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Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijk langs de Maas moet worden verlegd en versterkt. Dat betekent dat er mogelijk meer gronden 
buitendijks komen te liggen en dat de nieuwe dijk ook landbouwpercelen gaat doorsnijden. De LLTB heeft 
een ondernemersgroep in het leven geroepen om te inventariseren welke belangen de agrariërs hebben. 
Vervolgens is er met de gehele groep een overleg geweest met het waterschap. Het waterschap heeft de 
verschillende opties toegelicht en er is specifiek ingegaan op wensen vanuit de landbouw. Het komende jaar 
maakt het waterschap naar verwachting een definitief voorkeurstracé bekend.

Zonneparken
De LLTB is groot voorstander van meer duurzaam 
opgewekte energie, maar wil niet dat dit ten koste 
gaat van vruchtbare landbouwgrond. Zonnepanelen 
horen thuis op daken of op gronden die niet 
landbouwkundig in gebruik zijn. De LLTB pleit 
daarom voor het opschalen van meervoudig 
ruimtegebruik op niet-agrarische bestemmingen en 
wil dat onderzoek wordt verricht naar meervoudig 
ruimtegebruik op landbouwgronden.

Nationaal Park De Maasduinen
De LLTB heeft een behoorlijke inspanning moeten leveren 
om te voorkomen dat er een uitbreiding van het Nationaal 
Park De Maasduinen plaats zou vinden zonder de belangen 
van de agrarische sector hierin goed mee te nemen. Leden 
en bestuur van de LLTB-afdeling Horst-Venlo voelden zich 
niet gehoord in het proces. Vanuit de LLTB is daarop contact 
gezocht met de provincie Limburg die middels een brief aan 
de gemeente Venlo en het overlegorgaan Nationaal Park De 
Maasduinen heeft laten weten dat er nog onvoldoende 
vertrouwen is voor uitbreiding.

uitgelicht

Edwin Michiels
Voorzitter LLTB-afdeling Horst-Venlo

“De eerste indruk over 2017? Een druk jaar. Het bestemmingsplan voor het buitengebied 
van Horst aan de Maas hebben we zo kunnen beïnvloeden dat onze leden in het gebied 
ermee kunnen werken. Bij dergelijke trajecten is het van cruciaal belang dat je vanaf het 
begin bent aangehaakt. Dankzij de goede banden met de gemeente was dat ook nu het 
geval. Vooraan in het proces meesturen is vele malen efficiënter dan achteraf zaken aan te 
vechten.

Als gevolg van onze inbreng is het hoofdstuk over teeltondersteunende voorzieningen 
voorlopig geschrapt en in het deel over de intensieve veehouderij hebben we verscherping 
van regels weten te voorkomen. Ik snap dat niet iedereen het als winst ziet dat de situatie niet is verslechterd, maar dat is het in 
mijn ogen nadrukkelijk wel.

Belangrijk in dat traject was te constateren dat het nieuwe werken écht werkt. We hebben een ledenbijeenkomst gehouden 
over het bestemmingsplan om juist die ondernemers te betrekken die het aangaat. Het was goed te zien dat daar ook leden 
aanwezig waren die je niet per se op elke andere bijeenkomst ziet. Vervolgens heeft een aantal leden ook ingesproken bij de 
gemeente. Iets wat voorheen hoofdzakelijk door bestuursleden gebeurde. Ondernemers redeneren vanuit hun eigen bedrijf en 
je ziet dat dan bij ambtenaren en gemeentebestuurders een andere snaar wordt geraakt dan wanneer het een algemener 
verhaal is van een bestuurder. Ik weet zeker dat in combinatie met de inzet op ondernemersgroepen dit voor de toekomt een 
succesvolle strategie is.

Op die manier komt de LLTB daadwerkelijk dichter bij de leden, een van de speerpunten van de regiovorming. Onze afdeling 
maakt vanaf begin dit jaar samen met Maasduinen, Peel en Maas en Venray onderdeel uit van LLTB-regio Noord-Limburg. Dat 
hebben we gevierd met een groot aantal leden en ik wil hier nogmaals alle (bestuurs)leden van harte bedanken voor hun inzet 
de afgelopen jaren.”

aan het woord

‘WE GEVEN LEDEN EEN PLEK AAN DE OVERLEGTAFEL’


