
Waarde van de landbouw voor Weert

De gemeente Weert werkt aan een landbouwvisie. Een eigen verhaal waarin de toekomst en de 

waarde van de landbouw voor Weert centraal staan. Daarbij kijken we nadrukkelijk verder dan de 

(economische) waarde voor ondernemers en agribusiness. Wat is bijvoorbeeld de samenhang tussen 

de landbouw en de natuur- en landschapswaarden in Weert? En wat betekent de landbouw voor de 

mens? Voor inwoners van de stad Weert, voor bewoners van het buitengebied maar ook voor 

recreanten en toeristen? Wat zijn belangrijke issues in Weert als het gaat om de landbouw in relatie 

tot haar omgeving? Waar liggen kansen? Waar schuurt het? En wat betekent dit voor de koers die de 

gemeente Weert in de toekomst wil varen? Welke ontwikkelingen willen we als gemeente faciliteren 

en stimuleren? Welke ontwikkelingen willen we afremmen of verbieden? 

Kaart agrarische bedrijven



Verkennen als eerste stap

De gemeente Weert zoekt naar een gedeelde en gedragen visie. Reden waarom we gestart zijn met 

een brede verkenning. Naast het feitelijk in kaart brengen van de landbouw in Weert, hebben er 

verkennende huiskamergesprekken met vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen 

plaatsgevonden Uiteraard hebben we gesproken met agrariërs en agribusiness, maar ook met mensen 

die actief zijn op het gebied van natuur en landschap, met inwoners en met gebruikers van onze 

buitenruimte. Daarnaast hebben we met 23 agrarische ondernemers in de gemeente (15% van het 

totale aantal) een individueel gesprek gevoerd over de toekomstwensen en – mogelijkheden op 

bedrijfsniveau.

In de bijlage staan per doelgroep de belangrijkste uitkomsten (ambitie en randvoorwaarden) van de 

gesprekken weergegeven. Als we door onze oogharen naar alle resultaten kijken dan heeft de brede 

verkenning ons de volgende inzichten opgeleverd:

- De diversiteit in de land- en tuinbouw is groot. Dat geldt zowel voor de typen bedrijven in 

onze gemeente: akker- en tuinbouw, paardenhouderij, vleesvee, melkveerunderen, schapen, 

geiten, zeugen, vleesvarkens, leghennen, vleeskippen, en overig pluimvee

- De landbouw is sterk verspreid over en verweven met de omgeving. De spreiding van 

agrarische bedrijven is groot en er is nergens sprake van clusters van bedrijven. Daarnaast is 

ook de mate waarin landbouw verweven is met het landschap groot. In de 

huiskamergesprekken is gebleken dat juist deze verwevenheid gewaardeerd wordt door de 

inwoners van Weert.

- De inschatting op voorhand was dat bij de verschillende huiskamergesprekken verschillende 

issues geagendeerd zouden worden dan wel dat dezelfde issues verschillend gewaardeerd of 

uitgelegd zouden worden. Dit bleek veel minder het geval dan verwacht. Er zijn in de 

verkennende fase weinig echte knelpunten of issues boven gekomen die inhoudelijk of 

gebiedsgericht verdere uitgewerkt behoeven. Bovendien zijn een aantal issues die de 

gemeente op haar groslijst had staan tijdens de sessies helemaal niet ter sprake gebracht.

- Opvallend was bij de huiskamergesprekken dat mensen en partijen elkaar niet echt goed 

kennen. Op basis hiervan concluderen wij dat de collectiviteit/cohesie binnen de 

verschillende doelgroepen beperkt is. Daarentegen bleek de behoefte en de bereidheid om te 

komen tot nadere samenwerking groot, zeker tussen de doelgroepen. Natuur, burgers, 

boeren, agribusiness, overheid zouden meer dan tot nu toe gebeurde samen het gesprek aan 

moeten gaan. Dit zal zeker ook een positieve bijdrage leveren aan het onderling vertrouwen 

tussen partijen.

