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1 Inleiding   

Voor u ligt de agrarische visie van ZLTO Oosterhout. Wij hebben deze visie samen met 

leden opgesteld naar aanleiding van de omgevingsvisie van de gemeente Oosterhout.  

ZLTO Oosterhout is een organisatie van en voor ondernemers in de groene ruimte. Ze 

maakt zich sterk voor een duurzaam perspectief voor haar leden in combinatie met een 

mooi, aantrekkelijk, schoon en vitaal buitengebied in de gemeente Oosterhout. ZLTO-

leden zijn boeren en tuinders, maar ook andere groene ondernemers. Deze ondernemers 

hebben ruimte nodig om een meerwaarde te kunnen geven aan de producten en diensten 

die zij leveren. Een economisch sterk en onderscheidend bedrijf draagt bij aan het vitaal 

en beleefbaar houden van het buitengebied en de kerkdorpen van onze gemeente. Im-

mers, op het boerenerf komen vrijwel alle maatschappelijke en gemeentelijke beleids-

thema`s samen. Van voedselproductie en het kweken van mooi groen, van milieu tot 

gezondheid, van landschap, natuur en water tot klimaat en energie, van plattelandseco-

nomie, werkgelegenheid en recreatie tot dagbesteding in de boerderijzorg en huisvesting 

van arbeidsmigranten.  

In deze visie geven we aan welke plek onze sector heeft in de gemeente Oosterhout. Op 

basis hiervan gaan wij graag met politiek en lokale organisaties het gesprek aan welke 

kansen zij zien voor onze sector in de gemeente. Ruimte om te ondernemen staat soms 

op gespannen voet voor allerlei ontwikkelingen die ook om ruimte vragen in het buiten-

gebied,  maar alleen door dialoog en samenwerking kunnen we met elkaar het buitenge-

bied aantrekkelijk houden voor de ondernemers, bewoners en recreanten. Wij staan open 

voor deze dialoog en spreken u graag! 
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2 De Land- en tuinbouw in Oosterhout 

Het buitengebied van de gemeente Oosterhout kenmerkt zich als een van oudsher open, 

agrarisch gebied met divers landgebruik en een brede diversiteit aan agrarische bedrij-

ven. De agrarische bedrijven hebben dit gebied zo gevormd en onderhouden en beheren 

het gebied, wat zich op de grens van zand- en kleigronden bevindt. Een ruilverkaveling 

heeft ervoor gezorgd dat kavelgrootte en kavelvorm geschikt zijn gemaakt voor de 

grondgebonden landbouw. In bijvoorbeeld Oosteind zitten echter ook nog veel melkvee-

bedrijven in de bebouwde kom. Akkerbouw en melkveehouderij zijn de grootste sectoren, 

maar ook glastuinbouw is goed in de gemeente vertegenwoordigd. De ondernemers hou-

den het gebied open en vormen met het beheer van het gebied een “groene long” in een 

door rijkswegen doorkruist gebied wat sterk aan het verstedelijken (Oosterhout en Bre-

da) en aan het industrialiseren is. 

"Omstandigheden in het verleden hebben het buitengebied en de be-

drijven gevormd. Kansen en mogelijkheden zorgen voor een buitenge-

bied van de toekomst." 

Claude van Dongen 

De onderstaande figuur laat de ontwikkeling zien van het aantal land- en tuinbouwbedrij-

ven in de gemeente Oosterhout vanaf 2000. Het aantal bedrijven in de gemeente Oos-

terhout is in twintig jaar gehalveerd, in 2020 waren er volgens CBS cijfers nog 102 

agrarische bedrijven actief. De verwachting is dat de komende jaren de daling van het 

aantal bedrijven zich door zal zetten. Dit maakt de noodzaak om tot een visie voor de 

sector te komen des te groter. Verderop zullen we nader ingaan op een aantal hoofdsec-

toren. 

