PROGRAMMALIJNEN & STRUCTUUR ORGANISATIE

Programmalijn 1: Gezonde leefomgeving
Korte omschrijving

De huidige productiemethoden in de agrarische sector leiden soms tot ongewenste
milieueffecten voor de leefomgeving, voor mensen (bv geuroverlast) maar ook voor de
natuur, zoals blijkt uit de actuele stikstofproblematiek. Delen van de bevolking vragen ook
meer aandacht voor dierenwelzijn in de bedrijfsvoering. Het nieuwe nationale
landbouwbeleid ‘Waardevol en Verbonden’ vraagt extra aandacht voor duurzamer
productieprocessen in de landbouw; meer denken in kringlopen met terugdringing van
emissies en overlast en meer aandacht voor bijdrage aan doelen op het gebied van
bijvoorbeeld biodiversiteit en (grond)water. Nieuwe technologische en ICT-ontwikkelingen
(future farming) maken het niet alleen mogelijk om ongewenste emissies te voorkomen,
maar bieden ook kansen om boer en burger beter met elkaar in gesprek te brengen op
grond van objectieve cijfers, mits ook de benodigde financiële randvoorwaarden en
beleidsruimte (regelgeving) aanwezig zijn.
Bijbehorend aandachtspunten: de aanwezigheid van verouderde productiesystemen bij de
primair producenten die niet meer ontwikkelen (de zogenaamde stilzitters) en de
toenemende problematiek van het vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) bij stoppers.

Doel

Doelstelling is een vitale toekomstbestendige landbouwsector die in balans is met een
gezonde en duurzame leefomgeving.
Stakeholders in platform Vitale landbouw zijn ervan overtuigd dat Limburgse landbouw ook
in de toekomst een belangrijke drager van de Limburgse economie zal vormen.
Voortbouwend op de huidige kwaliteiten, heeft Limburg de kans om de (intensieve)
landbouw door te ontwikkelen.
Verder bouwend aan landbouw die niet alleen vooroploopt in de wereld op het gebied van
efficiency, maar ook in de wijze waarop de bedrijfsvoering doelstellingen meeneemt
omtrent duurzaam produceren, dierenwelzijn en klimaatdoelstellingen.

Trekker
Begeleidingsgroep

Opgaven

Activiteit

Aanpak

o
o

Gemeente Venray – geur
Gemeente Nederweert – fijnstof

o Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg
o Provincie
o Landbouw (POV / NOP)
o NMFL
o VKKL
o
Gezondheid is cruciaal voor de landbouw van de toekomst. Gezondheid is ook cruciaal voor
de bewoners van het buitengebied. Zij mogen niet worden gehinderd door zaken die hun
gezondheid kunnen bedreigen. Gezondheid van mens én dier is onontbeerlijk voor een
duurzame, slimme agrifood regio. Daar waar zich knelpunten voordoen die lokaal veel
overlast geven zoeken betrokkenen naar een lokale oplossing. Met als basis de
constructieve dialoog tussen lokale betrokkenen, met de gemeente als trekker.
o

Vervolg keukentafelgesprekken: bedrijfsontwikkelplannen voor blijvers, wijkers,
uitdrijvers, omschakelaars
Herverdeling bouwkavels irt omgevingsbelasting
Aanpak leegstand (sloop)
Regionale geurvisie
Oplossen knelpunten
Herbestemming VAB’s

o
o
o
o
o
o
Lever ondersteuning aan de bij het maken van een plan van aanpak voor deze
programmalijn. Stem af in hoeverre het wenselijk is de organisatie met gemeenten,
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provincie en stakeholders te optimaliseren en af te stemmen bij het opstellen van een
uitvoeringsprogramma met daarin Rijks-, regionale- en lokale opgaven. Hierbij is een
drieledige functie weggelegd binnen deze programmalijn waarbij de uitvoeringsagenda
Vitale veehouderij en provinciaal beleidskader agrifood het vertrekpunt is omdat daarin de
doelen geformuleerd zijn. De binnen elke gemeente geformuleerde doelen zijn de 2e
opgave. Om de faciliterende rol bij de projecten goed te vervullen is de onderlinge
afstemming tussen de overige programmalijnen de 3e opgave.