- Agrarische ondernemers hebben het moeilijk en zoeken – vaak vanuit belemmeringen 

gedreven – massaal naar mogelijkheden en hebben daarbij zeer zeker hulpvragen. Ook is de 

behoefte aan helderheid groot: wat zijn de mogelijkheden? Wat kan wel en wat kan niet?

Kritische kanttekening die wel goed is om te maken, is dat niet iedereen in de groepsgesprekken het 

achterste van zijn/haar tong heeft laten zien. In een aantal gevallen is bij het napraten of door 

ontvangen nazendingen gebleken dat de opvattingen van mensen soms wat uitgesprokener zijn dan in 

de groep tot uiting gebracht.



Geen issues of probleemgebieden, wel centrale thema’s

Ondanks dat er geen concrete issues of probleemgebieden boven zijn gekomen, bieden de uitkomsten 

van de verschillende sessies wel aanknopingspunten voor een aantal centrale thema’s  die een rode 

draad kunnen vormen voor de landbouwvisie Weert:

Weerts verdienmodel

Bij dit thema gaat het om zaken als schaalvergroting, latente vergunningsruimte, 

bedrijfsomvang, omvang van stallen, innovatief vermogen van de landbouw, 

bulk of niche/lokaal geproduceerd, bedrijfsovername, kansen voor nieuwe 

intreders et cetera.

Ecologie en natuur

Aspecten die bij dit thema passen zijn bijvoorbeeld omvang van de veestapel, 

nieuwe eiwitbronnen, bodemvruchtbaarheid, inzet van technologie, circulariteit, 

voorkomen van verdere verontreiniging van bodem, water en lucht, behoud van 

biodiversiteit, reconstructie verbindingszones, akkerranden.

Alles op zijn plek

Diversiteit, spreiding en verweving van functies zijn belangrijke kenmerken van 

Weert en vormen belangrijke uitgangspunt voor de toekomst. Als we dit nog 

verder willen benutten gaat het om thema’s als (verkeers-)veiligheid, leegstand 

in buitengebied, vergunningverlening, ruimte voor flexibiliteit in beleid, 

medegebruik.

Welzijn voor Weert

Bij dit thema passen bijvoorbeeld aspecten als welzijn en gezondheid voor mens 

en dier, armoede en psychische problemen in agrarische sector, et cetera.

Circulariteit & energie Weert

Denk bij dit thema bijvoorbeeld aan zaken als energie, klimaat, energieneutraal, 

slimme innovaties die grondprijs niet doen stijgen, stimulering van kleinschalige 

energieproductie door agrariërs, vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) 

inzetten voor energievraagstuk, terugwinnen van warmte, circulariteit.

Ontmoetingen

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. Ook ontmoetingen boer – burger 

passen bij dit thema, waarbij ook zeker de kansen voor ontmoeting en educatie 

via boerderijlessen een interessant thema’s is.

Verdieping nodig

Deze zes thema’s zijn rode draden waarlangs de landbouwvisie voor Weert ontwikkeld kan worden. 

Om te komen tot een goede visie van, voor en door Weert, is nog wel een verdiepende slag nodig. 

Reden voor ons om na de zomer verdiepende en verbindende sessies te organiseren. Tijdens deze 

sessies kleuren we de bovengenoemde zes thema’s samen verder in en verkennen we tot waar de 



ambitie van Weert reikt. Op basis hiervan kijken we waar we de piketpaaltjes voor de toekomst neer 

kunnen en willen zetten. 

Voor deze verdiepende en verbindende sessies nodigen we gericht mensen uit. Dit om een evenredige 

verdeling over doelgroepen te bewaken, maar ook omdat we echt op zoek zijn naar mensen die 

inhoud en scherpte kunnen aanbrengen in de discussie.

Concept landbouwvisie

Op basis van de uitkomsten van de verdiepende sessie wordt de conceptlandbouwvisie geschreven. 

