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Inleiding; Trots “Boeren” in Bernheze
Als agrarisch ondernemers in Bernheze zijn we trots op onze bedrijven, de producten en diensten die
we leveren en de toegevoegde waarde voor de maatschappij die wordt gegenereerd. In deze visie
gaan we u laten zien waarom we trots zijn op de agrarische sector maar we nemen u ook mee in onze
kijk op de toekomst en hoe we gestalte gaan geven aan de uitdagingen die op ons af komen.
De land- en tuinbouwsector in Nederland is volop in beweging. Agrarische ondernemers werken hard
aan het verduurzamen van hun bedrijven om ook in de toekomst rendabel te kunnen blijven
ondernemen. Maar helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Door de concurrentie met het
buitenland,
lage
voedselopbrengsten,
het
gebrek
aan
bedrijfsopvolging,
langdurige
vergunningtrajecten en hoge investeringskosten om aan nieuwe regelgeving te voldoen, zijn steeds
meer agrarische bedrijven genoodzaakt om te stoppen. De ondernemers die wel doorgaan moeten
hun bedrijf flink laten groeien om de investeringen te kunnen dragen. Hierdoor is het platteland sterk
aan verandering onderhevig.
Traditionele processen als schaalvergroting en specialisering blijven ook de komende jaren de
aandacht trekken, maar verder zijn nieuwe ontwikkelingen als regionalisering van de
voedselproductie, het sluiten van kringlopen en het vermarkten van de kwaliteiten van de groene
ruimte nu erg actueel. Daarnaast voelen steeds meer burgers en consumenten zich betrokken bij
deze ontwikkelingen in het buitengebied; hetgeen het agrarisch ondernemerschap een steeds grotere
uitdaging maakt. Echter zijn we ons steeds meer bewust van de mogelijkheden die de relatie tussen
stad en platteland biedt om verbindingen te leggen tussen producent en consument. Als goede
ondernemers gaan we uit van de kansen die zullen ontstaan en de kracht van onze sector. Hierbij
werken we uit de gedachte van de drie P`s: People, Planet en Profit.
Als voorzitter van de ZLTO afdeling Bernheze wil ik u deze visie aanbieden en u uitnodigen om met
ons in gesprek te gaan over het realiseren van de visie. De visie is ontwikkeld door een
klankbordgroep van betrokken leden en gebaseerd op input die is geleverd door onze leden.
Herman Krol
April 2012
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1. De agrarische sector in cijfers
Het agri-business complex
De agrarische sector is een belangrijk onderdeel van de lokale economie van de gemeente Bernheze.
Agrarische ondernemers produceren niet alleen producten en diensten maar leveren daarnaast een
belangrijk aandeel in de beschikbare werkgelegenheid,de gemeente Bernheze vindt een groot deel
van de werkgelegenheid plaats in het agri-business complex. In 2009 waren er in Bernheze 10.490
fte`s waarvan er 1.590 voortkomen uit de agri-business, dit betekent dat 15,2% van de
werkgelegenheid direct aan de ondernemende agrariërs in Bernheze kan worden gekoppeld (bron.
CBS 2009). Het zijn niet alleen de ondernemer en zijn medewerkers die aan het werk zijn maar
daarnaast ontstaat er ook werk voor onder andere: installateurs, bouwbedrijven, handel, voorlichters,
transporteurs, banken, opslag, verzekeringen en notarissen, dierenartsen, etc.

