
Centraal thema: 
Weerts verdienmodel

Uitgangspunten:
Maatwerk/flexibiliteit bieden voor goede initiatieven. Een initiatief wordt beoordeeld op bijdrage aan 

economie, vraag- of aanbodgestuurd, innovativiteit, aantrekkelijk, vitaal platteland, dierenwelzijn, 

klimaatopgave, invloed op omgeving (en is het daarmee afgestemd) e.d.

Flexibiliteit in bestemming VAB’s > mits dit niet ten koste gaat van bedrijfsvoering buren

Onderwerpen:
- Schaalvergroting

- Latente vergunningsruimte > 

MAATWERK

- Bedrijfsomvang

- Omvang van stallen

- Innovatief vermogen van de 

landbouw

- Primaire productie koppelen aan 

verwerking, verpakking en opslag

- Bulk - niche – lokaal geproduceerd

- Multifunctionele landbouw

- Bedrijfsovername

- Kansen voor nieuwe intreders > 

ander gebruik agrarische gebouwen?

- Verdienmodel voor o.a. circulariteit 

en energie, landbouw en natuur 

(natuurinclusieve landbouw) > ipv 

natuurinclusieve landbouw liever 

landschapsvolgende inrichting van 

het buitengebied

- Huisvesting arbeidsmigranten

- Meer ruimte voor ketenverlenging

Doelen:
- De schaalvergroting in de Weerter landbouw neemt toe. In 2035 is de gemiddeld 

bedrijfsomvang ruim verdubbeld. Er ontstaan grotere eenheden maar vanwege de 

maatschappelijke discussie zijn de afzonderlijke stallen in Weert niet veel groter dan de 

moderne stallen van nu. > schaalvergroting is geen doel op zich en het gaat te ver om nu te 

zeggen dat stallen niet groter worden.

- De Weerterlandbouw is up to date en innovatief.

- De agrarische productie in Weert is in 2035 verschoven van bulkproductie naar specialiteiten 

en marktconcepten die binnen ketens worden afgezet. > dit zijn verschillende 

ontwikkelmogelijkheden en er is voor ruimte beiden > keuze is aan de ondernemer maar 

vraagt wel om maatwerk en ruimte in beleid > betrokkenheid gemeente aan keukentafel 

ondernemer is gewenst

- Een deel van de bevolking kan het zich veroorloven om producten te kopen die afkomstig zijn 

van extensieve landbouw. D.w.z. lokaal geproduceerd, veelal biologisch en vrij van 

genetische modificatie.



- Wij hebben aandacht voor jonge ondernemers/mogelijkheden tot bedrijfsovername en zien 

ook kansen voor nieuwe intreders.

- Boeren in Weert veranderen mits er ruimte is in de markt. Dit is een ongelukkige 

formulering, wrsl bedoeld te zeggen dat economisch perspectief voorwaarde is voor 

ondernemers om te veranderen. Er is dan behoefte aan ruimte en ondersteuning nodig van 

de gemeente. De gemeente investeert, in cofinanciering met de ondernemer.

- Aanjagen proefprojecten / subsidies (provinciaal, landelijk, EU, branche)

- Hydrologie en innovatie

- Ammoniakbank maken? Bv 75% overdoen naar agrariër en 25% vrij verhandelbaar

- Samenwerking in landbouwsector in volle breedte, misschien wel breder

Benodigde acties:
- Betrokkenheid aan keukentafel

- PvA hoe inrichting / verdeling van gronden zodat het beter is voor landbouw én voor natuur 

én voor woningbouw én voor recreatie én voor … (ruilverkaveling 2.0)



Centraal thema: 
Ecologie en natuur

Uitgangspunten:

- Dier- en omgevingsvriendelijke veestapel ??
- Inzet van innovatie en technologie bij de herontwikkeling van voedselproductie
- De bodem wordt levendiger en gezonder, het is goed maar kan beter
- Grondgebonden voedselproductie in het buitengebied
- Organische reststromen lokaal 
- Lucht en lust voor landschapsbelevers
- Dialogiseren – beheersbaar, objectief en daadkrachtig
- Kennis optimalisatie

