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Afdeling  : R&E - Algemeen  
Raadsvoorstel: 

DJ-1034956   

Naam opsteller voorstel  
Peter Kuppens  

:  
P.Kuppens@weert.nl / 0495-575289  

Zaaknummer: 

952431  

Portefeuillehouder  : drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls  Agendapunt:  
19  

  

Onderwerp  

  

Landbouwvisie 2030: Niet méér, maar béter  

  

Voorstel  

  

1. De landbouwvisie 2030 ‘Niet méér, maar béter’ vast te stellen.  

2. Kennis te nemen van de inspraakreacties en de beantwoording in het eindverslag  

  

Inleiding  

  

Het opstellen van 'een landbouwvisie met balans tussen agrarisch ondernemen, 

gezondheid en landschap' is als speerpunt opgenomen in het programma 2018 – 2022 

'Weert koerst op verbinding'. In twee moties heeft de gemeenteraad het college 

opgeroepen beleid te ontwikkelen om kaders te stellen aan veehouderij die de 

volksgezondheid bedreigt, om ongebruikte bestemmingen/vergunningen bij leegstaande 

stallen weg te halen en om dierenwelzijn mee te nemen als onderwerp in nieuw op te 

stellen beleidsnota's.   

De landbouwvisie is opgesteld aan de hand van de volgende uitgangspunten:  

• Landbouw staat in de visie centraal.  

• De visie is toekomstgericht en heeft aandacht voor ecologie en economie en voor 

mens, dier en omgeving.  

• De visie geeft een eerlijk verhaal met verschillende perspectieven.  

• De visie is een gedeeld beeld van relevante stakeholders. 

• Er vindt intensieve consultatie plaats en uiteindelijk bepaalt de gemeente de 

inhoud van de visie.  

• De visie is voor de gemeente een bouwsteen voor beleid en voor stakeholders een 

koersdocument voor de toekomst.  

De landbouwvisie is tot stand gekomen nadat een uitgebreid participatietraject heeft 

plaatsgevonden met vijf verschillende doelgroepen in een verkennende en een 

verbindende fase. Nadat de visie is verwoord zijn alle deelnemers in de gelegenheid 

gesteld op dit concept te reageren, waarna het college van B&W op 24 maart 2020 heeft 

ingestemd met het ontwerp en de inspraakprocedure heeft opgestart. Deze procedure 

heeft 41 reacties opgeleverd. In het Eindverslag inspraak zijn deze reacties kort 

samengevat en is antwoord gegeven op de reacties en waar nodig en wenselijk is de 

ontwerp landbouwvisie aangepast. Nogmaals wordt benadrukt, dat we alle ontwikkelingen 

mogelijk willen maken, mits deze bijdragen aan de in de visie genoemde waarden. We 

erkennen het belang van het agrarisch ondernemerschap en de economische positie die 

deze sector inneemt. Er blijft dus ruimte voor kwalitatieve ontwikkelingen en innovaties.    
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Beoogd effect/doel  

  

Richting geven aan de transitie van de landbouw en sturen op de noodzakelijke 

verduurzaming van de landbouw.  

  

Argumenten   

1.1 Uitgebreid participatietraject 

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-, energie- en gezondheidsorganisaties en inwoners. In de 1e 

(verkennende) fase is afzonderlijk gesproken met de doelgroepen, in de 2e (verbindende) 

fase is per thema (in totaal zes thema's) gesproken met gemengde groepen. In 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, de biodiversiteit, de agrarische economie, de inrichting van 

het landschap en de maatschappelijke aspecten in relatie tot de productie van voedsel. In 

de visie zijn deze verwoord onder de volgende zes waarden:   

• Positieve gezondheid  

• Verbinding sociaal en fysiek  

• Biodiversiteit van het buitengebied  

• Natuur inclusieve bedrijfsvoering  

• Economische innovatie  

• Veilige omgeving  

 

1.2 Versterken diversiteit en kwaliteit  

Het beleid zal er op worden gericht de (bio-)diversiteit en kwaliteit van het buitengebied 

verder te versterken. We kiezen er voor om voorop te lopen in de ontwikkeling naar 

duurzame productiemethoden en verbreding van 'agrarische' activiteiten. Dit betekent ook 

dat we agrarische bedrijven, die willen verduurzamen en stalsystemen willen verbeteren, 

uitnodigen met ons in gesprek te gaan. Op basis van de geformuleerde waarden en de 

locatie van het bedrijf willen we ruimte bieden voor maatwerk en een win –win situatie 

creëren. We zijn ons er terdege van bewust dat de agrarische ondernemer de belangrijkste 

pion is in deze transitie en dat deze ondernemers de grootste risico's dragen. Maar de 

veranderingen zullen zeker komen en we kiezen er voor om voorop te lopen en nieuwe 

kansen aan te grijpen.  

