Boeren en tuinders
houden Midden-Limburg
gezond

De agrarische sector is onderdeel van de oplossingen voor
uiteenlopende uitdagingen waarmee de hele samenleving
te maken heeft. En als het de samenleving vandaag de dag
ergens niet aan schort, dan zijn het uitdagingen. Of dat nou
is op het gebied van economie en klimaat, volksgezondheid en milieu, de arbeidsmarkt, zorg, infrastructuur of
veiligheid, de LLTB-regio Midden-Limburg zit voor al deze
onderwerpen aan tafel bij beleids- en opiniemakers. Waarom? Omdat we als agrarische sector onderdeel zijn van de
maatschappij. Wij zijn - en vormen - de samenleving, net
als alle andere inwoners van onze prachtige regio. Omdat
we het belangrijk vinden mee te denken over - en mee te
werken aan - oplossingen en omdat we voor veel van die

uitdagingen de handschoen al hebben opgepakt. Daar zijn
we als agrarische ondernemers in de regio trots op. Boeren en tuinders houden Limburg gezond! De inzet is om de
randvoorwaarden voor de agrarische ondernemer zodanig
te maken dat hij een goed inkomen kan halen en perspectief
heeft voor de toekomst. Ondernemen moet hij zelf doen.
Veel van de hiervoor genoemde beleidsvelden liggen vooral
bij de gemeente. De belangenbehartiging van de LLTB-regio
Midden-Limburg spitst zich hier dan ook voornamelijk op
toe door zeer regelmatig met de gemeenten in haar werkgebied aan tafel te gaan. Belangrijk is dat we als regiobestuur bij alle processen die spelen in een gemeente en die
ons als sector raken vroegtijdig betrokken worden.

Boeren en tuinders kunnen Limburg alleen gezond houden als er toekomstperspectief is voor onze ondernemers. Dat
perspectief scheppen we uiteraard niet in
vierjarige bestuurstermijnen; daar moet
een visie onder liggen die zich uitstrekt
over een langere termijn en ontwikkelruimte biedt voor iedere toekomstgerichte agrarische ondernemer in Midden-Limburg. Ruimte om te ondernemen dus,
zowel in fysieke zin als op het gebied van
regelgeving.
In het verleden werd ontwikkelingsruimte altijd vertaald in bedrijfsvergroting. We
zien al een aantal jaren dat ondernemers
hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden
kiezen en dat betekent voor een aantal
nog steeds bedrijfsvergroting. Voor
anderen is dit verbreding middels een
neventak, zoals huisverkoop, een boerderijcamping of zorgboerderij. Weer
anderen kiezen voor intensivering of een
biologische werkwijze.
Tenslotte zit er ontzettend veel innovatiekracht in de sector. De wil en de wens
om te innoveren wordt uiteraard groter
naarmate er toekomstperspectief is. Innovatie in de sector leidt natuurlijk niet

alleen tot positieve ontwikkelingen voor
de ondernemer. Innovatieve oplossingen
kunnen aanzienlijk bijdragen aan gezondheidsaspecten van omwonenden.
Voor al deze ontwikkelingen dienen er
mogelijkheden te zijn. Alleen dan kan
een robuuste en vitale sector – die ook in
onze regio de basis is voor zoveel bedrijvigheid - behouden blijven.
De agrarische sector is een onderdeel
van de maatschappij en deze maatschappij bemoeit zich ook steeds meer met
onze sector. Zowel op landelijk niveau
als op sectorniveau is er de laatste jaren
veel tijd en energie gestoken in pr voor
de sector, waardoor we nog steeds een
groot draagvlak hebben in deze maatschappij. Dit moeten we ook vertalen
naar onze directe omgeving. In eerste
instantie heeft een ondernemer in alles
wat hij doet te maken met zijn buren. Een
goed contact en overleg hiermee is zeer
wenselijk. Zeker bij bedrijfsaanpassingen
of uitbreidingen. Daarom steunen wij
initiatieven in deze richting, zoals ‘Loeren
bij de Boeren’ en de ‘Boeren van Nederweert’.