Onderwerpen:
- Omvang van de veestapel groeit niet

- Nieuwe eiwitbronnen

- Bodemvruchtbaarheid

- Inzet van technologie geeft grote kansen

- Circulariteit

- Voorkomen van verontreiniging van bodem, water en lucht

- Biodiversiteit

- Reconstructie verbindingszones

- Akkerranden

- Natuurbeheer door agrsriërs

- Emissies uit de industrie 

- …

Doelen:
- De ecologische voetafdruk van de agrarische sector is sterk verbeterd door gebruik van 

technologie en/of verandering naar focus op circulariteit en lokaliteit: 

o De veestapel in onder druk van milieu doelstellingen in de gemeente Weert 

gekrompen. De beschikbaarheid van reststromen en afval bepaalt in hoge mate het 

aantal varkens en kippen in de gemeente.

o Er ontstaan nieuwe bronnen van dierlijk eiwit, zoals kweekvlees en insecten. In 2025 

opent in Weert de eerste insectenfarm. In 2035 zijn 10 Weerter varkensbedrijven 

omgeschakeld naar de teelt van insecten. 



o In 2035 is een gedeelte van de voedselproductie in Weert losgekoppeld van de 

gangbare land- en tuinbouw. Investeringen in kweekvlees en vertical farming zijn 

afkomstig van partijen buiten de landbouw. In 2030 vestigt het eerste 

kweekvleesbedrijf zich op Kampershoek.

o In 2035 richt de grondstofproductie voor en de afzet van de agrarische bedrijven in 

Weert zich op (West)Europa en niet op verre markten.

- De agrarische sector in Weert toont in 2035 een toename van >2% van het organische stof 
gehalte in de bodem. 

- Elke agrarisch ondernemer zet 0% van zijn productiegrond in als vergroeningsmaatregel 
waarbij het streven is dat natuurlijke netwerken hersteld en bevordert worden. – Dit hoort 
bij GLB

- Minimaal 0% van het blijvend grasland wordt structureel voor beweiding ingezet voor herstel 
van de weidevogelpopulatie.

- De biodiversiteit is in 2035 met minimaal 50% toegenomen. 

- Sectoren zijn in gesprek met elkaar en werken waar mogelijk samen. 

- Een nieuw verdienmodel voor landschapsbeheer biedt kansen voor agrarische ondernemers

- Het Weerter landschap blijft behouden door de reconstructie van verbindingszones en 

variatie in begroeiing. 

- In 2035 levert de land- en tuinbouw in Weert een fundamentele bijdrage aan een CO2 

neutrale maatschappij. De akkerbouw en tuinbouw neemt CO2 af van bedrijven die CO2 

produceren. Daarnaast wordt deze sector in binnen de gemeente Weert een voorname 

producent van energie.

- De Weerter akker- en tuinbouwers verbouwen in 2035 specifieke gewassen met gezondheid 

bevorderende eigenschappen. Te hoog ideologisch gehalte voor een gemeente. Markt 

bepaalt. 

- In de akker-, tuinbouw en melkveehouderij is het gebruik van chemische kunstmest sterk 

gedaald. In 2035 telen/produceren de Weerter agrariërs de groene kunstmest grotendeels 

zelf. 

- In 2030 werken de agrarische bedrijven in Weert meer dan nu in gesloten kringlopen:

o Intensieve veehouderij stoot nauwelijks nog stoffen uit die de omgeving belasten.

o Melkveehouderij wordt grondgebonden m.a.w. het gras dat ze nodig hebben telen 

ze zelf. Om dat te bereiken wordt fors geïnvesteerd in grond. Dit gaat verder dan de 

visie van Carola Schouten, dit gaat heel ver in een regio waar heel veel grond aan de 

landbouw onttrokken wordt. – Het mag best bij de buren staan. 

o Akker- en tuinbouw bemesten hun akkers voornamelijk met dierlijke mest of met 

kunstmestproducten gewonnen uit dierlijke mest.

- Inzet industrie in bodem- en luchtkwaliteit

- Inzet terreinbeheerders ism agrariërs voor verbetering van biodiversiteit

- De rekening mag niet alleen bij de agrariërs gelegd worden

Benodigde acties:
 Faciliteren agrariërs – niet vinken maar vonken 

 Regelmatig overleg met gemeente – dialoog 

 Keuzes maken en persistentie beleid 

 Vraag creëren 

 Agrariers zien als en zijn volwaardigee partners in realisatie ecologie & natuur 

o Gemeente faciliteert dit 



Centraal thema: 
Alles op zijn plek

Uitgangspunten:
Diversiteit, spreiding en verweving van functies zijn belangrijke kenmerken van Weert en vormen een 

belangrijk uitgangspunt voor de toekomst. Focus niet alleen op voedsel, paardenhouderij is hier ook 

een belangrijk onderdeel van de landbouw. Nieuwe inwoners moeten zich eerst verdiepen in de plek 

waar ze komen te wonen. 

