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Verklaring van Roermond
Agenda "Ruimte voor land- en tuinbouw naast natuur en landschap"
De Limburgse land- en tuinbouw vervult functies die van grote betekenis zijn voor de welvaart en liet
welzijn van de provincie. In economische zin is de agrarische sector belangrijk voor de werkgelegenheid en
de vitaliteit van het buitengebied, Het Limburgse agrofoodcomplex biedt werk aan ongeveer 80.000 mensen
en zorgt voor een jaarlijkse export ter waarde van 5 miljard euro. Behalve directe voedselproductie
ontplooit de land- en tuinbouw activiteiten in hel kader van landschapbeheer, zorgverlening en
plattelandsbeieving in de vorm van bijvoorbeeld streekproducten en toeristisch-recreatieve arrangementen.
En tenslotte is de landbouw van oudsher onmisbaar voor het behoud en de versterking van de sociale
structuren in liet buitengebied.
Ongeveer tweederde van de provinciale grondoppervlakte bestaat uit landbouwareaal, Voor
maatschappelijke wensen op het gebied van land- en tuinbouw, natuur en landschap, bodem en water,
wonen, wei-ken, infrastructuur, recreatie en toerisme, is landbouwgrond nodig. Op basis van een integrale
afweging van belangen wordl gezocht naar een evenwichtige balans tussen de ontwikkeling van landbouw,
natuur en overige functies.
Het provinciale bestuur heeft als algemeen beleid om in Limburg een evenwichtige en toekomstbestendige
ontwikkeling te realiseren. Daarvoor is een voorwaarde, dat aanspraken op landbouwgrond worden
afgewogen tegen liet maatschappelijke belang om ook voor de land- en tuinbouw voldoende
productieruimte te behouden. De provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) zijn
in dat kader een consistent pakket van beleidsintenties en voornemens oveieengekomen. Het is de bedoeling
om dit pakket vóór de zomer van 2010 te laten uitmonden in een actieprogramma, waarin
verantwoordelijkheden, prioritering, planning en monitoring concreet zijn omschreven.

LLTB en Provincie Limburg onderschrijven tle volgende doelstellingen:
het platteland moet een aantrekkelijke omgeving zijn voor de diverse functies,"
het platteland biedt ruimte aan bedrijfsontwikkeling voor land- en tuinbouw;
het bieden van heldere beleidskaders die bijdragen aan het versterken van het economisch perspectief
van de land- en tuinbouw en het optimaliseren van uitvoeringsprocedures;
bij het realiseren van maatschappelijke doelen buiten de EHS/REVZ en rode contouren worden de
ruimteclaims op landbouwgronden zo veel mogelijk geminimaliseerd en wordt in beginsel gewerkt op
basis van meervoudig ruimtegebruik';
beheren en ontwikkelen van omgevingskwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die van
alle betrokken partijen inzet, consistentie en continuïteit vereist;
de landbouw gaat een belangrijke rol vervullen in het ontwikkelen en beheren van de
omgevingskwaliteit.

provincie limburg
Hoofdlijnen vau de agenda
I.