singen. Een flexibel herbestemmings- en

Ruimtelijke ordening
Het buitengebied is van ons allemaal.
We wonen, werken en recreëren er. Een
vitaal buitengebied kan niet zonder vitale
agrosector. De belevingswaarde van het
buitengebied is een groot goed, niet alleen voor de inwoners van de regio, maar
ook voor toeristen die van ons platteland
willen genieten; niet op de laatste plaats
dankzij de pracht van kleurrijke gewassen en dieren in de wei.
Van oudsher is het platteland het domein
van boeren en tuinders, natuurbeheerders en de bewoners van de dorpen en
buurtschappen die economisch sterk
met elkaar verbonden waren. Dat gevoel
van verbondenheid moet terugkomen.
Daarom blijven wij de dialoog met onze
omgeving aangaan, maar moeten we bijvoorbeeld ook bekijken welke bedrijven
op welke plek de beste toekomst hebben.
Daarnaast is het belangrijk dat we
aandacht hebben voor stoppers en
leegstand. Een vanuit de overheid goed
gevulde instrumentenkoffer is nodig om
samen met de sector te komen tot oplos-

verplaatsingsbeleid voor vrijkomende,
agrarische bebouwing en de mogelijkheid
om bouwblokken aan te passen is daarbij
onontbeerlijk. Voor dit alles is maatwerk
nodig. Geen strak keurslijf van regels,
maar in goed overleg en passend bij de
kwaliteiten van het gebied.

Schoon en opgeruimd buitengebied
We hebben allemaal (zowel sector als
maatschappij) baat bij een zo schoon en
opgeruimd mogelijk buitengebied. Daarom zijn we voorstander van een slopersregeling voor oude stallen en gebouwen
die niet meer voor de agrarische sector
worden gebruikt. Dit gaat verrommeling
van het buitengebied tegen en geeft minder mogelijkheden voor ondermijning.
Veel intensieve veehouderijbedrijven
stoppen. Vaak liggen deze in de directe
omgeving van dorpskernen. Om te voorkomen dat deze bedrijven nog opgestart
worden (met alle consequenties voor de
directe omgeving en negatieve uitstraling
naar de sector) zijn we voorstander van
een intrekkingsbeleid van de omgevings-

vergunning van bedrijven die al geruime
tijd niet meer in exploitatie zijn.

Water
De circulaire economie wordt steeds
meer een gegeven. De productie van
agrarische producten en diensten (voedsel, sierteelt, pootgoed en belevingsproducten) biedt volop kansen voor het realiseren van klimaatdoelen. Daarbij is ook
de waterbalans een belangrijk onderdeel.
Samen met de provincie, Waterschap
Limburg en andere stakeholders, zoals
de terreinbeherende instanties, kunnen
we initiatieven vanuit de regio stimuleren
en zoveel mogelijk aansluiten op de Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak. Samen maken we de agrosector nóg
meer de spons van Limburg door water
enerzijds te conserveren en anderzijds
snel weg te kunnen loodsen in tijden van
extreme neerslag.
Dat betekent een dynamisch watersysteem dat water kan vasthouden én adequaat afvoeren. Wij nemen daarin onze
verantwoordelijkheid en dringen erop

aan dat ook het stedelijk gebied meer
inspanningen gaat leveren om water
vast te houden en te bergen. Voor optimale waterkwaliteit en -kwantiteit is het
belangrijk dat er voldoende ruimte blijft
voor agrarische activiteit in het buitengebied en dat er genoeg landbouwgrond
beschikbaar is. Voor natuurgebieden zijn
goede beheercontracten noodzakelijk.
Water is van levensbelang, ook voor onze
planten die we in tijden van droogte moeten kunnen beregenen. De agrosector
onttrekt relatief weinig water, terwijl ze
de grootste toevoeger van grondwater
is. Via Nieuw Limburgs Peil hebben we
in samenwerking met het waterschap
het grondwaterpeil weten te verhogen,
waardoor beregening minder snel hoeft
te worden toegepast.
Wij ondersteunen projecten met betrekking tot de aanleg van stuwen in watergangen. Met deze stuwen kan water
langer worden vastgehouden, waardoor
er meer inzakt en infiltreert in de bodem.
Van belang is dat de aanpalende grondeigenaar het beheer over deze stuwen
heeft, omdat hij groot belang heeft bij een
juiste grondwaterstand.
Daarnaast houden we het grondwater
op niveau via peilgestuurde drainage.
Ook nemen we onze verantwoordelijkheid voor een veiliger buitengebied door