 

1.3 Vijf centrale thema’s 

Om richting te geven aan de uitvoeringsagenda zijn vijf centrale thema's benoemd.  Per 

thema zijn in een aantal voorbeelden uitgewerkt. Deze zijn niet limitatief.    

 

1.4 Aansluiten bij landelijk en europees beleid  

Met deze visie sluiten we aan op de Landbouwvisie van Minister Schouten en de 

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Met de Provincie Limburg en zes 

peelgemeenten werken we nauw samen om kennis te delen, een netwerk te bouwen en 

gemeenschappelijk ervaring op te doen in vernieuwing van de landbouw en specifiek de 

intensieve veehouderij.   

 

2.1  Inspraaktraject 

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.     
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Kanttekeningen en risico’s  

   

2.1 Agrariërs zijn de belangrijkste spil in de transitie van de landbouw.  

De gemeente kan geen verduurzaming opleggen. Draagvlak voor de gekozen richting is 

niet vanzelfsprekend, ook al zijn er in de keukentafelgesprekken ook andere signalen 

afgegeven. Een deel van de agrariërs zit in een keurslijf en niet iedereen wil steeds groter 

groeien en meer investeren. Daar staat tegenover dat kiezen voor duurzame natuur 

inclusieve landbouw een onzeker avontuur is.    

 

2.2 Een deel van de agrariërs ziet het niet altijd als kans 

Een deel van de agrariërs is van mening dat uitbreiding noodzakelijk is om te kunnen 

investeren in innovaties. De sector is op deze manier gegroeid tot wat die nu is: 

Nederlandse innovaties zijn toonaangevend in de wereld. In de visie is bewust niet 

gekozen om deze ontwikkeling als waarde of als thema te kiezen. De nadelige gevolgen 

van schaalvergroting zijn naar onze mening groter dan de voordelen. Kiezen voor 

schaalvergroting betekent ook vergroten van het aanbod en van steeds kleinere marges 

per eenheid, waardoor kleine bedrijven geen economisch perspectief overhouden. Dit 

betekent niet dat uitbreidingen niet mogelijk zullen zijn, zie hiervoor de argumentatie 

onder 1.2. Daarnaast is de sector beducht voor het nog meer inleveren van 

landbouwareaal als gevolg van natuurdoelstellingen, aanleg van zonneweides en stedelijke 

uitbreiding.  

   

Financiële gevolgen  

  

De financiële 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 

2021. De formatie voor landbouw wordt in een separaat voorstel aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

  

Uitvoering/evaluatie   

  

De uitvoeringsagenda zal zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de landbouwvisie 

worden opgesteld.  

  

Communicatie/participatie   

  

De participatie is toegelicht in de landbouwvisie en kort samengevat in de argumentatie 

onder 1.1.  

Na vaststellen van de landbouwvisie door de raad een persbericht verspreiden. 

Deelnemers aan het participatietraject via mail informeren. 

Inspraakreacties worden via een brief afgehandeld. 

  

Advies raadscommissie   

  

De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, 

als bespreekstuk. 
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Bijlagen   

  

Bijlage 1: Landbouwvisie 2030  

Bijlage 2: Eindverslag inspraak  

  

  

  

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.  

  

Burgemeester en wethouders van Weert,  

secretaris,  de burgemeester,  

  

  

  

  

  

  

M.J.M. Meertens  

  

  

  

  

  

  

C.C. Leppink-Schuitema 
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1034956   

  

  

RAADSBESLUIT  
  

  

De raad van de gemeente Weert,  

  

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020 

  

  

   besluit:  

  

1. De landbouwvisie 2030 ‘Niet méér, maar béter, vast te stellen.  

2. Kennis te nemen van de inspraakreacties en de beantwoording in het 

eindverslag  

 

  

  

  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2020 

  

  

De griffier,  De voorzitter,  

  

  

  

  

M.H.R.M. Wolfs-Corten  

  

  

  

  

 C.C. Leppink-Schuitema 
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