MOTIE
Artikel 29 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere w erkzaamheden van de raad

Agendapunt: Agendapunt 5a Regionale samenwerking 2021-2024
Onderwerp: suggesties t.a.v. hoofdstuk Agrifood Capital
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 28 mei 2020
gelezen het verslag van de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst Oss 19 februari met
daarin de wijzigingsvoorstellen en suggesties t.a.v. Agrifood Capital, en dat deze
voorstellen o.a betrekking hebben op het verduurzamen van de landbouw ( inclusief
intensieve veehouderij),
overwegende dat :
- recente onderzoeken en publicaties over een gezonde leefomgeving en
luchtkwaliteit, aanpassingen in onze totale leefwereld waar de intensieve
veehouderij onderdeel van is, wenselijk maken;
- dat in de voorstellen Agrifood Capital het verduurzamen van de intensieve
veehouderij en landbouw vooral gericht is op technische aanpassingen, de zgn.
high tech solutions;
- het huidige beleid buitengebied van de Gemeente Landerd nog veel ruimte laat
voor intensieve veehouderij en uitbreidingen in de nabijheid van de bebouwde
omgeving;
- het risico op zoönose uitbraak serieus genomen moet worden en nooit mag
worden onderschat;
- een gezond woon- en leefklimaat in al haar facetten voor nu en toekomstige
generaties voorop wordt gesteld;
- de gemeente Landerd binnen haar grenzen eigen bevoegdheden heeft
constaterende dat:
- het college in de raadsmemo van 8 mei schrijft:
De constatering van deze besmetting (nertsen) is voor het college aanleiding
geweest om nogmaals te benadrukken dat in toenemende mate de behoefte
ontstaat om terughoudendheid te betrachten bij verzoeken tot vestiging van
bedrijven binnen de sector van de (intensieve) veehouderij.
- deze terughoudendheid herkenbaar moet worden in ons beleid door:
1. het huidige beleid buitengebied in samenspraak met de branche en
belangenverenigingen te bespreken,
2. uitbreidingen en ontwikkelingen in het buitengebied enkel toe te staan
op grond van GGD richtlijnen t.a.v. afstandsnormen t.o.v.
bewoningsconcentraties, zoals bebouwde kom, lintbebouwing en
burgerwoningen,
3. innovatie/technische verbeteringen zoals genoemd in de voorstellen van
Agrifood Capital hierin mee te nemen,
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draagt het college van burgemeester en wethouders op om
1. te onderzoeken, in samenspraak met de sector, welke mogelijkheden er zijn om
kaders mee te geven in ons beleid buitengebied waarin (nog meer) sturing kan
worden gegeven aan een duurzame buitengebied, met aandacht voor de
terughoudendheid van het vestigen van intensieve veehouderij,
2. hiermee uiterlijk eind 2020 terug te komen bij de raad voor het bespreken van de
uitkomsten van dit onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:

Indiener Jacques Pijnappels; fractie Progressief Landerd
Deze motie is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 28 mei 2020

E.E. Weijenberg, raadsgriffier

