MOTIE
Raad 8 juli 2020, agendapunt 19, Landbouwvisie 2030
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 8 juli 2020;
overwegende dat

- De landbouwsector in Nederland een opgave heeft in het verduurzamen van haar eigen sector;
- De ondernemers in de landbouwsector in Weert zelfstandig stappen zetten richting verduurzaming van
de landbouw;

- De ondernemers in de landbouwsector een grote bijdrage leveren aan het buitengebied van Weert;
- Landelijk en provinciaal beleid de landbouwsector op een groot aantal punten dwingt en stimuleert te
verduurzamen;

- Het korten op rechten een averechts effect heeft;
- Er onlangs nog nieuw provinciaal beleid is vastgesteld dat de landbouwondernemers in de gehele
-

provincie stimuleert richting verduurzaming van haar sector;
Er perspectief moet zijn en blijven voor landbouwondernemers in Weert;
De mogelijkheid tot het uitbreiden van ondernemingen bij dat perspectief noodzakelijk is;
De gemeente Weert niet op de stoel van de ondernemer in de landbouwsector moet gaan zitten;
De Landbouwvisie 2030 een eenzijdig en negatief beeld geeft over de landbouwsector in Weert;
Wethouder Gabriëls tijdens de eerste termijn van de commissievergadering d.d. 24 juni 2020 een
positiever beeld van de sector heeft geschetst dan dat het visiedocument doet;
Hij daarbij duidelijk heeft gemaakt dat ondernemerschap, een gezonde bedrijfsvoering op lange termijn
en ook schaalvergroting kan bijdragen aan de ‘transitie’ van de landbouwsector;
De woorden van de portefeuillehouder in de commissievergadering d.d. 24 juni 2020 in onze ogen
moeten worden gebruikt bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma bij de Landbouwvisie 2030;
We ons moeten richten op de kansen die de landbouwsector biedt;
Landbouwbeleid moet gaan over landbouw en niet over het complete buitengebied;
De gemeente Weert een faciliterende opstelling moet hebben richting haar ondernemers in de
landbouwsector;
Deze ondersteuning voor iedere ondernemer in de Weerter landbouwsector maatwerk vraagt.

is van mening dat
Er als uitwerking van de Landbouwvisie 2030 een uitvoeringsprogramma moet komen dat aansluit bij
landelijk en provinciaal beleid en de behoeften van de lokale landbouwondernemers in de gemeente
Weert.
draagt het college op
Het nog op te stellen uitvoeringsprogramma bij de Landbouwvisie 2030 voor te leggen aan de raad, en in
dit programma te verwerken:
1. Op welke wijze de gemeente Weert een faciliterende rol gaat speelt richting de - voor het
uitvoeringsprogramma geïnventariseerde - behoefte(n) van de ondernemers in de landbouwsector;
2. Dat de rol van de gemeente Weert niet meer dan het faciliteren van de (toekomstige) behoefte(n) van de
ondernemers in de landbouwsector omvat;
3. Dat het hebben en houden van perspectief en een meerjarig verdienmodel voor ondernemers in de
landbouwsector het uitgangspunt moet zijn bij de uitvoering van de Landbouwvisie 2030;
4. Dat perspectief en een meerjarig verdienmodel bij iedere onderneming vraagt om maatwerk in de
ondersteuning vanuit de gemeente Weert;

5. Dat het uitbreiden van ondernemingen in de landbouwsector in Weert mogelijk moet blijven;
6. Dat de gemeente Weert op het gebied van landbouw geen beleid of regelgeving hanteert die strenger is
dan landelijk en/of provinciaal vastgelegd(e) beleid en regelgeving.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Besluitvorming: verworpen.

