
AMENDEMENT
Verklein de veestapel

Voorstel nr. : 
14 - Bijlage 1

Onderwerp: Verklein de veestapel

De raad van de gemeente Nederweert in vergadering bijeen op 9 februari 2021.

Toelichting:

Er staan belangrijke uitspraken in de voorgestelde omgevingsvisie, zoals:
 We zetten in op een mooi landschap, waarbij oude overbodige stallen gesloopt worden.
 We doen mee met het Schone Lucht Akkoord en maken echt werk van de aanpak van fijnstof, 

geur en stikstof.
 We maken nieuwe initiatieven in het buitengebied mogelijk, zodat er op andere manieren geld 

verdiend kan worden.
 We leveren een belangrijke bijdragen aan het opwekken van duurzame energie, onder andere 

door het plaatsen van windmolens.

Maar wij missen echter een hele belangrijke richtinggevende uitspraak. Een die in onze ogen cruciaal 
is om het buitengebied echt in balans te brengen en de andere doelen te bereiken. We moeten 
kritisch durven kijken naar de omvang van onze veestapel.

Naar schatting wil de komende jaren de helft van de agrariërs stoppen. Financieel staat het water aan 
de lippen, ze kunnen of willen niet mee gaan met de steeds verdere schaalvergroting of er is geen 
opvolger voor het bedrijf. We roepen het college op om deze stoppende agrariërs te blijven steunen 
en nog meer te stimuleren dat ze gebruik maken van landelijke en provinciale stoppersregelingen. En 
waar nodig ook met ze meedenkt naar alternatieve manieren om een goed inkomen te verdienen. We 
zien dit als een kans die gegrepen moet worden. Door deze transitie goed te begeleiden en optimaal 
gebruik te maken van de landelijke en provinciale regelingen kunnen we een win-win-win-situatie 
creëren.

De eerst win is voor de agrariërs die op een fatsoenlijke manier hun bedrijf kunnen stoppen en met 
een gerust hart met pensioen kunnen of ander werk kunnen vinden.

De tweede win is een substantiële verkleining van de veestapel, met als gevolg een schonere 
gezondere lucht en natuurgebieden die kunnen herstellen.

De derde win is voor de agrariërs die wel door gaan en blijven innoveren. Zij kunnen dan een gedeelte 
van de ontstane ruimte gebruiken. 



Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het toevoegen van een procesafspraak in het ontwerp Omgevingsvisie buitengebied op 
pagina 24 met de volgende tekst:

Om de afname van de veestapel te stimuleren spannen we ons in om agrarische bedrijven 
deel te laten nemen aan provinciale en landelijke regelingen.

Ondertekening en naam:

Martin van Montfort en Kyll Bruijnaers (D66 Nederweert)