Figuur 1. Aantal landbouwbedrijven ( bron CBS) 

 

Weliswaar is het aantal agrarische bedrijven stevig gedaald, de toegevoegde waarde van 

de bedrijven, uitgedrukt in Standaard Opbrengst (SO) is redelijk stabiel gebleven, door-

dat de bedrijven groter zijn geworden. Een SO is gebaseerd op de gestandaardiseerde 

opbrengst van een gewas of diersoort. De berekening van de gestandaardiseerde 

opbrengsten wordt voor Nederland uitgevoerd door het WEcR. Bij die berekening wordt 
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uitgegaan van de gemiddelde opbrengsten over vijf jaren, zodat de invloed van kortdu-

rende hoge of lage opbrengsten en prijzen wordt beperkt. Uit onderstaand figuur blijkt de 

stabiele economische bijdrage van de sector in de gemeente Oosterhout. 

 

Figuur 2. Ontwikkeling Standaard Opbrengt agrarische sector Oosterhout (Bron CBS) 

 

De sector is bovendien de grootste grondgebruiker van het buitengebied van de gemeen-

te Oosterhout. Het totale areaal cultuurgrond wat door in Oosterhout geregistreerde 

staande bedrijven is weliswaar gedaald van 3284 hectare in 2000 naar 2798 hectare in 

2020, maar het totale areaal wat door agrarische bedrijven in gebruik is zal beduidend 

hoger zijn omdat nogal wat agrarische bedrijven die hun hoofdvestiging buiten Ooster-

hout geregistreerd hebben staan, grond in gebruik hebben in de gemeente Oosterhout. 

Dit gebruik is niet in bovenstaand cijfer opgenomen, maar de inschatting is dat nog 

steeds meer dan 3000 hectare in gebruik is bij agrarische bedrijven, al dan niet met hun 

hoofdvestiging in de gemeente Oosterhout. 
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3 Ontwikkelingen in de grootste sectoren 

3.1 Plantaardige sectoren 

De toenemende consumentenvraag naar plantaardig voedsel, groen en sierteelt biedt 

nieuwe kansen voor agrarisch ondernemers. Brabant is daarvoor een belangrijke speler 

met akkerbouwproducten, boom- en sierteelt, fruitteelt, glastuinbouw, zachtfruit- en 

groenteteelt. Deze sectoren willen hoog in blijven zetten op het produceren van kwaliteit, 

(teelt)techniek, duurzaamheid, productiewaarde en kennisopbouw voor innovatie. De 

economische betekenis van de tuinbouw voor ons land is enorm. In 2019 was alleen al 

de glastuinbouwsector goed voor ruim 10 miljard euro omzet, oplopend tot meer dan 17 

miljard euro als ook gerelateerde bedrijvigheid wordt meegenomen. Het agrocomplex 

draagt in totaal voor 7% bij aan het bruto binnenlands product en zorgt voor 8% van de 

nationale werkgelegenheid. De plantaardige akker- en tuinbouwsectoren dragen hier gro-

tendeels aan bij. 

 
  

Daarmee wordt niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan de Brabantse economie, 

maar ook aan de productie van duurzame energie en het behoud van een vitaal en divers 

platteland.  

Met een stijgende vraag naar plantaardige producten, stijgt ook de waardering van con-

sumenten voor lokaal geproduceerde kwaliteitsproducten. Onze akkerbouwers en tuin-

ders in Oosterhout zorgen iedere dag voor de hoogst mogelijke kwaliteit aardappelen, 

tarwe, suikerbieten, groenten en (zacht)fruit van de vruchtbaarste gronden en uit de 

modernste kassen. Maar ook plantgoed, pootgoed boom-en sierteeltgewassen vinden 

hun weg vanuit deze gemeente.  
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Tabel 1. Ontwikkeling plantaardige sectoren Oosterhout (Bron CBS) 

