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Geachte College,
Hierbij reageren wij op het Ontwerp Omgevingsvisie 2021 en het MER.
Als ZLTO zijn we vanaf het eerste uur nauw betrokken geweest bij de
planvorming, het opstellen van de voor ons relevante bouwstenen en de
visie zoals die nu voor ligt. Ook bij de verdere voortgang wensen we
betrokken te zijn, juist ook richting de uitwerking en uitvoeringsaspecten
die daar bij horen.
Er ligt zeker een gedegen toekomstvisie, maar een aantal zaken willen wij
u graag onder de aandacht brengen in aanvulling op eerdere reacties op de
aan ons voorgelegde concepten van de Omgevingsvisie.
Ontwikkelingen in alle sectoren. gaan snel, ook bij onze agrarische sector.
Reden te meer om deze ontwikkelingen de ruimte te geven, die nodig zijn
om de concurrentiepositie te behouden, bedrijven te laten innoveren en
open te staan voor nieuwe en slimme marktconcepten met alles wat daar
bij hoort. Denkt u hierbij aan planologische aspecten en technische
voorzieningen op en rond het erf en ook op het gebied van bijvoorbeeld
zoetwater en installaties. Ook teelt ondersteunende voorzieningen en
innovatie hierin worden steeds meer praktijk ivm productkwaliteit maar
ook als maatregel voor klimaat adaptatie.
Ontwikkelingen in "volhoudbare land- en tuinbouw" gaan ook door. Kennis
en kunde gaat in razend tempo en er gebeurt op dit vlak in de praktijk al
heel veel aan omslag en initiatieven. Let wel, dat agrarische bedrijven in
hun bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering hun eigen ritme hebben en te
allen tijde het verdienmodel als vertrekbasis hebben en daar naar
handelen.
Wij hebben nog de volgende opmerkingen:
•

-Doe meer met minder grond. Het is een goed streven om slimme
combinaties te maken binnen en tussen sectoren. Dit soort
combinaties zijn zinvol en moeten ondersteund worden.
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•

-Volhoudbaar, circulair en duurzaam zijn begrippen, die in een
agrarische bedrijfsvoering reeds decennia lang de basis vormen voor
het voeren van een onderneming. Door vernieuwing in teelt,
techniek en het nog meer ontsluiten van kennis, kan dit wellicht nog
beter met de kennis van nu. Wet - en regelgeving en planologische
ruimte zijn daarbij beperkende factoren die geslecht moeten
worden.
Ook wordt er in de visie gesproken over lokale kringlopen. Dit biedt
perspectief voor het vestigen van veehouderij op plaatsen waar dit
voor de omgeving het beste past en ingepast kan worden in
combinatie met natuurvraagstukken. Het is goed om te weten, dat
de Land- en tuinbouw graag meer organische stof tot zijn
beschikking heeft, vanuit kringloopperspectief het liefst rechtstreeks
uit onze provincie. De organische meststoffen, die op dit moment
gebruikt worden, komt voor circa 85% van buiten onze eigen
provincie.

•

-Ten aanzien van uw doelstelling om 1800mw aan duurzame energie
op te wekken in par. 23.1 en de aansluitende energietransitie in par.
24 om de bedrijven energieneutraal te krijgen willen wij u wijzen op
de maximale voorgestelde tiphoogte van 21 meter voor
bedrijfswindturbines. Om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan
deze doelstellingen, stellen wij wederom voor de tiphoogte te
verhogen naar 25 meter, Dit maakt deze investering rendabel en
dus een stimulans om duurzame energie op te wekken en bedrijven
zelfvoorzienend te maken in het verbruik van duurzame energie.

•

-Ten aanzien van zoetwater wordt in par. 27.2 aangegeven dat ca.
40 % van de gronden beschikt over zoete grondwatervoorraden,
waaruit onttrokken kan worden. Dit is zwaar overschat en ligt
dichter bij de 20%. Daarmee is de discussie over de noodzaak van
dit thema dus nog relevanter dan tot nu toe aangenomen.

•

-Voor ook de agrarische bedrijven met een recreatieve neventak is
het noodzakelijk om kwaliteit te bieden en onderscheidend te zijn.
We missen de intentie om meer in te spelen op duurzame
vernieuwende en innovatieve ontwikkelingen.

•

-Er wordt gesproken over kernkwaliteiten als weidsheid, rust,
enzovoort. De indruk is toch dat we met deelvisies om de paar jaar
toch steeds weer nieuwe vestigingsmogelijkheden bieden en
langzaam in de tijd ruimtelijk meer dichtslibben en zo de weidsheid
langzaam maar zeker aan het verliezen zijn. De kernkwaliteiten, die
ook voor het toerisme USP's zijn, worden daarmee op langere
termijn geweld aan gedaan.
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Wij danken u voor de mogelijkheid om te reageren en wij willen onze
standpunten nader toe lichten als daar behoefte aan is.
Met vriende

Secretaris Z
Ing. J. de R

