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Gemeente Weert 
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Betreft: Reactie op Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) 

Omgevingsvisie Weert 
Bijlage(n): 

Datum: 2 mei 2022 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij ontvangt u de reactie van de LLTB-regio Midden-Limburg op de Notitie Reikwijdte en 
detailniveau (NRD) Omgevingsvisie Weert. De LLTB waardeert het dat u kiest voor een 
Omgevingseffectrapportage waarin niet alleen de milieueffecten maar ook andere 
omgevingseffecten worden meegenomen. Dit biedt een bredere en betere basis voor de op te 
stellen omgevingsvisie. 

We hebben de NRD bekeken vanuit het perspectief van de land- en tuinbouw en het valt ons op 
dat deze slechts beperkt aan de orde komt in deze notitie. Weert is weliswaar geen 
plattelandsgemeente maar kent een aanzienlijk buitengebied. Ruim de helft van het grondgebied 
in de gemeente Weert is in agrarisch gebruik (CBS). Daarmee hebben de beleidskeuzes in de 
omgevingsvisie grote impact op de ontwikkeling van het buitengebied in het algemeen en de 
land- en tuinbouw in het bijzonder. Wij vragen u daarom om uitgebreid te inventariseren wat de 
invloed van de keuzes uit de omgevingsvisie is op het perspectief voor de land- en tuinbouw. 
Omgekeerd kan de land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage leveren aan de (maatschappelijke) 
opgaven die te zijner tijd in de omgevingsvisie worden benoemd. Voorbeelden zijn de bijdrage 
die agrarische bedrijven kunnen leveren aan klimaatadaptatie, energietransitie en versterking van 
de biodiversiteit. 

Een aspect dat ontbreekt in de NRD, is de productiecapaciteit van de land- en tuinbouw. Tot voor 
kort gingen we er van uit dat voedselzekerheid vanzelfsprekend is. We weten inmiddels dat dit 
niet zo is en daarom is het wenselijk om in de NRD het effect van de beleidsvoornemens op de 
productie van voedsel en grondstoffen voor voedingsmiddelen op te nemen. 

Concreet stellen wij voor de volgende toevoegingen te doen. 

Wij stellen voor het Rad van de leefomgeving uit te breiden. Onder economische vitaliteit / 
grondstoffen dient het onderdeel land- en tuinbouwproductie te worden toegevoegd. 
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In het beoordelingskader (Tabel 1) is de indicator Landbouw te smal beschreven. In de 
huidige tekst wordt alleen maar het effect van de beleidsvoornemens op de duurzaamheid 
van de agrarische sector meegenomen. Bij het beleidsveld economische vitaliteit dient ook 
als indicator de productie van voedsel toegevoegd te worden. 

Bij het beleidsveld Klimaatadaptatie (wateroverlast, hitte en droogte) vragen wij u ook het 
effect van de beleidsvoornemens op de continuïteit en productiviteit van land- en 
tuinbouwbedrijven mee te nemen. 

Wij gaan er van uit dat met bovenstaande aanvullingen de Omgevingseffectrapportage een 
bredere en betere basis heeft. 

Met vriendelijke groet, 
Namens regiobestuur LLTB-regio Midden-Limburg, 

Voorzitter LLTB-regio Midden-Limburg 
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