Sector Eenheid 2000 2010 2020  

Aardappelen, totaal are 6.406 6.746 3.369 Oppervlakte 

Consumptieaardappelen are 6.268 6.746 2.770 Oppervlakte 

Pootaardappelen are 0 0 599 Oppervlakte 

Akkerbouwgroenten are 3.528 1.670 9.205 Oppervlakte 

Granen are 41.073 37.727 9.017 Oppervlakte 

Graszaden are 3.041 3.261 4.031 Oppervlakte 

Suikerbieten are 10.454 8.559 6.864 Oppervlakte 

Tuinbouw open grond, totaal are 7.475 8.943 8.115 Oppervlakte 

Bloemkwekerijgewassen are 1.061 1.417 1.094 Oppervlakte 

Boomkwekerijgewassen en 

vaste planten 

are 4.804 5.662 5.402 Oppervlakte 

Fruit open grond are 36 0 934 Oppervlakte 

Tuinbouwgroenten are 1.574 1.864 685 Oppervlakte 

Tuinbouw onder glas, totaal m2 292.908 345.700 257.940 Oppervlakte 

Bloemkwekerijgewassen m2 78.800 86.300 31.760 Oppervlakte 

Boomkwekerijgewassen en 

vaste planten 

m2 5.500 8.200 6.000 Oppervlakte 

Glasgroenten m2 208.608 251.200 220.180 Oppervlakte 

Akkerbouw aantal 107 54 35 bedrijven 

Tuinbouw onder glas, totaal aantal 24 18 9 bedrijven 

Tuinbouw open grond, totaal aantal 26 18 13 bedrijven 

Fruit open grond aantal 1 0 2 bedrijven 

 

De stijgende consumentenvraag naar plantaardig voedsel biedt enorme kansen. Maar de 

sector staat daarbij ook voor flinke uitdagingen met extremere weersomstandigheden 

voor hun teelten in de open lucht. De maatschappelijke druk neemt toe voor nog meer 

lokale en traceerbare producten, geproduceerd met zo weinig mogelijk emissies en ge-

wasbeschermingsmiddelen. Daarbij neemt de behoefte aan voldoende gekwalificeerd 

personeel voor de oogst van deze producten verder toe. Een duurzame reactie op deze 

vraagstukken is meer productie in kassen en/of met behulp van teeltondersteunende 

voorzieningen (TOV) in de buitenteelten. In een beschermde omgeving zijn de gevolgen 

van weersomstandigheden voor de teelt beter onder controle te houden, kan plantge-

zondheid optimaler gestuurd worden en biedt het vaak een verbetering van arbeidsom-

standigheden. De tuinbouw gaat deze uitdagingen graag aan, maar heeft daarvoor wel 

de ruimte nodig. Zowel fysieke ruimte als in beleid en regelgeving: ontwikkelingsruimte 

dus. Ook bij akker- en tuinbouwbedrijven in de volle grond is de omvang en mechanisa-

tiegraad toegenomen. De verwachting is dat de huidige maximale grootte van het bouw-

blok niet overal toereikend zal zijn in de toekomst. Met een bloeiende, 

toekomstbestendige akker- en tuinbouwsector kan de gemeente ook rekenen op een sec-

tor die bruist van de innovatie, economisch toegevoegde waarde en hoogwaardige 

(h)eerlijke producten.  
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3.2 Dierlijke sectoren 

De Nederlandse veehouderij zorgt dat consumenten in binnen- en buitenland kunnen 

genieten van goed, gezond en veilig vlees, zuivel en eieren. Dat doet ze volgens de 

hoogste standaarden. De producten voldoen aan de Nederlandse wettelijke eisen voor 

voedselveiligheid, die tot de strengste van de wereld horen. Gezonde dieren staan aan de 

basis van veilig voedsel. De dierlijke sectoren staan ook in Oosterhout voor grote uitda-

gingen. Zowel de grondgebonden melkveehouderij, waar de opgave om naar een geslo-

ten kringloop toe te gaan steeds groter wordt, als de intensieve veehouderij, die binnen 

een aantal jaar aan zeer hoge provinciale eisen op milieugebied zal moeten voldoen.  