Partners

o
o
o

Provincie
Min. I & M
WUR

o
o
o

GGD
LLTB
GD

o
o
o

RIVM
NMFL
Huisartsen
Dierenartsen

o
o

Gevraagde capaciteit
Samenhang andere
programmalijnen
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Programmalijn 2: Innovatie
Korte omschrijving

De sleutel voor een duurzame ontwikkeling voor de Limburgse agrifood ligt in de
hoogstaande kennis en kunde. Het agrifoodcomplex in Limburg biedt tal van kansen om via
innovaties / valorisatie nieuwe producten met meerwaarde te creëren, bijvoorbeeld ten
aanzien van smaak, productiewijze, toepassing of inhoudsstoffen. Daarom ondersteunt de
Provincie Limburg innovatie in de agrarische sector, maar met een verbrede doelstelling:
innovatie wordt niet langer ondersteund als economisch belang alleen, maar als middel om
economische kracht én maatschappelijke opgaven in samenhang aan te pakken. De
landbouw kan in beginsel aan vele van de UN Sustainable Development Goals bijdragen,
zoals ‘zero hunger’, ‘good health and well-being’, ‘responsible consumption and
production’ en ‘climat action’. De nadruk voor de Provinciale investeringen wordt in
beginsel gelegd op Limburgse speerpunten en kwaliteiten, zoals gezonde en veilige
voeding, eiwittransitie, cross-overs van maak/high-tech/logistiek/ICT met agro opgaven
(future farming, precisielandbouw, robotisering), onderzoek naar inhoudsstoffen en
gebruik van reststromen, slimme veredeling en (vers)logistiek.

Doel

Doel is een duurzame ontwikkeling voor de Limburgse agrifood m.b.v. hoogstaande kennis
en kunde. Door innovaties / valorisatie worden nieuwe producten met meerwaarde
gecreëerd. De verbrede doelstelling is om innovatie niet langer te ondersteunen als
economisch belang alleen, maar als middel om economische kracht én maatschappelijke
opgaven in samenhang aan te pakken. De nadruk wordt in beginsel gelegd op Limburgse
speerpunten en kwaliteiten, zoals gezonde en veilige voeding, eiwittransitie, cross-overs
van maak/high-tech/logistiek/ICT met agro opgaven (future farming, precisielandbouw,
robotisering), onderzoek naar inhoudsstoffen en gebruik van reststromen, slimme
veredeling en (vers)logistiek.

Trekker
Begeleidingsgroep

Opgaven

Activiteit

o
o

Gemeente Horst aan de Maas - future farming, precisielandbouw, robotisering
Gemeente Leudal – gezonde voeding

o Provincie
o Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg
o Crossroads / Keyport / ESZL
o LIOF
o POV / NOP /
o Retail
o
Innoveren is absoluut noodzakelijk voor de transitie. Innovatie is geen doel op zich maar
een middel. Het doel van de innovatie staat steeds voorop. En we werken aan innovatieve
verdienmodellen, onderscheidende producten, ketensamenwerking en ondernemen in
lokale netwerken. De provincie, Keyport, Crossroads, ESZL, LIOF ondersteunt dit met
diverse stimuleringsregelingen, het versterken van onderlinge samenwerking, het creëren
van cross-overs met marketing, high tech, gezondheid etc. en aan het toegankelijk maken
van innovaties.
De aandacht voor uitwisseling van kennis over innovaties, zeker waar het gaat om
innovaties die ook breder binnen de sector versterkend kunnen werken. Verder vormt het
realiseren van verbindingen tussen Limburgse ondernemers, studenten, kennis- en
onderwijsinstellingen, overheden etc een onmisbare basis voor groei en ontwikkeling..
Aangehaakt wordt op het ecosysteem van Brightlands Campus Greenport Venlo.
o
o
o
o
o
o

Reduceren door te innoveren – nieuwe stalsystemen (idee naar concept),
haalbaarheid investering (concept naar realisatie)
Omgaan met experimenteerruimte (proeftuinen)
Kennispunt innovatie
Inzicht in instrumenten en toepasbaarheid
Verbinding met Campus Greenport Venlo
Subsidie mogelijkheden ter overbrugging “Valley of Death” bij kansrijke
innovatieplannen.
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Aanpak