Onderwerpen:
- (verkeers)veiligheid - verbeteren 

infrastructuur

- Leegstand in buitengebied

- Latente vergunningsruimte 

- Ruimte voor flexibiliteit in beleid

- Medegebruik

- Flexibel in herbestemming van niet 

duurzame locaties

- Grensoverschrijdende natuur is pre

Doelen:
- De landbouw heeft in Weert een prominente rol in zowel voedselproductie, recreatie en 

historie als maatschappelijke uitdagingen zoals de energie transitie. Toevoeging: 

paard/landschap/… 

- Het landschap van Weert wordt niet geclusterd in functies maar de diversiteit wordt nog 

beter gepositioneerd als meerwaarde.

- Het buitengebied heeft een flexibele invulling. = hard nodig 

- In het buitengebied van Weert vindt enkel nog grondgebonden productie plaats. Intensieve 

veehouderij is enkel nog mogelijk op bedrijventerreinen met 0-emissiestallen met een 

infrastructuur op orde. Nee! Je zorgt zo voor enorme veedichtheid en dus ziektedruk. Wel 

vinden we dat je positieve waarde moet vergroten en negatieve moet verkleinen. 

- De overheid en sector hebben samen een visie op leegstand in het buitengebied. 

- In 2035 hebben alle bedrijven passende en up to date vergunningen. Waar nodig/mogelijk 

worden de ‘overtollige’ vergunningen ingetrokken. – dit wordt alleen gedaan bij niet 

duurzame locaties 

- In 2020 zijn er geen verkeersslachtoffers meer door landbouwverkeer en wild. Geef extra 

aandacht aan zwaar landbouwverkeer.

- Het buitengebied van Weert is ook qua verkeer en veiligheid uitnodigend.

- In 2035 is er nog minimaal 3000 ha cultuurgrond beschikbaar voor landbouwdoeleinden. 

- In kader van omgevingswet hebben ondernemers straks zelf de dialoog met hun omgeving. 

De gemeente is actief deelnemer aan deze dialogen en staat de boeren bij in het proces (om 

ook keuzes wat betreft vergunningen toe te kunnen lichten). 



Benodigde acties:
Leegstand

- Zoek andere functies voor VAB’s – maak hier niet zomaar burgerwoningen van. 

- Benader de VAB’s vanuit diverse parameters, is dit een gewenste locatie voor 

herbestemming of geven we deze locatie weg/terug… 

- Zoek ruimte voor boeren die door willen maar waar de locatie niet handig van is

- Zorg voor maatwerk

- Stel kaders

- Geef markt de ruimte

- Zorg samen voor een schoon buitengebied, ook platleggen van locaties, opruimen – ruimte 

voor ruimte – creëer mogelijkheden. 

- Gemeente maak keuzes over burgerwoningen in het buitengebied en steun ondernemers 

Verkeer

- Zorg voor een landbouwroutenetwerk. Kijk waar het mogelijk is om zwaar landbouwverkeer 

en fietsers uit elkaar te halen. Maar denk ook aan de verweving van het landschap. Toeristen 

willen dit ook beleven. 

- Gemeente zorg voor goed beheer van bermen en wegen

Cultuurgrond

- Maak beleid hoe om te gaan met deze cultuurgrond. Laten we samen kijken hoe deze 3000 

ha ingevuld kan worden. Moet dit alleen voor vee… laten we focussen op voedselproductie. 

Er is ruimte voor grondgebondenheid. 

- CO2 binding – hoe kunnen we dit verbeteren? 

o CO2 negatief communiceren 

o Wageningen zoek uit hoe we dit in Weert goed aan kunnen pakken

o Hoe kijken voerfirma’s en akkerbouw hier naar?

Paard

- Uitkomst voor VAB’s. Er is hier veel vraag naar goede locaties maar die kennen we nog niet. 

- We willen ons ook profileren als paardenregio 

- Gemeente, zorg voor een paardenambtenaar – en maak hier beleid op 

Natuur

- We willen in gebied Weerterbos af van het dierentuinkarakter: te veel grote dieren. Laten we 

ze los of ruimen we ze op? 

o Er moet nagedacht worden hoe we om willen gaan met edelherten, zwijnen en 

wolven zo in de 21e eeuw. De bevolking is gegroeid, er is meer infrastructuur. Wat 

willen we met deze dieren? 