Omvang Agrocomplex en werkgelegenheid
in de gemeente Bernheze
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De agrarische sector is voor veel gemeenten in Brabant een gezonde economische basis waarop de
leefbaarheid is gebaseerd. Deze economische basis zal in de toekomst verder worden ontwikkeld.
Op basis van de jongste LEI ramingen kan er worden geconcludeerd dat de economische
toegevoegde waarde van de agrarische sector zal stijgen, er zullen echter wel steeds meer bedrijven
stoppen.
In de gemeente Bernheze zien we deze trend ook terug. In het jaar 2000 waren er nog 508
landbouwbedrijven actief, in 2010 is dit al teruggelopen naar 372 bedrijven. Naast de terugloop van
bedrijven zien we dat de bedrijven die doorgaan wel een grotere schaal aannemen.
De toegenomen schaalgrootte is niet alleen het gevolg van de ontwikkelingen om efficiënter te
produceren maar is daarnaast noodzakelijk om de toegenomen kosten als gevolg van
(milieu)wetgeving te kunnen blijven dragen als bedrijf. Een goed voorbeeld hiervan is de plaatsing van
luchtwassers die zorgen voor een afname van geur, fijnstof en ammoniak uitstoot. Een luchtwasser
kost tienduizenden euro`s en die moet de ondernemer wel terug kunnen verdienen. Schaalvergroting
is geen doel op zich, maar een middel om investeringen in duurzaamheid te kunnen dragen.
Daar waar we een sterke afname zien van het aantal agrarische bedrijven in Bernheze zien we
tegelijkertijd dat het grondgebruik vrij stabiel blijft met een lichte toename van het aandeel grasland.
Ook zijn er steeds meer nieuwe teelten te zien zoals bijvoorbeeld kersen. Als ZLTO zijn we
voorstander van het beweiden van koeien en stimuleren onze leden dan ook om beweiding in de
bedrijfsvoering toe te passen.
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Agrarisch grondgebruik in de gemeente Bernheze
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Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en locaties
De trend van stoppende bedrijven zorgt er ook voor dat er agrarische bedrijfsgebouwen leeg komen te
staan. Als ZLTO vinden we het belangrijk dat er goed wordt nagedacht wat er met deze gebouwen
moet gebeuren om te voorkomen dat het buitengebied verpaupert. We zetten in op het behoud van
duurzame locaties voor de agrarische sector. De gebouwen die niet meer te gebruiken zijn moeten
worden gesaneerd maar voor de gebouwen die nog bruikbaar zijn dienen nieuwe functies te worden
gevonden die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het buitengebied. Belangrijk is
dat de nieuwe functies de duurzame ontwikkeling van de omliggende agrarische bedrijven niet
belemmerd. Als ZLTO denken we graag mee met de gemeente en andere partijen over goede
alternatieven.

2. Omgevingsbewust ondernemen
De moderne agrarische bedrijfsvoering is niet meer los te zien van de omgeving waarin deze plaats
vindt. Niet alleen moet de bedrijfsvoering geen overlast veroorzaken maar er moet ook een duidelijke
meerwaarde worden geleverd. Het agrarische bedrijf is een integraal onderdeel van de omgeving en
levert meerdere producten en diensten.
Hieronder bespreken we de meerwaarde die de agrarische bedrijven leveren maar ook de
voorwaardes waar diezelfde bedrijfsvoering minimaal aan dient te voldoen.
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Maatschappelijke acceptatie
Een eerste voorwaarde voor de agrarische bedrijfsvoering is dat er sprake moet zijn van voldoende
maatschappelijke acceptatie. Maatschappelijke acceptatie moet verdiend worden door de ondernemer
en is gebaseerd op transparantie en vertrouwen. Door te laten zien wat er op de bedrijven gebeurd
kan de burger bijvoorbeeld met eigen ogen zien dat er goed voor de dieren wordt gezorgd. Zo krijgt de
jeugd weer inzicht in waar het eten vandaan komt en welke inspanning er wordt geleverd om dit eten
op tafel te krijgen. Klasseboeren is hier een mooi voorbeeld van, basisschoolkinderen komen naar de
agrarische bedrijven om zelf te komen zien en proeven hoe voedsel wordt geproduceerd.