Maatregelen voor de ontwikkeling van land- en tuinbouw
maatregelen gericht op het versterken van de structuur van de land- en tuinbouw;
maatregelen om de afname van het productiepotentieel te compenseren (Iandbouwconipensatie);
stimuleren van biologische en multifunctionele landbouw;
versterkt inzetten op kennis en innovatie.
II. Maatregelen voor het ontwikkelen en beheren van de omgevingskwaliteit"
actualiseren, herbegrenzen en versnellen van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS);
natuurcompensatie vindt plaats in de EHS, waarbij de EHS elders op marginale landbouwgronden
kan worden gecompenseerd en het beheer van deze gronden blijvend door de landbouw kan
plaatsvinden;
indikken van zowel de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (P2) als gebieden met veerkrachtige
watersystemen (P3) naar P4 en P5;
ontwikkelen van de omgevingskwaliteit zal zoveel mogelijk plaats vinden door: (a) voorkomen
grondonttrekking, (b) mederealisatie door de landbouw en (c) door grondverwerving.
TIL Van beleid naar uitvoering voor land- en tuinbouw en omgeving
aantrekkelijker maken van het Kwaliteitsmenu"' door de inzet van versterkende, mitigerende dan
wel compenserende maatregelen voor het vergroten van het productiepotentieel van
landbouwgronden;
inrichten van een landschapsfonds voor het bekostigen van groen-blauwe diensten;
partijen onderzoeken de perspectieven van een vierde terreinbeherende organisatie zijnde de landen tuinbouw;
inzetten van een gezamenlijk communicatietraject.
In de bijlage zijn de drie hoofdlijnen van de agenda nader beschreven.
Een werkgroep met vertegenwoordigers van beide partijen zal de komende twee jaren de voortgang
bewaken en hier jaarlijks over rapporteren aan de ondertekenaars van deze Verklaring.
Verder worden de intenties voor de tweede helft van 2010 in een concreet actieprogramma nader
uitgewerkt. Hiervoor wordt een bedrag van 6 miljoen euro in het Provinciaal Meerjarenprogramma
Plattelandsontwikkeling 2007-2013 vrijgemaakt. Een reductietaakstelling met betrekking tot de thans
bekende ruimteclaims maakt ook onderdeel uit van dit actieprogramma.
De ondertekende partijen beschouwen de inhoud van deze Verklaring als nieuw beleid. Daartoe wordt het
bestaande beleid aangepast. Partijen streven er naar om ook andere overheden en organisaties voor deze
aanpak te winnen. De Provincie Limburg en de LLTB nemen hierin een gezamenlijke regiefunctie.
Roermond, 19 november 2009

G.H.M. Driessen

Gedeputeerde Provincie Limburg

Voorzitter Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Bijlage
Maatregelenpakket agenda"Ruimte voor land- en tuinbouw naast natuur en landschap"
Partijen zullen acties ondernemen om de bouwstenen van de agenda in de eerste helft van 2010
uitvoeringsgereed te maken. Dit kan per maatregel verschillen in verband met noodzakelijke
procedures. Per bouwsteen voorzien we het volgende:
Ad I Maatregelen voor de Land- en Tuinbouw
1.

Maatregelen gericht op het versterken van de landbouwstructuur;
• Stimuleren van de primaire productie door het inzetten van een samenhangend pakket
van structuur- en verbeteringsmaatregelen (zoals ontsluiting en kavelinrichting);
• Maken van een bedrijfsverplaatsingsregeling voor grondgebonden bedrijven, om de
continuïteit van toekomstgerichte bedrijven die in de knel komen door de realisatie van
publieke doelen veilig te stellen. Deze regeling kan in de 2e helft van 2010 operationeel
zijn;
• Grondverwerving voor publieke doelen in bestemmingsplannen of inrichtingsplannen
vindt plaats op basis van volledige schadeloosstelling;
• Creëren van inplaatsingslocaties;
• Voortzetten van herverkavelingbeleid, ruimtelijke structuurversterking voor de
glastuinbouw en intensieve veehouderij (Landbouwontwikkelingsgebieden,
bedrijfsverplaatsingsregelingen), voor zover financieel passend binnen het pMJP.

2.

Buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de Robuuste Ecologische Verbindingszone
(REVZ) en rode contouren wordt ter compensatie van de afname van het productiepotentieel
kwalitatieve landbouwcompensatie toegepast voor de overige landbouwgrond. Hiertoe wordt
een samenhangend pakket van fysieke (structuur- en verbeterings-) maatregelen toegepast
(voorkomen van achteruitgang).

3.

Biologische en multifunctionele landbouw is naast schaalvergroting een belangrijke
mogelijkheid om bij te dragen aan een duurzaam toekomstperspectief voor het individuele
bedrijf, waar mogelijk in combinatie met omgevingskwaliteit. Naast het al lopende project
GROEI.KANS, waarin wordt gewerkt aan maatregelen voor de verdere professionalisering,
marktbenadering en doorgroei van multifunctionele landbouw, zal aanvullend:
• een stimuleringsregeling 'Waardecreatie door maatschappelijke diensten' worden
opengesteld om goede ideeën tot uitwerking te brengen op het gebied van onder andere
marktontwikkeling en logistieke optimalisatie.;
• onderzocht zal worden welke investeringsbijdragen voor gemeenschappelijke
investeringen mogelijk zijn met betrekking tot distributie en marktpresentatie van
streekproducten om (binnen EU kaders) een collectieve aanpak te stimuleren.

4.