Ondersteuning

Lever ondersteuning aan de bij het maken van een plan van aanpak voor deze
programmalijn. Stem af in hoeverre het wenselijk is de organisatie met gemeenten,
provincie en stakeholders te optimaliseren en af te stemmen bij het opstellen van een
uitvoeringsprogramma met daarin Rijks-, regionale- en lokale opgaven. Hierbij is een
drieledige functie weggelegd binnen deze programmalijn waarbij de uitvoeringsagenda
Vitale veehouderij en provinciaal beleidskader agrifood het vertrekpunt is omdat daarin de
doelen geformuleerd zijn. De binnen elke gemeente geformuleerde doelen zijn de 2e
opgave. Om de faciliterende rol bij de projecten goed te vervullen is de onderlinge
afstemming tussen de overige programmalijnen de 3e opgave.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Provincie
Brightland Campus Greenport Venlo
LIOF
Min. EZ
Rabobank
Campina
VION
Retail

Gevraagde capaciteit
Samenhang andere
programmalijnen
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Programmalijn 3: Circulair produceren
Korte omschrijving

Landbouw en landgebruik maken direct onderdeel uit van de natuurlijke CO2 gerelateerde
processen; emissies zijn inherent aan het systeem. Doel is het verminderen van emissies uit
fossiele grondstoffen zonder een kringloop. In het nationale landbouwbeleid is
kringlooplandbouw centraal gesteld en aan de klimaattafel Landbouw en Landgebruik is
het sluiten van de kringlopen op een zo klein mogelijk niveau als uitgangspunt genomen.
Opgaven dienen aangepakt te worden binnen natuurlijke en economische
randvoorwaarden (biodiversiteit, nieuwe verdienmodellen, gezondheid, milieukwaliteit,
voedselzekerheid, etc.). Daarbij wordt niet alleen gekeken naar verbetering in
productieprocessen, maar bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheden voor het vastleggen van
koolstof in de bodem (tevens goed voor de bodemvruchtbaarheid), de samenhang met
vraagstukken rond mest(verwaarding) en de productie van biomassa als energiebron.
Afstand nemen van fossiel betekent bovendien dat alle materialen in de toekomst vanuit
de primaire sector aangeleverd zullen gaan worden: een opgave en kans voor nieuwe
teelten in een biobased economy.

Doel

Zoveel mogelijk ondernemers aan te sluiten op de maatschappelijke opgaven als
circulariteit, emissiereductie, klimaat- en energiebewust ondernemen. We willen het
nationale beleidsdoel om te komen tot een kringlooplandbouw ook voor bredere lagen van
de agrifoodsector in de regio ondersteunen. Circulariteit kan daarbij op meerdere niveaus
worden aangevlogen; de kringloop kan worden opgezocht op het boerenerf, in een
samenwerking tussen meerdere ondernemingen maar bijvoorbeeld ook op (boven)
regionaal niveau.

Trekker
Begeleidingsgroep

Opgaven

Activiteit

Aanpak

o
o

Gemeente Peel en Maas – klimaat- en energie transitie
Gemeente Weert – kringloop landbouw

o Provincie
o Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg
o BTC
o Innovatie Centrum Weert
o Rabobank
o OML - Zevenellen
De noodzakelijke transitie kan alleen plaatsvinden als de gehele keten in samenhang
verandert. Daarbij leggen we focus om kringlopen op een zo laag mogelijke schaal te
sluiten. Door samen de transitie op te pakken en stap voor stap ketens te sluiten zal
uiteindelijk elk onderdeel waarde toevoegen. Denk aan zaken als productie van
hernieuwbare grondstoffen, benutting (food-)reststromen, mestverwaarding en
bodembeheer.
o Nieuwe regionale verdienmodellen (regionale eiwitproductie)
o In beeld brengen reststromen
o Regionale mestverwaarding
o Verbinding met BTC (agrificatie)
o Natuurinclusieve landbouw / strokenteelt
o
Lever ondersteuning aan de bij het maken van een plan van aanpak voor deze
programmalijn. Stem af in hoeverre het wenselijk is de organisatie met gemeenten,
provincie en stakeholders te optimaliseren en af te stemmen bij het opstellen van een
uitvoeringsprogramma met daarin Rijks-, regionale- en lokale opgaven. Hierbij is een
drieledige functie weggelegd binnen deze programmalijn waarbij de uitvoeringsagenda
Vitale veehouderij en provinciaal beleidskader agrifood het vertrekpunt is omdat daarin de
doelen geformuleerd zijn. De binnen elke gemeente geformuleerde doelen zijn de 2e
opgave. Om de faciliterende rol bij de projecten goed te vervullen is de onderlinge
afstemming tussen de overige programmalijnen de 3e opgave.
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Ondersteuning