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de visie, in welke fase dan ook, 

krijgt de kans om op de conceptvisie te reageren. Hiertoe sturen we de conceptvisie digitaal aan 

iedereen toe, maar organiseren we ook een plenaire bijeenkomst waarin we de conceptvisie aan u 

presenteren en met u bespreken. U ontvangt hiervoor t.z.t. tijdig een uitnodiging.



Bijlage 1: Uitkomsten op hoofdlijnen huiskamerbijeenkomsten per doelgroep

Agribusiness
Ambitie

 Grondgebonden ondernemerschap als economische motor en beheerder van landschap 

 Verbinden van belangen ondernemer – om grondgebonden ondernemerschap als 

economische motor en beheerder van landschap 

 Verbinden van belangen ondernemer – omgeving (laat zien we wat je doet, educatie, 

beleefbaar maken)

 Samenwerking (ondernemers onderling (primaire producent, MKB, industrie maar ook met 

andere Ondernemers)

 Circulariteit

 Omgeving (laat zien we wat je doet, educatie, beleefbaar maken)

 Samenwerking (ondernemers onderling (primaire producent, MKB, industrie maar ook met 

andere Ondernemers)

 Circulariteit

Randvoorwaarden

 Betrokkenheid burgers

 Flexibiliteit wet- en regelgeving

 Samenwerking

 Gezamenlijk perspectief

 Vertrouwen in dialoog

 Kwetsbare opstelling, ook van bestuur

Inwoners
Ambitie

 Duurzame biologische landbouw

 Landbouw met kennis van en rol in beheer landschap

 Ontsnipperen, verbinden en variatie en diversiteit buitengebied stimuleren (akkerranden, 

landschapselementen, bramen snoeien)

Randvoorwaarden

 Meer begrip voor elkaar

 Educatie en laten zien wat boeren doen op gebied van natuurbeheer

Natuur en landschap
Ambitie

• Gebiedsontwikkeling met de streek

 Landbouw zonder onnatuurlijke toevoegingen 

 Trots op landbouwgebied 

 Vervlechtingsgebied 

 Meer koppeling burger-voedsel 

 Duurzaam waterbeheer 

 Bodem op 1 

 Samenwerken natuur en landbouw



Randvoorwaarden

• Meer onderzoek naar: 

• Biodiversiteit

• Beste: natuur clusteren of verbinden/verweven 

• Lokaal geen pesticiden i.r.t. water

• Verantwoordelijkheid niet alleen bij consument/burger 

• Gezonde landbouw en leefomgeving 

• Landbouw in stand houden 

Boeren
Ambitie

• Samenwerken 

• Goed verdienmodel

• Mensen die willen blijven boeren

• Leefbaarheid is beter met boeren 

• Educatie 

• Positiviteit

• Duurzame landbouw locatie 

• Niet saneren latente vergunningen 

• Dialoog samenleving 

• Bouwblok op maat 

• Agrarisch natuurbeheer

Randvoorwaarden

• Duidelijkheid 

• Onderzoek/uitdragen kennis: 

• fijnstof 

• Meer kennis ambtenaren 

• Snelheid in vergunningen/flexibiliteit

• Meedenken mogelijkheden stoppers en VAB’s

• Rechtszekerheid 

• Samenwerken 

• Veiligheid ondernemer

• Niet belemmerd door nieuwe burgerwoningen

Gebruikers buitengebied
Ambitie

• Duidelijkheid bestemmingen

• Gezonde lucht, water en bodem 

• Veilige wegen in het buitengebied 

• Wandelknooppuntenroute Weert

• Archeologisch walhalla 

• Aandacht voor landschapsmonumenten  

Randvoorwaarden

• Zoek oplossingen! 

• Sluit aan bij wat er is en ga er goed mee om: koester dit. Ga niet steeds nieuwe dingen 

bedenken!



• Gemeente denk mee:

• Mogelijkheden kleine akkers qua diversiteit/alternatieven met verdienmodel 

• Gebiedsbeleid


