
Naar een landbouwvisie 
voor en van Weert!
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Raakvlakken met de landbouwvisie

• Planologie en infrastructuur

• Economie, gezondheid en leefbaarheid

• Vergunning en handhaving

• Duurzaamheid, klimaat en water

• Communicatie



Aanpak op hoofdlijnen

25 individuele gesprekken met agariërs
Huiskamergesprekken met groepen 
stakeholders

Wat is jullie visie t.a.v. de waarde 
van landbouw voor Weert?

In hoeverre kunnen we komen 
van een ‘eigen’ visie naar een 
‘gedeelde’ visie?

Verbindingsgesprekken tussen landbouw 
en andere groepen stakeholders over 6 
thema’s

Uitschrijven en uitwerken van 
de landbouwvisie van de 
gemeente Weert

Consulteren betrokken actoren intern en 
extern



De verbindende thema’s 

• Weert’s verdienmodel

• Natuur en ecologie 

• Alles op zijn plek 

• Welzijn voor Weert 

• Circulariteit en energie 

• Ontmoetingen 



Onze visie 

• Diversiteit in het buitengebied, neem dit als vertrekpunt

• Locatie bedrijven in relatie tot omgeving, leefbaarheid, gezondheid en 
infrastructuur

• Latente vergunningsruimte intrekken: wanneer wel, wanneer niet

• Verdienmodel agrarisch bedrijf is een voorwaarde voor verandering

• Vrijkomende agrarische bebouwing, kansen en bedreigingen

• Dialoog voeren: interactie Stad en platteland 



Proces verwoorden & verbeelden
• Ambtelijk overleg 

• Conceptvisie 

• 1e conceptversie naar kernteam

• Bijpraten raad

• 2e versie naar brede groep ambtenaren

• 3e versie uitsturen naar netwerk

• Consulteren div. stakeholders

• Feedback verwerken & verbeelden

• Presentatie verbeelding en reacties

• Oplevering eindproduct 



In gesprek 
voor de landbouwvisie 
voor en van Weert!
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En nu aan het werk

•Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?
• Met betrekking tot de landbouw
• In de komende 10 jaar

•Welke rol heeft de gemeente Weert daarin?



Het vervolg 

• Visiepresentatie aan college December 2019

• Behandeling in commissie Januari 2020  

• Behandeling in de raad Februari 2020

• Informeren in en over het vervolg

• Betrokkenheid in de toekomst


	Slide 1
	Slide 2
	Uitgangspunten landbouwvisie Weert
	Raakvlakken met de landbouwvisie
	Aanpak op hoofdlijnen
	De verbindende thema’s
	Onze visie
	Proces verwoorden & verbeelden
	Slide 9
	En nu aan het werk
	Het vervolg