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Provincie
BTC
HAS
Brightlands Campus Greenport Venlo
Nevedi
ZON
Chemelot campus
POV

Gevraagde capaciteit
Samenhang andere
programmalijnen
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Programmalijn 4: Samenwerken & Kennisopbouw
Korte omschrijving

De ontwikkeling van de landbouw- en agrifoodsector staat momenteel hoog op de
maatschappelijke en politieke agenda, denk bijvoorbeeld aan de discussie rond de uitstoot
van stikstof. Vanuit allerlei overheidslagen en sectoren komen middelen en instrumenten
beschikbaar die de transitie in de agrifood kunnen ondersteunen. Om de impact van de
Limburgse bijdragen zo groot mogelijk te maken is het belangrijk om voortdurend te
schakelen op kansen die zich voordoen
De transitie waarvoor de agrifoodsector staat gesteld, vraagt om meer samenwerking en
verbinding. Door krachten te bundelen kan er meer focus en daadkracht worden
gerealiseerd door andere overlegstructuren op te zetten. Zo zal de samenwerking op het
gebied van ‘schone stallen’ (met de 6 IV-gemeenten) worden doorontwikkeld, met meer
ruimte voor gemeenten om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en op termijn
eventueel een verbreding van het overleg naar de andere delen van Limburg.
Vanwege een 18 jaar oude webapplicatie worden data wordt niet meer goed bijgehouden.
De registratie vindt plaats in volledige isolatie: En toch is dit de best beschikbare basis om
trends in de veehouderij te monitoren en luchtvervuiling door veehouderij in beeld te
brengen. Modernisering web-BVB is urgent en gewenst.

Doel

De doelstelling is een leidraad te bieden voor de activiteiten die de gemeenten, provincie
en stakeholders gezamenlijk gaan uitvoeren in het kader van de transitieopgaven. De
samenwerking heeft een meerjarenperspectief, waarbij de scope vooral is gericht op het
lopende en het komende jaar. Een deel van de activiteiten is reeds in gang gezet. Voor het
overige dienen de activiteiten nog te worden geïnitieerd dan wel opgepakt.
In de activiteiten wordt niet alleen een overzicht gegeven van projecten die op dit moment
uitvoeringsgereed zijn, maar wordt tevens aangegeven welke stappen (moeten) worden
gezet om ook andere projecten vanuit Rijk zover te krijgen dat ondernemers gaan
aanhaken.

Trekker

Provincie Limburg

Begeleidingsgroep

o Provincie
o Min. LNV
o Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg
o onderwijs
o
o Zorgen dat er een netwerk is;
o Contacten leggen op het juiste moment;
o Zorgdragen dat de juiste informatie op de juiste plek komt;
o Platform heeft de rol van initiëren en verbinden;
o Platform is de plek om de uitvoering in gang te zetten
o
o Training Transitiefocus in de regio
o Gezamenlijke uitvoering instrumenten
o Data / monitoring op orde
o Netwerk bedrijvencontactfunctionarissen
o Connectie met praktijkproefbedrijven
o
Lever ondersteuning aan de bij het maken van een plan van aanpak voor deze
programmalijn. Stem af in hoeverre het wenselijk is de organisatie met gemeenten,
provincie en stakeholders te optimaliseren en af te stemmen bij het opstellen van een
uitvoeringsprogramma met daarin Rijks-, regionale- en lokale opgaven. Hierbij is een
drieledige functie weggelegd binnen deze programmalijn waarbij de uitvoeringsagenda
Vitale veehouderij en provinciaal beleidskader agrifood het vertrekpunt is omdat daarin de
doelen geformuleerd zijn. De binnen elke gemeente geformuleerde doelen zijn de 2e
opgave. Om de faciliterende rol bij de projecten goed te vervullen is de onderlinge
afstemming tussen de overige programmalijnen de 3e opgave.