Het provinciale beleid eist voor de veehouderijsectoren in Oosterhout zeer strenge stik-

stofmaatregelen waar bedrijven aan moeten voldoen in 2024 bovenop de al langer be-

staande Brabantse Zorgvuldigheidsscore. Ook zijn de gevolgen voor deze bedrijven als 

gevolg van de PAS-uitspraken groot. Dat alles maakt de huidige wet- en regelgeving zeer 

complex en afwijkend gemeentelijk beleid overbodig.  

3.2.1 Grondgebonden veehouderij 
In Oosterhout zien we veel grondgebonden veehouderijbedrijven, die in overwegende 

mate afhankelijk zijn van eigen geteeld voer.  

Tabel 2. Ontwikkeling grondgebonden veehouderij Oosterhout (Bron CBS) 

Sector Eenheid 2000 2010 2020 

 Paarden en pony's, totaal aantal 323 374 190 dieren 

Rundvee, totaal aantal 9.081 8.398 5.915 dieren 

Grasland, totaal are 167.106 184.414 159.585 Oppervlakte 

Groenvoedergewassen are 80.121 85.496 65.396 Oppervlakte 

Paarden en pony's, totaal aantal 43 38 21 bedrijven 

Rundvee, totaal aantal 96 68 50 bedrijven 

 

Voor grondgebonden veehouderijbedrijven geldt dat het provinciale beleid in Noord-

Brabant al strenger is dan elders in Nederland en Europa. Door het stikstofbeleid moeten 

veel bedrijven voor 1 januari 2024 hun stallen weer aanpassen. Mogelijk zullen hierdoor 

alsnog bedrijven gaan stoppen.  

"Iedere dag bezig zijn met je dieren en de grille van de natuur; dat 

maakt mijn leven mooi!" 

Yvonne de Vet 

Wij vragen de gemeente hier rekening mee te houden en geen aanvullende lokale regels 

op te leggen. Naast de aanpassingen die nodig zijn vanuit de provinciale en landelijke 

regels zullen zij mogelijk meer gaan inspelen op het sluiten van kringlopen, toepassen 

van weidegang en/of natuurinclusief boeren. Hier moeten de boeren wel de ontwikke-

lingsruimte voor hebben in beleid, maar ook in voldoende, betaalbare (pacht)grond. Ook 

voor extensivering van bedrijven zijn juist grotere stallen, uitloopruimten en bouwblok-

ken nodig, zodat meer ruimte voor de dieren beschikbaar is. De behoefte aan grond voor 

primaire landbouwproductie en mestafzet blijft daarnaast onverminderd groot. Deze 

gronddruk kan in conflict komen met functies als stedelijke ontwikkeling, natuur, land-

schap en energieproductie. En er is daarnaast steeds meer behoefte aan landschappelijke 

inpassing en biodiversiteit op de agrarische bedrijven zelf, wat ook de benodigde ruimte 

vergt. 
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Ten aanzien van geur heeft de gemeente een eigen geurbeleid voor zogenaamde "vaste-

afstandsbedrijven". Dit betreft voornamelijk bedrijven met melkvee en/of paarden. Na 

een zorgvuldige beleidstraject is er gekozen om de landelijke normen (100 en 50 meter) 

in de gemeente te verkleinen tot 50 en 25 meter. Als sector staan we nog steeds achter 

deze voor onze sector belangrijke keuze. 

 

 

3.2.2 Intensieve veehouderij  
In alle intensieve veehouderijsectoren wordt gewerkt aan een duurzaamheidsagenda. 

Belangrijk hierin zijn verbeteren van het dierenwelzijn en terugdringen van de emissies 

naar de omgeving. Ook in onze gemeente hebben deze bedrijven daar al forse stappen in 

gezet en de komende jaren zullen zij daar ook in blijven investeren. De landelijke eisen 

zijn hoog en vormen voor de intensieve veehouderijbedrijven een enorme en complexe 

opgave. In Oosterhout zijn een beperkt aantal intensieve veehouderijbedrijven gevestigd. 

