle deelnemers de mogelijkheid hebben gekregen te reageren op het
concept. Deze reacties hebben geleid tot enkele bijstellingen en deze zijn op 9
maart jl. besproken met belangstellende deelnemers (45 personen).
Deze visie gaat over het waarborgen en verbeteren van de gezondheid, duurzame
productie, agrarische economie en sociaal maatschappelijke relevantie van de
productie van voedsel. In de visie zijn deze verwoord onder de volgende zes
waarden:

o Positieve gezondheid
o Verbinding sociaal en fysiek
o Biodiversiteit van het buitengebied
o Natuurinclusieve bedrijfsvoering
o Economischeinnovatie
o Veilige omgeving

Met deze visie sluiten we aan op de Landbouwvisie van Minister Schouten en de
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De gemeente Weert
kiest er voor om voorop te lopen in de ontwikkeling naar duurzame
productiemethoden en verbreding van 'agrarische' activiteiten, waardoor de
diversiteit en kwaliteit van het buitengebied verder versterkt wordt. We zijn ons er
terdege van bewust dat de agrarische ondernemers dc bclangrijkste pion zijn in
deze transitie. De gemeentelijke rol in de verandering zal vooral faciliterend en

stimulerend zijn.
2. Gedurende de periode van de ter inzagelegging kunnen inspraakreacties worden

ingediend. Het belang van een gedragen visie wordt onderstreept door het
uitgebreide participatietraject dat is gevolgd. Omdat de visie de basis is voor het
op te stellen beleid en uitvoeringsagenda vinden we het belangrijk ook een

openbare en formele inspraakprocedure te doorlopen.

Kanttekeningen en risico's

De reacties van cje cjeeinemers op de concepi iancibouwvisie zijn verschiiiencj. Voorai cioor
agrariërs is teleurstelling uitgesproken omdat zij (te) weinig terugzagen van hun inbreng.
Andere doelgroepen waren overwegend positief, waarbij de inhoud van reacties uit alle
doelgroepen vooral de uitvoering van de visie betreft. Op de in de visie genoemde
waarden is alleen aangegeven dat economie ook een belangrijke waarde zou moeten zijn.
Op basis van de reacties is het concept op een aantal punten aangepast en hierop is in de
bijeenkomst van 9 maart door aanwezige agrariërs positief gereageerd. Wel is de zorg
uitgesproken over de (on)haalbaarheid van het verdienmodel van de verbrede agrarische
bedrijven en het ontstaan van 'nieuwe' belemmeringen bij het toestaan van nieuwe
functies op de Vrijkomende agrarische bebouwing (Vab). Agrariërs in de omgeving zouden
door deze nieuwe furrcties belemmerd kunnen v'¡orden in hun toekomstige uitbreidingen.
De in de landbouwvisie genoemde waarden dienen te passen in de waarden die te zijner
tijd in de Strategische visie worden vastgesteld.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De financiële en personele gevolgen zijn nu nog niet aan de orde en zullen worden
opgenomen in relevante beleidsnota's en/of begroting 2021.

Duurzaamheid

In de visie wordt uitgebreid ingegaan op duurzaamheidsaspecten

Uitvoering/evaluatie

Nog niet aan de orde
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Comm unicatie/ participatie

De ontwerp landbouwvisie wordt met ingang van 26 maart 2020 gedurende 6 weken ter
inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend. De
bekendmaking van de ontwerp landbouwvisie wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. De
landbouwvisie is raadpleegbaar via www.weert.nlllandbouwvisie.
In de gemeentewijzer van 4 april 2020 wordt een korte samenvatting gegeven van de
inhoud van de visie.

Overleg gevoerd met

Intern: Kernteam landbouwvisie (Anouk Cramers, Marjo Beeren, Karin van de Water,
Werner Mentens, Marianne Schreuders en Sabine Brankaert)

Extern: Hans Corsten (projecttrekker) en Sander Groenen, Annet Koot en Froukje Kooter
van Imagro (procesbegeleiders van het participatietraject)

Bijlagen:

¡ Ontwerplandbouwvisie
. Bekendmaking landbouwvisie
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