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Toevoeging aan Raadsvoorstel: Uitbreiding formatie Ruimte en Economie ten behoeve van 
landbouw 
 
In de commissie Ruimte van 22 januari is bij de behandeling van agendapunt 9 
“Uitbreiding formatie Ruimte en Economie ten behoeve van landbouw” gevraagd om een 
nadere onderbouwing van de formatie. Met onderstaande punten wil het college de 
noodzaak van een inhoudelijk deskundige adviseur voor het totale beleidsterrein met 
bijbehorende kennis over ontwikkelingen in de agrarische sector benadrukken: 
 
 Inhoudsdeskundige voor totale beleidsveld: 
De veranderingen in de landbouw hebben een grote impact op de sector zelf, maar raken 
ook een aantal aanpalende beleidsterreinen van de gemeente. Initiatieven van agrarische 
ondernemers zijn steeds beoordeeld vanuit de aanpalende beleidsterreinen ruimtelijke 
ordening dan wel milieu vanuit de afdelingen VTH en R&E. De agrarische sector is een zeer 
belangrijke (economische) speler in het buitengebied en daarom vinden we het belangrijk 
dat wij als gemeente de sector ook begrijpen. Intern zal de kennis over ontwikkelingen in 
deze sector aanwezig moeten zijn en moeten we deze ook actief kunnen volgen. Er is geen 
inhoudelijk deskundige aanwezig die alle ontwikkelingen volgt en het totale beleidsveld 
overziet.  
Bedrijfseconomisch is specialisatie en schaalvergroting gewenst, maar vanuit 
maatschappelijk oogpunt is er een toenemende behoefte aan nieuwe verbindingen. 
Verbinding tussen agrariër en burger, agrariër en (maatschappelijke) organisaties, maar 
ook tussen agrariër en overheden. De gemeente kan hierin alleen een rol nemen als er 
wordt geïnvesteerd in capaciteit, zowel kwalitatief al kwantitatief.  
 
 Grootste transitie van het buitengebied en de landbouw gaat door (met of zonder de 

komst van een gemeentelijke landbouwvisie). 
 

 VAB’s: 
De verwachting is dat er in de komende 10 tot 15 jaar 130.000 m² agrarische bebouwing 
vrijkomt (VAB’s). Via maatwerk zal vaak per locatie worden besloten hoe te komen tot 
sanering van het bestaande bedrijf en welke nieuwe functies mogelijk zijn om de 
ondernemer te verleiden hieraan mee te werken. Kennis over nieuwe agrarische pijlers, 
over nieuwe verdienmodellen en contacten met agrarische organisaties en met andere 
gemeenten en overheden zijn hierbij van groot belang. We willen leegstand in de 
binnenstad bestrijden maar de meeste leegstand is er in het buitengebied. Daar wil het 
college ook mee aan de slag. Ook het buitengebied verdient sterke dragers.  
 
 Transitie buitengebied: 
Er zijn op dit moment grote transities gaande in het buitengebied. De warme sanering 
varkenshouderijen, de stoppersregeling, omgaan met latente ruimte etc. Vaak 
internationaal, nationaal of provinciaal ingegeven door beleid. De oplossingen en 
uitvoering vinden echter op lokaal niveau plaats en dat betekent dat er iemand moet zijn 
die dit coördineert, doorziet en op de hoogte is en blijft van alle ontwikkelingen. 
 
 Keukentafelgesprekken: 
Gesprekken met ondernemers die overwegen hun bedrijf te stoppen met hun bedrijf of 
juist overwegen hun bedrijf uit te breiden; 
Het houden van keukentafelgesprekken en het faciliteren van bijeenkomsten om nieuwe 
ontwikkelingen in de landbouw te stimuleren. Dit kan betrekking hebben op 
technologische innovatie en verbreding van agrarische bedrijven (educatie, zorg of 
verkorting van de keten). 
 
 Coördinatie en discussie op inhoud: 
Op gemeentelijk niveau coördineren van de uitvoering van landelijke regelingen zoals de 
warme en koude sanering van de intensieve veehouderij, het opkopen van bedrijven om 
de uitstoot van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Tevens is het van belang 
integraal discussie te kunnen voeren op inhoud over kringlooplandbouw, geiten, natuur en 
gezondheid, innovatie, stikstofproblematiek etc. 
 



 

 

 Deelname (boven)regionale en provinciale overleggen vanuit inhoud. 
 

 Spanningen agrariër-burger: 
De toenemende spanning tussen agrarisch ondernemen en de burger wordt ook in Weert 
voelbaar. Dit heeft geleid tot en zal wellicht ook in de toekomst leiden tot extra inzet van 
personeel om te komen tot aanvaardbare oplossingen. 
 
 Kennis: 
We zullen door alle ontwikkelingen moeten kijken naar het bestaande beleid en 
regelgeving op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Om hier op de goede wijze invulling 
te geven is kennis nodig van en verbinding met de bedrijven in de sector, maar ook kennis 
van nieuwe ontwikkelingen en vraagt om het realiseren van een netwerk om deze 
ontwikkelingen in Weert te laten landen. 

 
 Verbindingen leggen: 
We willen meer samenwerking, gesprek en verbinding bewerkstelligen tussen de 
verschillende actoren in het buitengebied en de stad. Verbindingen tussen allerlei 
maatschappelijke organisaties en de agrarische sector. Als we willen dat de samenwerking 
wel (gewenste) effecten gaat sorteren dient er eerst geïnvesteerd te worden in capaciteit. 
Daarbij komt dat de maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met de sector 
sterk in aantal toenemen. Dit betekent dat dit werkveld blijvend aan verandering 
onderhevig is en er structureel geïnvesteerd moet worden om (nieuwe) samenwerkingen 
op te starten en te besluiten deze al of niet te faciliteren. 
 
 Naast natuur, recreatie en toerisme is de landbouw een belangrijke speler in het 

buitengebied: 
Welke richting de raad ook kiest met betrekking tot de landbouwvisie, er zijn zoveel 
ontwikkelingen en uitdagingen in het buitengebied en de agrarische sector die ervoor 
zorgen dat zowel de gemeente als de agrarische sector staat te springen om een 
inhoudelijke deskundige agrarische beleidsadviseur en gesprekspartner te hebben die het 
totale werkveld overziet. We hebben immers ook een beleidsadviseur Natuur & Landschap 
en Recreatie & Toerisme. 