Gezondheid
De burger verwacht een gezond en eerlijk voedselpakket dat geproduceerd wordt zonder nadelige
effecten voor de gezondheid van mens en dier. De agrarische sector werkt er keihard aan om een
betaalbaar en gezond product te leveren en slaagt hier steeds beter in. Het Nederlandse product is
goedkoop, gezond en lekker. Een belangrijk verbeterpunt waar al grote stappen in zijn gemaakt is de
reductie van het gebruik van antibioticagebruik in de veehouderij. De doelstelling die de sector samen
met de overheid heeft afgesproken voor 2013 is een reductie van het antibioticagebruik van 50% (tov
2009), Gezien de resultaten die er al zijn geboekt gaat de sector dit zeker halen. Maar wij als ZLTO
vinden dat ook na 2013 het terugbrengen van antibioticagebruik prioriteit heeft en zullen onze leden
hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. Ons uitgangspunt is dat alle agrarische bedrijven, dierlijk en
plantaardig, de risico`s voor de omgeving tot het absolute minimum moeten beperken.

Landschappelijke inpassing
Agrarische ondernemers zijn trots op de gebouwen
waarmee ze hun bedrijfsvoering mogelijk maken. Het
landschappelijk aankleden van de bedrijven zorgt voor
een mooie omlijsting van de gebouwen wat een
positieve bijdrage levert aan de uitstraling op de
omgeving. De landschappelijke inpassing is niet alleen
belangrijk voor de visuele aanblik maar draagt ook bij
aan de lokale biodiversiteit, het afvangen van fijnstof,
schaduwwerking en de belevingswaarde van het
gebied. Als ZLTO vinden we de landschappelijk
inpassing van agrarische bedrijven een voorwaarde
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Multifunctionele landbouw
Ingegeven door creatief ondernemerschap en/of bepaalde omgevingsfactoren zijn er steeds meer
bedrijven die naast de primaire agrarische activiteiten ook andere activiteiten willen ontplooien op hun
bedrijf, om zodoende een rendabel en duurzaam toekomstperspectief te realiseren. Deze bedrijven
ontwikkelen zich tot multifunctionele landbouwbedrijven door in hun bedrijfsvoering invulling te geven
aan een of meerdere nevenactiviteiten. Huisverkoop is hier een sprekend voorbeeld van maar er
gebeurt veel meer. Sommige ondernemers specialiseren zich in niches en gaan bijvoorbeeld op zoek
naar nichemarkten in de regio om daar hun
producten met waardetoevoeging, als zijnde
streekproducten, af te zetten. Zorgboerderijen
bieden in een prettige en natuurlijke omgeving
zorg aan
mensen die deze zorg nodig hebben. Agrarische
kinderdagopvang biedt kinderen een heerlijke
dag buiten, waar er ook nog eens veel te leren
valt over de natuur om ons heen en waar ons
voedsel vandaan komt. Ook zijn er steeds meer
verbindingen tussen recreatie en agrarisch,
zoals Bed and Breakfast op de boerderij of
kamperen bij de boer. Deze relatief nieuwe
concepten kunnen voor sommige agrarisch
ondernemers een goede manier zijn om hun
bedrijfsvoering economisch rendabel te houden,
maar dit is niet voor iedereen weggelegd.
Verder is het belangrijk om te realiseren dat bij
veel van dergelijke initiatieven er nog steeds
agrarische productie nodig is om de
bedrijfsvoering economisch volwaardig te
houden. De uitdaging zal zijn om een goede
balans te vinden tussen primaire productie en
andere vormen van gebruik in de “groene
ruimte” die we met elkaar delen.
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Energie en kringlopen
Naast verbreding in sociaal-maatschappelijke diensten en activiteiten, ontstaat er de komende jaren
bij multifunctionele agrarische bedrijven een steeds grotere behoefte om agrarische producten te been verwerken op de bedrijven. Deze nieuwe verbrede economische activiteiten zijn gebaseerd op de
ontwikkeling van de “biobased economy”, hetgeen gaat over de overgang van een economie die
draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. Behalve mest
zijn er nog andere reststromen in de land- en tuinbouw die een potentiële waarde in zich hebben en
als biomassa kunnen worden verwerkt. Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te
vervangen en heeft ten opzichte van andere fossiele vervangers, zoals zon en wind, de unieke
eigenschap dat het gebruikt kan worden als vervanger voor fossiel, voor chemie en materialen. Het
be- en verwerken van biomassa, zoals mestvergisting, biomassavergisting en compostering, heeft
naast het opwekken van energie als voordeel dat daarmee de (koolstof-) kringlopen kunnen worden
gesloten. Deze activiteiten dragen daardoor bij aan de verduurzaming van de agrarische sector.

