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Onderwerp

Landbouwvisie

Voorstel

1. Het eindverslag inspraak landbouwvisie vast te stellen
2. Aan de gemeenteraad voorstellen de 'landbouwvisie 2030 'Niet méér, maar béter'

vast te stellen

Inleiding

Het opstellen van 'een landbouwvisie met balans tussen agrarisch ondernemen,
gezondheid en landschap' is als speerpunt opgenomen in het programma 2ot9 - 2oz2
'Weert koerst op verbinding'. In de motie van 30 mei 2018 heeft de gemeenteraad het
college opgeroepen beleid te ontwikkelen om kaders te stellen aan veehouderij die de
volksgezondheid bedreigt en om ongebruikte bestemmingen/vergunningen bij leegstaande
stallen weg te halen. In de motie van 7 november 2018 wordt gevraagd om dierenwelzijn
mee te nemen als onderwerp in nieuw op te stellen beleidsnota's.
Op 24 maart 2020 heeft u ingestemd met het ontwerp van de landbouwvisie en besloten
de inspraakprocedure op te starten. De visie heeft ter inzage gelegen van 25 maart tot en
met 6 mei. Van de mogelijkheid te reageren is veelvuldig gebruik gemaakt en dit heeft in
totaal 41 reacties opgeleverd. Deze reacties zijn verwerkt in het Eindverslag inspraak en
een aantal reacties heeft geleid tot aanpassing van het ontwerp van de landbouwvisie.

Beoogd effect/doel

Richting geven aan de transitie van de landbouw en sturen op de noodzakelijke
verduurzaming van de landbouw.
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1.7 Eindverslag inspraak
Het totaal van 41 reacties geeft aan dat de landbouwvisie door velen als een belangrijk

document wordt gezien. De reacties zijn zeer verschillend en soms tegenstrijdig te
noemen, maar dat is verklaarbaar door de verschillende belangen. Door een deel van de

agrariërs is aangegeven, dat het uitgebreide participatietraject voor hen onvoldoende
heeft geleid tot ruimte voor economische ontwikkeling/uitbreiding. De reacties van de

overige doelgroepen zijn over het algemeen positief voor wat betreft de gekozen richting
In het Eindverslag geven we antwoord op de (soms uitgebreide) reacties en hebben we

deze reacties gebruikt om de visie te verbeteren.

2. 7 Vaststelling landbouwvisie
Met het vaststellen van de landbouwvisie wordt uitvoering gegeven aan het programma

2018 - 2022'Weert koerst op verbinding' en twee moties van de gemeenteraad. De

inspraakreacties zijn verwerkt in het eindverslag inspraak en in het ontwerp van de

landbouwvisie. Beide documenten zijn als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel. Voor
informatie over deze documenten wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico's

2. 7 Draagvlak landbouwvisie
Agrariërs zijn de belangrijkste spil in de gewenste verandering van de landbouwvisie. In
de uitvoering van de visie zal deze doelgroep nauw betrokken worden om het effect van

het beleid te vergroten en de voordelen zichtbaar te krijgen'

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, bij de vaststelling van de uitvoeringsagenda en/of
in de begroting 202t.

Duurzaamheid

In de onderliggende documenten wordt uitgebreid ingegaan op het aspect duurzaamheid

Uitvoer!nglevaluatie

De uitvoeringsagenda zalzo spoedig mogelijk na het vaststellen van de landbouwvisie
worden opgesteld.

Gommunicatie/ partici patie

Na vaststellen van de landbouwvisie door de raad een persbericht verspreiden.
Deelnemers aan het participatietraject via mail informeren.
Inspraakreacties worden via een brief afgehandeld.

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)
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