- Impact industrie op buitengebied aanpakken

- Persistentie in beleid 

- Afstemming tussen diverse partijen



Centraal thema: 
Welzijn voor Weert

Uitgangspunten:
Er is inzicht in bedrijven en de economische impact van de agrarische sector/business breed. De 

beleving van buitengebied is van belang voor het welzijn. Er zijn landbouw sensitieve ambtenaren en 

bestuurders. In Weert werken we transparant en integraal. We zorgen voor boeren, zij horen bij onze 

gemeente/gemeenschap. 

Onderwerpen:
- Welzijn en gezondheid mensen

- Welzijn en gezondheid boeren

- Welzijn en gezondheid dieren

- Armoede

- Psychische problemen in de 

agrarische sector

- Goede samenwerking gemeente en 

agrarische sector 

- Slim om gaan met leegstaande 

stallen

Doelen:
- Het buitengebied is van Weert en niet alleen voor de agrarische sector.

- Gehoord worden 

- In Weert werken we samen aan welzijn en educatie.

- Automatisering en digitalisering biedt ondernemers de mogelijkheid om de inzet van arbeid 

te beperken en geven ondernemers in Weert een sociaal acceptabel leven. Er moet 

ontwikkelruimte zijn en blijven.

- In Weert leven er geen boeren onder de armoede grens. Er is kennis om boeren met 

psychische problemen op te vangen en door iemand te laten begeleiden. 

- De juiste technieken rondom o.a. fijnstof worden gebruikt. 

- Saneren van lege stallen – ruimte voor ruimte

- Vergunde technieken ook invullen en handhaven

- Afvang fijnstof agri vs industrie 

- Oog voor grensoverschrijdende activiteiten

Benodigde acties:
 Er wordt onderzoek gedaan naar de populatiedruk van vee. Wat kan waar? Houd hier 

rekening mee in de vergunningstrajecten. 

 Ambtenaren op stage 

 Schoolnperdah 

 Jaarlijks overleg met LLTB

 B&W op bedrijfsbezoek 



 Niet vinken maar vonken, en uitleggen waarom en welke keuzes





Centraal thema: 
Circulariteit & energie Weert

Uitgangspunten:
- Netwerk dient geschikt te zijn voor geformuleerde doelen

- Grond die niet geschikt is voor voedsel/voer inzetten voor zonne-energie

- Eerst de daken vol tbv zonne-energie

- Gemeente: ruimte voor circulaire activiteiten

o Experimenteerruimte

o Investeer in infrastructuur (bv warmtenetwerken)

- Gezamenlijk nut en noodzaak benadrukken

- Zet in op kleine kringlopen op fosfaat + stikstof + organische stof

- Geen landbouwactiviteiten voor energie grondstof: voedsel > veevoer > grondstof > energie

Onderwerpen:
- Energie

- Klimaat

- Energieneutraal

- Slimme innovaties die grondprijs 

niet doen stijgen

- Stimulering van kleinschalige 

energieproductie door agrariërs, bv 

reststromen

- VAB’s inzetten voor 

energievraagstuk

- Terugwinnen van warmte

- Circulariteit

Ideeën

- Zonneweide in wateropvanggebieden

- Zonneweide t.b.v. biodiversiteit?

Doelen:
- In 2040 ipv 2030 is Weert energieneutraal door slimme innovaties die de grondprijzen niet 

doen stijgen. 

- Er is spraken van circulaire landbouw binnen de regio

- Reststromen zoals afval, warmte, water, etc. zijn in kaart gebracht en worden lokaal 

uitgewisseld. Dit punt wordt onderschreven!

- Spelregels t.b.v. energie winning geeft ruimte voor ondernemerschap > gemeente regie

- Ruimtelijke ordening > ruimte voor circulatie

Benodigde acties:
- Netwerk goed in kaart brengen

- Stimulerende rol en kennis ontwikkelen



- Meedenken vanuit energie en ciculair kansen bij vergunning en ontwikkeling

Algemeen / afsluitende issues van derde sessie:

- Broedplaats voor ideeën

- Maak inzichtelijk waar we nu staan en we naar toe gaan elke 12/24 maanden



Centraal thema: 
Ontmoetingen

Uitgangspunten:
Meer dan voorheen moeten we focussen op samenwerking. Agrariërs onderling, maar juist ook in 

samenwerking met MKB, onderwijs, overheid en inwoners. Elkaar ontmoeten en leren kennen, in 

gesprek gaan samen, zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen voor samenwerking. We leren 

elkaars belevingswerelden kennen en zorgen dat er zo min mogelijk onwetendheid is. De agrarische 

sector is een (volwaardige) gesprekspartner en krijgt waardering: financieel maar ook menselijk. 