Plantaardige
Reststromen

Kringloopschema “biobased economy”
Om de verschillende doel stellingen in het kader van duurzaamheid te kunnen realiseren, is voldoende
fysieke ontwikkelruimte (bouwblokgrootte) een voorwaarde voor ondernemers om te kunnen
ondernemen, innoveren en hun bedrijfsvoering aan te passen. Investeringen die bijdragen aan
duurzaamheid, zoals mestvergisting en landschappelijke inpassing, nemen ook ruimte in beslag. Dit
geldt des te meer nu bouwwerken, zoals mestsilo’s, veevoedersilo’s, paardenbakken en permanente
teeltondersteunende voorzieningen op het bouwvlak moeten worden gesitueerd. Maar ook voldoende
planologische ruimte om te kunnen ondernemen is essentieel om te zorgen dat ondernemers nieuwe
kansen kunnen benutten. De gemeente kan helpen om deze ontwikkelingsplanologie te bevorderen
door open te staan voor vernieuwende ideeën, duidelijke afspraken te maken met ondernemers en
procedures zo kort mogelijk te houden. Heldere, uniforme regelgeving en randvoorwaarden zullen
leidend zijn om dit mogelijk te maken.
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Het opwekken van en zelfvoorzienend worden in energie zal voor steeds meer bedrijven een
interessante en reële bron van neveninkomsten gaan worden. Naast het opwekken van groene
energie door middel van zonnepanelen (of windmolens), zal in de toekomst steeds vaker biomassa
worden aangewend voor dit doel. Door het vergisten van biomassa reststromen, ontstaat er een winwin situatie. Het vergisten van mest, afval uit voedselproductie en snoeiafval levert groene energie op
en zorgt ervoor dat afval op een duurzame manier wordt hergebruikt en er aan de vraag naar
duurzame energie wordt voldaan. De technologie die nodig is om vergisting op grote schaal efficiënt te
laten verlopen is nog volop in ontwikkeling maar zal in de nabije toekomst de benodigde resultaten
gaan behalen en als sector zetten we hier dan ook volop op in. De komende jaren zal deze
ontwikkeling in een stroomversnelling komen vanwege het nieuwe mestbeleid in 2015. Een veehouder
die meer mest produceert dan hij op zijn eigen grond kwijt kan, moet een percentage van zijn
mestoverschot verplicht aanbieden voor verwerking bij een erkend mestverwerkingsbedrijf. Het
nieuwe mestbeleid moet de mestproductie in een duurzame balans brengen met de
afzetmogelijkheden. Dit is nodig om aan de Europese doelen voor milieu en natuur te voldoen en om
te anticiperen op de toekomstige vraag naar organische meststoffen. Daarnaast komt er voor onze
ondernemers meer ruimte voor ondernemerschap, omdat er kansen ontstaan om de mest te
verwaarden. Door de mest te verwerken, kunnen dure mineralen als stikstof en fosfaat worden
teruggewonnen. Dit hoogwaardig mineralenconcentraat kan dan weer gebruikt worden als vervanger
van kunstmest. Op die manier kunnen kringlopen worden gesloten.
Als ZLTO zijn we er geen voorstander van om kwalitatieve (voeder)gewassen die bedoeld zijn voor
humane of dierlijke consumptie te vergisten.. Creativiteit en innovatie zijn de komende jaren
belangrijke sleutelbegrippen om tot vernieuwende ideeën en nieuwe verbindingen te komen. Het zou
bijvoorbeeld prachtig zijn als we het groene, hoogwaardige biogas regionaal zouden kunnen afzetten
of de gemeentelijke voertuigen binnen onze gemeente, zoals stadsbussen en vuilniswagens, ermee
zouden kunnen laten rijden.

