
Landschap
Zuid-Limburg heeft een schitterend landschap. 
Daardoor ontstaat discussie over de 
bedrijfsontwikkeling die land- en tuinbouw 
nodig hebben om ook in Zuid-Limburg een 
inkomen te kunnen verwerven. Door middel van 
bedrijfsbezoeken en concrete voorbeelden wordt 
in overleggen met provincie, gemeenten en 
waterschap onderbouwd dat de land- en 
tuinbouw het landschap maken en 
onderhouden. Zonder agrariërs is er geen fraai 
landschap dat een lust is voor inwoners én 
toeristen. 

Waterdossier
Water is voor heel Zuid-Limburg van groot 
belang. Alle drie de afdelingen zetten daar 
zwaar op in. Speerpunten zijn de lopende 
evaluatie van het erosiebeleid met inzet 
overbodige regels te schrappen en het 
klimaatbestendig maken van Zuid-Limburg, 
waarbij het enerzijds gaat om voorkomen 
van wateroverlast voor burgers en agrariërs 
en anderzijds dat extra maatregelen voor 
landbouw ter bescherming van burgers 
reëel zijn en worden vergoed.

Landbouwaanspreekpunt
Een aantal gemeenten in Zuid-Limburg heeft een bedrijven- en/of 
landbouwaanspreekpunt. Deze persoon coördineert vragen van 
agrariërs binnen de gemeente. De ervaringen daarmee zijn heel positief. 
Zaken worden sneller en in onderlinge samenhang opgepakt en 
afgewerkt. Afdelingen vragen daarom in de gemeentelijke overleggen 
een bestuurlijk én ambtelijk aanspreekpunt te benoemen.
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‘VOORAL DRUK MET RUIMTELIJKE ORDENING EN WATER’

‘In de LLTB-afdeling Sittard e.o. zijn we het afgelopen jaar vooral op ruimtelijke 
ordening en water actief geweest. Denk aan de verbreding van de A2, het ruilverkavel-
ingsproject in Beek en de fusie van Onderbanken, Nuth en Schinnen.
Als het aan de overheid ligt, verdwijnt bij de verbreding van de A2 een aantal 
viaducten. Als dat gebeurt, moeten ondernemers forse stukken omrijden, zeker 
wanneer je bedenkt dat men ook voornemens is de provinciale wegen ‘landbouwver-
keerluwer’ te maken. Het is overigens niet alleen het omrijden dat vervelend is, we 
worden bovendien gedwongen meer door de kernen te rijden. Daar worden bewoners 
niet blij van en wij ook niet.

Daarnaast is nabij Graetheide een faunapassage gepland en wanneer die passage niet goed wordt uitgevoerd , wordt het risico 
op faunaschade groter. Als LLTB-afdeling houden we hier de vinger aan de pols.
 
Het project Verkavelen voor groei in de omgeving van Beek is een mooi voorbeeld van een afdelingsgrensoverschrijdend 
onderwerp. Samen met LLTB-afdeling Mergelland en met ondersteuning vanuit Arvalis en het Kadaster hebben we een 
aanvraag gedaan voor provinciale POP3-gelden ten behoeve van het verkavelingsproject. We wachten hoopvol op een besluit.

Wat water betreft zitten we regelmatig met het waterschap om tafel om de belangen van agrariërs in ons gebied te bewaken. 
Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het voornemen van het waterschap om bebouwde gebieden in Zuid-Limburg de 
komende jaren beter te beschermen tegen wateroverlast uit beken en regenwaterbuffers niet leidt tot onevenredige maatrege-
len en extra kosten voor de agrarische sector. De beek bij Limbricht en de Geleenbeek bij Schinnen zijn de eerste beken die 
onder handen worden genomen. 

Tot slot ontbrak in de fusieplannen van Onderbanken, Nuth en Schinnen een passage over de landbouw. Dat is vreemd, want 
het zijn allemaal plattelandsgemeenten. We hebben daarom aandacht gevraagd voor het economisch én landschappelijk belang 
van landbouw.’
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