Opgaven

Activiteit

Aanpak
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Ondersteuning

o
o
o
o
o
o

Provincie
HAS
WUR
Min. LNV
Citaverde
Fontys

Gevraagde capaciteit
Samenhang andere
programmalijnen
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Organisatiestructuur
Aansturing van de uitwerking van:
o uitvoeringsagenda vitale veehouderij
o provinciaal beleidskader voor de Limburgse landbouw en agrifoodsector
o de huidige en aanstaande gemeentelijke beleidskaders en programma’s
Dit gebeurt via de Stuurgroep Platform Vitale Landbouw waarin de belangrijkste stakeholders zitting hebben. De
advisering van de Stuurgroep Platform Vitale Landbouw en coördinatie van de uitvoering vindt plaats in een Kernteam.
Feitelijke uitwerking van de diverse maatregelen vindt plaats in de 4 inhoudelijke programmalijnen.
Trekkende partners voor het proces zijn gemeenten en provincie. Uitwerking / uitvoering vindt (vooralsnog) plaats t/m
2022.

stuurgroep

kernteam

De taak van de Stuurgroep Platform Vitale Landbouw is richting geven aan de beoogde
ontwikkelingen, stimuleren van een ontwikkelingsgerichte procesvoortgang,
kwaliteitsbewaking, besluitvorming over strategische beslispunten (van de thema’s -met de
kanttekening dat beleidswijzigingen eigen procedures kennen) en risico’s signaleren.
De inzet is vooral gericht op het (op-) zoeken van strategische koppelingen en partijen
verleiden om nieuwe concepten of combinaties te vormen en waar nodig
experimenteerruimte in de vorm van proeftuinen te creëren.
Voor de Stuurgroep Platform Vitale Landbouw worden de bestuurders van de volgende
organisaties benaderd: LLTB, provincie, GGD, GD, NMFL, Gemeenten, WL, Ministerie LNV,
WUR, HAS en enkele ketenpartijen (o.a. Campina, VION, Rabobank).
Voorzitter van de Stuurgroep is vertegenwoordiger vanuit VNG; het secretariaat wordt door
gebiedsbureau gevoerd. De stuurgroep komt 4 maal per jaar bij elkaar (of zoveel meer als
nodig).
Het ambtelijk Kernteam Platform Vitale Landbouw is verantwoordelijk voor coördinatie en
regie van de voortgang:
o integratie en afstemming tussen de programmalijnen;
o inhoudelijke afstemming en samenhang
o klankbord voor de programmalijnen;
o communicatieactiviteiten;
o signaleren risico’s en oplossingen.
De benodigde competenties zijn proactief, vernieuwend, resultaat- en oplossingsgericht
werken, samenwerking en integrale afstemming tussen opgaven en activiteiten.
Het Kernteam heeft nadrukkelijk oog voor draagvlak en neemt initiatieven voor het
doorbreken traditionele opvattingen. Het kernteam let op uitvoerbaarheid van de
oplossingen die door de programmalijnen worden voorgesteld.
Van de vertegenwoordigers vanuit sector, kennis, provincie, omgeving en gemeenten in het
kernteam wordt verwacht dat zij, naast hun expertise, de terugkoppeling naar hun achterban
/ organisatie verzorgen.
Het Kernteam voert geen ultieme besluitvormende inhoudelijke discussie; die is
voorbehouden aan de programmalijnen (in voorbereidende zin) en de stuurgroep. Bij de
opstart wordt hiervoor een 2 wekelijks overleg op dinsdagmorgen ingepland. Na opstart
komt het kernteam de 1e dinsdagmorgen van de maand bij elkaar. Voor het kernteam
worden benaderd:
o 4 vertegenwoordigers vanuit sector, kennis, provincie en omgeving;
o 4 programmalijn trekkers;
o Voorzitter van het Kernteam is de provincie;
o het secretariaat wordt door gebiedsbureau gevoerd.

