
Duurzame landbouw –
Gezond voedsel - Vitaal platteland

Perspectiefnota Landbouw

Frits van der Schans
Rikke Arnouts – Alice Blok

20 april 2021

1



Presentatie vanavond

Korte terugblik op proces en werk
… ‘kantoorwerk’ en digitaal overleg
… ca. 20 agrariërs (melkveehouders) betrokken
… werkzaamheden parallel aan Omgevingsvisie

Stand van zaken
… concept Perspectiefnota bij agrariërs
… komende weken afronden 

Inhoudelijke toelichting
...
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Inhoudsopgave Perspectiefnota

Inleiding
Karakterschets landbouw
Huidige beleidskaders

– Mest, ammoniak, grondgebonden, GLB, bestemmingsplan

Maatschappelijke opgaven
– Klimaat, biodiversiteit, energie, wonen/werken/recreëren

Trends
Ontwikkelperspectief

– Agrarisch ondernemers en reflectie CLM

Handelingsopties
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Beeld toekomstige landbouw (1)

Trends komende decennia
– ‘Business as usual’ – gangbare melkveehouderij
– Duurzamer en natuurinclusiever boeren
– Verbreden van activiteiten
– Omvormen bedrijf -> (niet-agrarisch) alternatief
– Bedrijf verplaatsen of beëindigen
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Beeld toekomstige landbouw (2)

Trends komende decennia
– ‘Business as usual’ – gangbare melkvee
– Duurzamer en natuurinclusiever boeren
– Verbreden van activiteiten
– Omvormen bedrijf 
– Bedrijf verplaatsen of beëindigen
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Reflectie op perspectief agrariërs (1)

Melkveehouders lijken ‘behoudend’, en…
… huidige situatie = duurzamer = natuurinclusiever
… horizon ondernemers: 1–5 jaar, zelden 10–20 jaar
… samenleving c.q. overheid gaan (ook) niet snel
… afstand met samenleving soms groot
… aantal stoppers onderschat
… energietransitie -> versterken elektra-netwerk
… door (te) grote beloftes mbt aanpak veenweiden
… ‘geld’ speelt altijd een rol
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Reflectie op perspectief agrariërs (2)
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Reflectie op perspectief agrariërs (3)

Weidegebied West
… gangbaar, natuurinclusief, verbreden

Weidegebied Midden-Noord
… gangbaar, natuurinclusief, verbreden, veranderen

Weidegebied Oost
… natuurinclusief, verbreden, gangbaar

Langzame Vecht
… natuurinclusief, verbreden, veranderen, gangbaar
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Handelingsopties 

Contact, communicatie, relatie
… incl. accountmanager, plattelandsraad

Vernieuwing door stoppers
… breed, uitnodigend en integraal VAB-beleid

Kavelruil vanuit maatschappelijke belang
… wegen, recreatie, leefomgeving, landbouw

Experimenteerruimte incl. ruimer bouwblok
… tbv natuurinclusief en verbreding (energie, recreatie)

Gebiedsgerichte aanpak stikstof
… bundeling krachten, middelen en financiën tbv transitie



Vervolg proces

De komende weken…

tot 30 april - Verwerken feedback op concept
25 mei - Vaststelling door college B&W
6 juli - Behandeling in gemeenteraad

- en bespreking in commissie
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Duurzame landbouw –
Gezond voedsel - Vitaal platteland
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Dank voor uw aandacht

Vragen?
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