waterputten in kaart te brengen, zodat
de brandweer in noodgevallen daarvan

via de inzet van de nieuwste en meest
innovatieve, technische toepassingen als

gebruik kan maken.

geothermie energie- en klimaatneutrale
kringlopen en dragen wij bij aan de klimaatdoelen.

Klimaat en energie
Boeren en tuinders merken als eerste
de effecten van de klimaatverandering.
Die verandering zet de voedselproductie
onder druk. Dat is voor boeren en tuinders een bedreiging, maar ook een kans
en een uitdaging.
Door het terugdringen van de uitstoot
van broeikasgassen in de veehouderij
door slimme stalsystemen, mestverwerking en het opwekken van duurzame,
hernieuwbare, schone en groene energie
leveren we een belangrijke bijdrage aan
het klimaat, biodiversiteit en een gezonde
leefomgeving. Op veel daken van bedrijven liggen al zonnepanelen, waardoor de
sector een relatief grote bijdrage levert
aan de productie van duurzame energie.
We willen dit verder stimuleren.
Boeren leggen koolstof vast in de bodem
en zo verminderen zij de uitstoot van
broeikasgas. Dat is én goed voor het milieu én goed voor de bodem. Zo ontstaan

Er zijn wereldwijd steeds meer monden
te voeden en voedselzekerheid mag
uiteraard niet in het gedrang komen.
Daarom stellen wij dat in algemene zin
zorgvuldig moet worden omgaan met
vruchtbare landbouwgrond. Wij zijn als
sector, zoals hiervoor al aangehaald,
sterk voorstander van het opwekken
van duurzame energie, ook via zonnepanelen. Wij stellen daarin wel dat het
plaatsen van zonnepanelen op daken en
gevels van gebouwen voorrang verdient.
Vervolgens kan worden gekeken naar
onbenutte terreinen in bebouwd gebied
of gronden in het buitengebied met een
andere functie dan landbouw of natuur,
zoals waterzuiveringsinstallaties, voormalige stortplaatsen, binnenwateren of
bermen van spoor- en autowegen. Daarna opteren wij voor windenergie.

Veiligheid en verkeer
Het buitengebied wordt steeds drukker
en is daar op veel plekken niet op berekend. De wegenstructuur stamt uit een
ver verleden en voldoet niet meer aan de
eisen die er door de gebruiker aan worden gesteld. Om de verkeersveiligheid in
het buitengebied te garanderen hebben
we behoefte aan een adequaat landbouwroutenetwerk dat voorziet in goede
bereikbaarheid van agrarische percelen
en waar vakkundig onderhoud aan de
groenvoorziening kruispunten overzichtelijk houdt. Daarom zetten we ons in
voor goede beheercontracten van wegen
en denken we als land- en tuinbouw
graag mee in de ontwerpfase.
Als LLTB-regio Midden-Limburg dragen
wij bij aan de veiligheid in het buitengebied door bijvoorbeeld samen te werken
met het Platform Veilig Ondernemen en
het organiseren van informatiebijeenkomsten. Wij zijn de oren en ogen in het
buitengebied; die functie moeten we optimaal blijven benutten.