Natuurbeheer en biodiversiteit
Als ZLTO spreken we over onze leden als “ondernemers in de groene
ruimte”, we geven hiermee aan dat er meer gebeurd dan alleen de
primaire productie. De mogelijkheden van multifunctionele landbouw zijn al
eerder genoemd, daarnaast zijn er ook goede kansen voor boeren om een
bijdrage te leveren aan natuurbeheer. Een mooi landschappelijk ingepast
bedrijf levert een positieve bijdrage aan de lokale natuurwaarden en de
biodiversiteit maar de boer kan meer doen. De aanleg en het beheer van
landschapselementen kunnen een goede aanvulling zijn op het inkomen
van de ondernemer. Ook beheer van bijvoorbeeld bermen en sloten kan
door een goed georganiseerde groep boeren vaak beter en goedkoper
worden uitgevoerd.
Maar boeren doen nog meer, de aanleg van bloemrijke akkers,
samenwerking met imkers voor de plaatsing van bijenkasten, plaatsing van
nestkasten voor vogels, toepassing van niet kerende grondwerking heeft
een positieve invloed op de biodiversiteit in de bodem en zo zijn er nog
vele andere voorbeelden te noemen.
Natuurbeheer door agrariërs levert een stuk meerwaarde voor een gebied
en draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie. Om agrarische
ondernemers te helpen bij het ontwikkelen van de kennis die ze nodig
hebben om biodiversiteit in te zetten voor de bedrijfsvoering voert de ZLTO
een project uit getiteld “Boer en Biodiversiteit”.
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3.Duurzaam doorontwikkelen
De agrarische sector is continu in beweging en het is de uitdaging voor ondernemers om hierop in te
spelen. Als ZLTO vinden we dat alleen een duurzame bedrijfsvoering kansrijk is voor de toekomst.
Om deze duurzame ontwikkeling mogelijk te maken moeten er echter wel een aantal hindernissen
worden overwonnen.

Markt en keten
Een duurzame ontwikkeling van de agrarische sector kan de boer niet alleen, er moet door iedere
partij in de voedselketen samen worden gewerkt, en ook de burger zal zijn verantwoordelijkheid
moeten nemen. De Nederlandse agrarische sector zet op meer in dan alleen schaalgrootte. Een stuk
schaalgrootte zal echter wel nodig blijven om duurzame bedrijfsontwikkeling en een fatsoenlijk
inkomen voor de ondernemer te kunnen realiseren.
Deze gedachte is door de commissie van Doorn uitgewerkt en onderschreven door de ondertekenaars
van het Verbond van Den Bosch. In het Verbond hebben de partners (supermarkten, natuur en milieu,
dierenbescherming, mengvoer) zich verbonden aan de doelstelling om in 2020 al het vlees duurzaam
te produceren. Dit is een stevige ambitie die alleen haalbaar is als er op nationaal verband wordt
samengewerkt. Als lokale ZLTO afdeling kunnen we zelf niet veel invloed uitoefenen op de
noodzakelijke ketenaanpak, dit moet nationaal georganiseerd worden. Waar we wel voor kunnen
zorgen is de borging van de lokale verbondenheid tussen producent en maatschappij. De ZLTO
afdeling Bernheze schaart zich achter het Verbond van Den Bosch en dit is dan ook de rode draad
door onze visie heen: maatschappelijk draagvlak door lokale verbondenheid.