Mensen denken positief en in kansen/mogelijkheden/oplossingen in plaats van problemen. Er is 

wederzijds respect voor Weert. Er wordt met elkaar gesproken. Er worden eerst zaken onderzocht 

voordat er geroepen wordt. Er wordt gedacht in samen ipv wij/jullie. 

Onderwerpen:
- Ontmoetingen boer – burger

- Educatie

- Boerderijlessen

- Verbinding inwoners met 

boerenbedrijf

- Agrarische sector in zijn geheel laat 

zijn stem horen, hoe divers de 

bedrijven ook zijn

- Aanpassingen doen kost tijd, ik wil 

het echt hoor maar er moet wel een 

boterham mee te verdienen zijn

- Algemeen bezit – mijn bezit 

- Als we echt duurzaam willen, dan 

moet het consumptieproces ook 

veranderen

Doelen:
- We streven naar het verkleinen van de afstand tussen boer-burger en boer-ambtenaar.

- We werken aan 1. Kennismaking en vervolgens 2. Kennisdelen.

- Natuurverenigingen en boeren werken samen 

- De sector draagt kennis en kunde uit

- Er zijn verbindingen en regelmatig ontmoetingen tussen bedrijven en de agrarische sector.

- Er is een sterke verbondenheid tussen de verschillende stakeholders in Weert.

- In ieder dorp en aan de randen van de stad zijn boerderijen waar kinderen (en volwassenen) 

het boerenleven kunnen ervaren en zo nodig meehelpen.

- Boeren en burgers praten met elkaar over gezondheid en vergunningen.

- In 2025 hebben alle inwoners een bezoek gebracht aan een boerenbedrijf via 

schoolbezoeken of andere activiteiten.

- Er wordt ingezet op Klasseboeren waarbij de diversiteit in de sector aan bod komt: 

Herenboeren, grote veehouderij etc. 

- In 2035 koopt 25% van de inwoners zijn voedsel bij lokale boeren.  Dit zou mooi zijn maar 

niet haalbaar voor alle boeren en consumenten. Niet iedereen hoeft dit op zijn bedrijf te 

doen, het moet bij je passen. 

- Agrariërs communiceren op een manier die bij hen past. Via sociale media, een website, 

rondleidingen of informatiebordjes op het bedrijf bijvoorbeeld. 



- Alle inwoners van Weert leren over de agrarische sector op de bedrijven. Boeren gaan niet 

naar de klas maar de klas komt naar de boerderij. De sector verbindt het lesprogramma met 

onderdelen op het bedrijf die hiervoor ingezet kunnen worden zoals rekenen, biologie etc.

- Boeren gaan ook naar de stad om te laten zien wat hun wereld inhoudt. Ze hebben hier wel 

organisatie hulp bij nodig 

- Ambtenaren komen naar het boerenerf. Ze komen op werkbezoek waardoor ze ook direct de 

bedrijven kunnen zien en niet vanaf het bureau beslissingen nemen. Er wordt duidelijk waar 

de ambtenaren/wethouder op bezoek gaan en boeren kunnen zich actief aanmelden. 

- Er wordt bewust ingezet op educatie van volwassenen/ouders. De agrarische sector gaat met 

hen in gesprek, ook als het actievoerders zijn. 

Benodigde acties:
 We onderzoeken de mogelijkheden voor een boeren van Nederweert voor Weert. 

 De dorpsraad gaat ommetjes organiseren waar o.a. boerderijen bezocht worden

 Natuurorganisatie (Frank) en boeren (john en zoon Tom) gaan samen kijken hoe zij samen 

iets kunnen doen tijdens de vierdaagse. 

 Wandelroutes door het bedrijf organiseren 

 Educatie door een stadsecoloog 

 Boeren doen aan educatie door houten hutjes met filmpjes op het erf zoals in Boekel en 

Bladel

 Symposia organiseren 

 Geert en … komen op bedrijfsbezoek bij Wilbert Mans
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