Huisvesting internationale werknemers
Waar veel werk te verzetten is, zijn
handjes nodig. Het personeelstekort in
Limburg neemt hand over hand toe. Het
aantal ondernemers dat door gebrek aan
personeel belemmeringen in de productie ervaart, groeit snel. Dat maakt het
een probleem voor de hele regio en niet
alleen de bouw-, transport- of agrosector.
Dat neemt niet weg dat ondernemers
in de land- en tuinbouw dagelijks met
deze uitdaging te kampen hebben. Een
onderwerp dat voor ons zwaar weegt, is
het verbeteren van huisvestingsmogelijkheden. Als dat niet op orde is, wordt het
voor ons steeds moeilijker onze bijdrage
aan de Midden-Limburgse economie op
het huidige, hoge niveau te houden, wat
onder meer ten koste zou gaan van de
leefbaarheid. Een situatie die volgens ons
kan worden voorkomen met regelgeving
die voldoende ruimte biedt voor maatwerk.

Biodiversiteit en fauna
De agrarische sector wil graag meewerken aan de vergroting van biodiversiteit.
Als voorbeeld wordt genoemd projecten
op het vlak van akkerrandenbeheer.
Anderzijds mag vergroting van de biodiversiteit niet leiden tot onacceptabele
wildschade of niet beheersbare toestanden. Zo noemen wij de wildschade als
gevolg van wilde zwijnen en ganzen.
Daar komt mogelijk binnen afzienbare tijd
de wolf nog bij. Ook willen we noemen
de schade die bevers toebrengen aan
dijken. Daarnaast zien we in toenemende
mate onveilige verkeerssituaties als gevolg van rondtrekkend groot wild. Voor
bepaalde diersoorten die geen of onvoldoende ‘vijanden’ hebben dient er eerst
een beheersplan te worden gemaakt.
Dat betekent beheer in vast afgebakende gebieden en/of beheer in aantallen.
Daarnaast moet er altijd een praktisch
werkbaar schadevergoedingensysteem
zijn. Praktisch, zodat de uitvoering van de
regeling niet meer tijd en geld kost dan
de uitgekeerde bedragen.

Kavelruil
Om efficiënt te kunnen boeren is een
goede verkaveling van percelen van
groot belang. Dit geeft ook minder milieubelasting en minder verkeersbewegingen. Grote, wettelijke verkavelingen
(met een verplichtend karakter) zijn er
niet meer. Wel zien we steeds meer initiatieven vanuit de sector om te komen tot
kavelruil op vrijwillige basis. Wij vragen
van de lokale overheid deze initiatieven
te ondersteunen, zeker daar waar een
gemeente de mogelijkheid heeft gemeentegrond in te brengen.
Door en dankzij onze werkzaamheden
hebben we onherroepelijk invloed op
onze leefomgeving. Dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee.
Een verantwoordelijkheid die we graag
dragen, maar waarbij we wel de steun
van onze omgeving nodig hebben. We
zorgen voor voldoende veilig en gezond
voedsel, werkgelegenheid en een bloeiende regionale economie. Boeren en
tuinders houden Limburg gezond in welvaart, welzijn en op economisch niveau.

BOEREN EN TUINDERS HOUDEN

LLTB-regio Midden-Limburg
De LLTB-regio Midden-Limburg is opgericht
op 1 januari 2018 en het werkgebied omvat de
gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal,
Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond
en Weert.
De regio is verantwoordelijk voor de regionale
belangenbehartiging op gebied van verenigingszaken, ruimtelijke ordening, water, duurzaamheid, natuur (flora en fauna), multifunctionele landbouw, communicatie en pr.

Contactgegevens LLTB-Regio Midden-Limburg:
• Postbus 960, 6040 AZ ROERMOND
• regiomidden@lltb.nl
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met een van uw
bestuursleden.

Het bestuur van LLTB-regio Midden-Limburg
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Gemeente: Leudal, Maasgouw
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Gemeente: Beesel, Roermond
mcoumans@lltb.nl
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Bestuurslid | Ruimtelijke Ordening
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Natuur en Fauna
Gemeente: Weert
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Bestuurslid | Water/Verkeer
Gemeente: Leudal
jgeraats@lltb.nl
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Bestuurslid | Water
Gemeente: Roerdalen,
Echt-Susteren
ekurstjens@lltb.nl
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Bestuurslid | Duurzaamheid
Gemeente: Nederweert
svloon@lltb.nl
06-51234228

Henk Hermans
Adviserend bestuurslid
Gemeente: Nederweert
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