
 

 

 

Aan: leden van de gemeenteraad van Weert   

 

Betreft: drie aanbevelingen ʺLandbouwvisie 2030ʺ 

 
Geachte heer, mevrouw. 

 

Graag wil Groen Weert drie aanbevelingen doen voor de bespreking van de ʺLandbouwvisie 2030ʺ in de 

gemeenteraad. 

 

Houd het hoofd koel. Dat is onze eerste aanbeveling. Het is een vanzelfsprekend richtsnoer, denken wij, 

voor besluitvorming door overheden. Maar wij zien in de  ʺLandbouwvisie 2030ʺ weinig van een neutrale 

analyse en niet veel feitelijke argumenten. Daarentegen is het vooral een compilatie van gevoelens en me-

ningen in de landbouwsector. Meer hierover kunt u lezen in de uitgebreide  inspraakreactie van Groen Weert 

met een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen in de landbouwsector. Deze analyse is naar onze mening 

behoorlijk zakelijk en feitelijk. 

Onze aanbeveling om het hoofd koel te houden komt vooral voort uit de reactie van het CDA op hun website. 

Het CDA haalt daar uit naar de Landbouwvisie 2030. Het CDA gaat niet met argumenten in op de inhoud 

van de Landbouwvisie 2030 maar speelt in op de onzekerheid in de sector. En zweept zo de gemoederen die 

toch al verhit zijn, nog wat verder op. Hetgeen geen oplossing is voor de problemen van het buitengebied.  

En de onzekerheden waarmee de landbouwsectorwel degelijk te maken heeft gaan daar niet mee verdwijnen. 

 

Hernoem de nota van ʺLandbouwvisie 2030ʺ naar ʺLandbouwnota 2020ʺ. Dat is onze tweede aanbeve-

ling. Omdat de landbouwnota hoofdzakelijk een compilatie is van sector-ideëen en -emoties is het beter om 

dat zo te benoemen. Zonder neutrale analyse en argumentatie is het niet verstandig om als gemeente deze 

zaken tot de eigen visie te maken. Zo is het nog maar de vraag of de beleidslijn verstandig is om voor het 

grootste deel van het buitengebied op niet gespecificeerde wijze „ruimte te bieden voor ontwikkeling van de 

landbouw“. Dit betekent verdere schaalvergroting en intensivering. Juist deze processen gingen tot nu toe 

gepaard met schadelijke neveneffecten voor de leefomgeving.   

 

Formuleer bij elke maatregel of instrument een redenering die aannemelijk maakt óf en op welke wijze de 

maatregel echt zal gaan werken. 
 welk concreet  doel moet worden bereikt?   

 hóe werkt de maatregel bij het realiseren van het doel, kan aannemelijk worden gemaakt dat het werkt? 

Hoe moet het niet? Het moet niet zoals het is gegaan met de ʺruimte voor ruimte regelingʺ ofwel het stallen-

plan uit het verleden. Het landschap zou opknappen vanwege teruggedrongen verstening. Het tegendeel is 

gebeurd. En toegenomen in plaats van een afgenomen verstening: evenveel stallen en flinke bouwvolumes 

nieuwe woningen erbij in het buitengebied. En er zijn flinke geldstromen op gang gekomen waarvan de 

vraag is of de geldstromen de meest nuttige richting zijn opgegaan. Het was averechts werkend beleid. 

In de ʺlandbouwvisieʺ dreigt dezelfde misstap te worden gezet. Voorbeeld: bij de beleidslijnen voor de vrij-

komende agrarische bedrijfsbebouwing ontbreken concrete doelstellingen en er ontbreekt een redenering 

waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de maatregelen gaan bijdragen aan de doelstelling. Er staan alleen 

algemeenheden in over het tegengaan van verpaupering en ondermijning. Zonder een degelijke redenering 

over de verwachten effectiviteit kunnen de consequenties niet worden overzien van de beleidslijn om ruime 

mogelijkheden te bieden voor nieuwe invullingen van afgeschreven en verouderde agrarische bedrijfsruimten.  

 

Bovenstaande zaken zijn uitvoeriger beschreven in onze reactie op de ʺlandbouwvisieʺ en op onze website. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Stichting Groen Weert 

 