Ondernemerschap
De komende jaren zal blijken dat een maatschappelijk geaccepteerde ontwikkeling van de agrarische
sector niet wordt bepaald door de grootte van het bouwblok of de bedrijfsgebouwen, maar door de
kwaliteit en kunde van de ondernemer. Daar waar de boer en tuinder nu beschikt over veel vakkennis
en meetelt in de wereldtop, zal hij zich in de toekomst steeds meer met de lokale binding van zijn
onderneming moeten gaan bezighouden. Dit vereist andere vaardigheden en sommige ondernemers
zullen deze moeten ontwikkelen. Het werken met personeel zal ondanks de automatisering in
sommige sectoren toenemen.
Goed werkgeverschap nemen we hier als uitgangspunt, waarbij we de lokale binding met de
dorpsgemeenschap proberen te versterken door voor seizoensarbeid kansen te bieden aan jongeren.
Daarnaast zal er voor de buitenlandse werknemers goede huisvesting worden georganiseerd. Door
afzetmarkten beter te verkennen kunnen we vraaggericht gaan produceren. Als ZLTO afdeling
Bernheze zien we het vergroten van het ondernemerschap als belangrijk aandachtspunt voor de
toekomst. De verduurzaming van de agrarische sector is in belangrijke mate afhankelijk van actuele
kennis en innovatieve ideeën, waarbij de creativiteit van een ondernemer in veel gevallen
doorslaggevend is om ook daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Voldoende ruimte om te kunnen
ondernemen is essentieel om te zorgen dat ondernemers nieuwe kansen kunnen benutten.
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4. Conclusie
De agrarische sector in Bernheze is een belangrijke economische pijler onder de leefbaarheid van het
gebied. De sector is een prominente “speler” in het buitengebied en heeft veel invloed op de
leefbaarheid van dit buitengebied. Zoals u in deze visie heeft kunnen lezen is de leefbaarheid een
eerste voorwaarde voor de maatschappelijke acceptatie die voor ons als ZLTO afdeling Bernheze het
hoofdthema is waar we de komende jaren op zullen gaan inzetten We zijn geslaagd in onze missie als
er in het jaar 2020 een economisch gezonde agrarische sector in Bernheze staat die een structurele
bijdrage levert aan de leefbaarheid en de beleving van de groene ruimte..
Het wordt een flinke klus om ondernemers te faciliteren bij het vinden van de juiste weg naar
duurzaam ondernemen, ondernemen waarbij de vele uitdagingen in goede harmonie met alle
betrokkenen (boeren, burgers en buitenlui) invulling krijgen. Als ZLTO afdeling Bernheze zetten we
ons hier de komende jaren vol voor in, en iedereen die met ons mee wil denken is welkom! We
beginnen met het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma waarin nieuwe acties en projecten
verder worden uitgewerkt.
We vergeten hierbij echter niet om door te gaan al het goede wat er al door onze leden wordt gedaan,
zoals:
• Organiseren van een project voor het stimuleren van landschappelijke inpassing
• Transparantie vergroten door de burger naar de bedrijven toe te halen
• Een foto-expositie organiseren met foto`s van de agrarische sector
• Het project “bufferboeren” ondersteunen om door middel van nieuwe teelttechnieken meer
water vast te houden voor het gebied
• Het verder realiseren van duurzame energieopwekking
• Uitbouwen van het Klasseboeren project om jonge kinderen weer in contact te brengen met
het voedsel
• Het uitvoeren van een project om lichtvervuiling uit stallen en kassen te verminderen
• Het project Boer en Biodiversiteit leert boeren om de biodiversiteit op het bedrijf te stimuleren
en in te zetten voor de productie

Alle rechten voorbehouden. &iets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de ZLTO afdeling Bernheze.

Met dank aan Creatief Bureau Hieke voor de foto`s
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