Maatregelen op het gebied van kennis en innovatie die bijdragen aan een duurzame
ontwikkeling van de land- en tuinbouw, aanvullend en vooruitlopend op een totaal
maatregelenpakket:
• inrichting van een uitvoeringsorganisatie voor innovatieprogramma's Agro en Voeding in
het kader van Greenport Venlo (kennis-kunde-kassa) met als icoon de realisatie van de
Innovatoren;
• organiseren van een gezamenlijke inzending bij de Floriade 2012 als etalage van de
innovatiekracht van de Limburgse land- en tuinbouw;
• het laagdrempeliger toegankelijk maken van de inzet van provinciale agrovouchers en
innovatiebudgetten;

•

het verbeteren van de doorstroming van kennis en regionaal uitrollen van bestaande
kennisnetwerken (Agriconnect, Melkvee academie, VarkensNet, Paardennet, Taskforce
Multifunctionele Landbouw etc).

Ad II Maatregelen voor de omgevingskwaliteit en realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en robuuste ecologische verbindingszone (REVZ)
Aanvullend op de in de hoofdtekst genoemde onderdelen wordt ingezet op het:
• uitbreiden van de inzet van de provinciale regeling Particulier Natuurbeheer;
• versterken van de communicatie over POG indien de kans voor groen-blauwe diensten
zich voordoet;
• instellen van de regeling "boeren voor omgevingskwaliteit";
• gronden in eigendom van Bureau Beheer Landbouwgronden bestemd voor particulier
natuurbeheer worden als eerste aangeboden aan agrarische ondernemers.
Ad III Ondersteuning van beleid naar uitvoering
1.

'Kwaiileitsmenu Limburg' zal aantrekkelijk gemaakt worden voor de landbouwsector.
Kwaliteitsverbeterende maatregelen worden nu toegepast voor het realiseren van groen,
landschap en herstellen van cultuurhistorie, slopen van (agrarische) bebouwing en glas,'het
verplaatsen van agrarische bedrijven en andere kwaliteitsverbeterende maatregelen die'door
gemeenten genomen kunnen worden. In de toekomst zal aanvullend op het hierboven
genoemde mede worden ingezet op:
• het bieden van de mogelijkheid om het kwaliteitsfonds in te zetten voor door agrariërs te
nemen kwaliteitsmaatregelen op agrarische grond voor landbouwstructuur en compensatiemaatregelen;
• groene tegenprestaties kunnen plaatsvinden in de EHS zonder herbegrenzing.

2.

Landschapsfonds: Ondersteuning van het principe 'Boeren voor omgevingskwaliteit' is
mogelijk indien de overheid zorgt voor een adequaat vergoedingssysteem voor het vergoeden
van groen-blauwe diensten (conform de door Europa goedgekeurde Catalogus groen-blauwe
diensten). De Provincie Limburg zal zich inspannen om te komen tot:
• besluitvorming begin 2010 over het instellen van een landschapsfonds;
• uitwerking van een organisatiemodel, het opstellen van een businessplan waarin ambitie,
groeimodel, en financiering worden geconcretiseerd, inclusief operationele aspecten zoals
het in te zetten stimuleringskader groen-blauwe diensten Limburg en hiervoor benodigde
instrumenten (subsidieregeling, tenders) in het ruimtelijke toepassingsgebied. Partijen
streven naar definitieve besluitvorming over een Landschapsfonds Limburg in het eerste
kwartaal van 2011.
• aanvullend op de nota 'Natuur en landschapsbeheer 2010 - 2020' wordt een
noodzakelijke groei van het Landschapsfonds verwacht om voldoende effect te bereiken.

3.

Communicatie: Partijen spreken af de gezamenlijke aanpak uit te dragen en de uitwerking
proactief op te pakken. Ook in het vervolgtraject zullen partijen gezamenlijk optrekken in de
communicatie, met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

.'.Bij meervoudig ruimtegebruik wordt gestreefd naar een combinatie van functies die het ruimtegebruik beperkt houden
..Omgevingskwaliteit heeft betrekking op natuur, water, bodem, landschap en milieu.
'" Het Kwaliteitsmenu is een instrument van de Provincie en gemeenten in het kader van de ruimtelijke ordening om
gewenste ontwikkelingen in het buitengebied, voor zover hier kwaliteitsverlies bij optreedt te combineren met
kwaliteitsverbetering in datzelfde buitengebied.