Programmalijnen

De 4 programmalijnen binnen Platform Vitale Landbouw zijn verantwoordelijk voor de
inhoudelijke uitwerking van de 4 thema’s en organisatie daarvan. De 4 thematrekkers zorgen
voor een evenwichtige bezetting van de werkgroepen. De benodigde competenties zijn
identiek aan de het kernteam.
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De trekkers rapporteren aan het Kernteam over de voortgang en organiseren inhoudelijke
besluitvorming (via de gebruikelijke procedures) en formuleren aanbevelingen voor de
stuurgroep Platform Vitale Landbouw.

Raad van Advies

Nadere uitwerking

Voor behoud van de focus en objectivering van het proces wordt een onafhankelijke Raad
van Advies ingesteld die de strategische maatschappelijke trends observeert in het domein
van agrofood en aanbevelingen geeft over de operationele opgave die hieruit voortvloeien.
Deelnemers (ca. 10 personen) zijn afkomstig uit een diverse geledingen en nemen deel op
persoonlijke titel en beschikken over een brede expertise en ervaring.
Thema

Trekker

Tijdsinzet
trekker

coördinatie

Gebiedsbureau

Gezonde

Venray
Nederweert

GGD, LLTB, GD, RIVM,

Horst ad Maas
Leudal

Rabobank, Campina,

Peel en Maas
Weert

Voerproducenten

Provincie

Gemeenten, provincie,

leefomgeving

innovatie

Circulair produceren

Samenwerken &

0,4 fte

kennisopbouw
Communicatie

Financiële aspecten

partners

Tijdsinzet uitvoering partners

gemeenten

NMFL, gemeenten,
huisartsen,
dierenartsen
VION, LIOF, Retail,
BASF, Groeischakelaar,
Nevedi, BTC, ZON,
Campus Venlo, POV
Brabant, WUR, HAS,
Citaverde,

provincie

Uitvoering van de Platform Vitale Landbouw is strikt genomen geen extra of nieuwe opgave
maar vooral een stroomlijning van de ontwikkelingen en inspanningen. Platform Vitale
Landbouw zorgt voor efficiency en effectiviteit van acties en maatregelen en als zodanig geen
extra activiteit maar vooral stroomlijning en afstemming van diverse inspanningen.
Voor de operationele uitvoering van Platform Vitale Landbouw in de kalenderjaren 2020 tot
en met 2022 is een bedrag geraamd van € …….
Aan apparaatskosten is bij de trekkende partijen (voor regie, aansturing en deels uitvoering)
van het proces nodig: € ……………………

Financiële dekking
Risico’s

o
o
o
o
o

het gebrek aan commitment van gemeenten en provincie om de transitieopgaven
daadwerkelijk gezamenlijk op te pakken;
een mogelijk gebrek aan medewerking van stakeholders, die benodigd zijn om de 4
programmalijnen in uitvoering te brengen;
het niet beschikbaar zijn van voldoende financiële middelen voor de
programmalijnen en coördinatie;
een te beperkte bemensing van de programmalijnen en het gebiedsbureau,
waardoor sprake is van geringe uitvoeringscapaciteit en betrokkenheid;
een zeer beperkte inzet van de zijde van de provincie en gemeenten in de
programmalijnen
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Stuurgroep
Bestuurders:



Provincie
Gemeenten



Stakeholders

Gebiedsbureau
Coördinatie
secretariaat

Kernteam
Leden

Ambtelijke afvaardiging Provincie Limburg

Ambtelijke afvaardiging Gemeenten

Vertegenwoordigers, sector, kenniscentra en omgeving,

Gezonde
Leefomgeving
Trekkers:
Venray
Nederweert
Partners:

GGD

LLTB

GD

RIVM

NMFL

Huisartsen

Dierenartsen

Innovatie
Trekkers:
Horst aan de Maas
Leual
Partners:

Rabobank

Campina

VION

LIOF

Retail

Circulair
Produceren
Trekkers:
Peel en Maas
Weert
Partners

Nevedi

BTC

ZON

Campus

Venlo

POV
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Samenwerken
Trekker:
provincie
Partners

Province Brabant

WUR

HAS

Citaverde,