Onderstaande cijfers geven niet een compleet beeld van de intensieve veehouderij in de 

gemeente Oosterhout. Er zijn een beperkt aantal meer vestigingen met varkens, maar 

omdat de hoofdlocatie in een gemeente elders is gevestigd komen deze die niet tot uit-

drukking in onderstaande cijfers. De problematiek die elders in Noord-Brabant speelt met 

betrekking tot de omvang van de intensieve veehouderij is in onze gemeente niet van 

toepassing.  

Tabel 3: Ontwikkeling intensieve veehouderij Oosterhout (Bron CBS) 

Sector Eenheid 2000 2010 2020 

 Varkens, totaal aantal 48.622 30.727 7.155 dieren 

Kippen, totaal aantal 167.550 118.240 69.237 dieren 

Varkens, totaal aantal 36 17 4 bedrijven 

Kippen, totaal aantal 5 4 2 bedrijven 

Melkgeiten aantal 1 951 1.176 dieren 

 

De komende jaren zal de intensieve veehouderijsector inzetten op de ontwikkeling van 

nieuwe stalsystemen die integraal beter zijn; minder emissies uitstoten, het dierenwelzijn 

en ook de brandveiligheid verbeteren. Omdat onze bedrijven efficiënt produceren is de 

klimaatimpact relatief klein. Ook maken ze veel gebruik van (lokale) reststromen uit hu-
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mane voedselproductie. En wordt vaker geproduceerd in duurzame ketens van o.a. de 

dierenbescherming, met bovenwettelijke eisen. Gezondheid van omwonenden is een be-

langrijk issue in de sector. De afgelopen jaren zijn de emissies uit de veehouderij hard 

gedaald. Ook in Oosterhout hebben deze bedrijven maatregelen genomen om emissies te 

verlagen.  

Gelukkig zijn er in de gemeente Oosterhout weinig locaties waar er discussie rondom de 

landbouwbedrijfsvoering met de omgeving is. Wanneer er sprake is van overlast van een 

veehouderijbedrijf, door bijvoorbeeld geur, heeft het onze voorkeur om vanuit de dialoog 

met betreffende veehouder en omwonenden te zoeken naar een oplossing. Via de omge-

vingswet en ook via de Crisis- en Herstelwet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om 

daar wettelijk op te sturen. ZLTO vindt dat bedrijven die zelf geen overlast veroorzaken 

niet de dupe mogen worden van een enkele collega waarvan overlast wordt ervaren.  

Als ondernemers met innovatieve houderijsystemen aan de slag willen gaan, vinden we 

ondersteuning vanuit de gemeente ook van belang. Extensivering vraagt meer ruimte 

binnen en buiten de stal. Een uitloop voor dieren kan noodzakelijk zijn om tegemoet te 

kunnen komen aan de vraag vanuit de maatschappij naar dierlijke producten zoals met 

een biologisch of ‘Beter Leven’ keurmerk.  

De agrarische sector heeft daarvoor meer baat bij doelvoorschriften in plaats van midde-

lenvoorschriften. In de omgevingswet zit ruimte om daar via “real time monitoring” mee 

te experimenteren.  
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4 Boeren en tuinders hebben een oplossing 

Meer dan ooit wordt er een beroep gedaan op boeren en tuinders. De wetgeving en regu-

lering is toegenomen, evenals de vraag naar gezond voedsel, schoon water, CO2-

neutrale productie en de kritische maatschappelijke houding ten opzichte van herkomst 

en productie.                                                                                                                                     

De enorme druk op de land- en tuinbouw is voelbaar en de vraagstukken rondom kli-

maatverandering, (stikstof)uitstoot en duurzaam produceren worden steeds groter en 

complexer voor individuele ondernemers. Ook voor boeren en tuinders in Oosterhout zijn 

deze complexiteit en voortdurend veranderende kaders een lastige basis om de juiste 

keuzes te blijven maken voor hun bedrijven. Tegenstrijdigheden van eisen, wetten en 

kaders zijn aan de orde van de dag en maken het moeilijk om daarin een route te vinden 

als ondernemer. Dit vraagt om een vernieuwende manier van boeren die, ingegeven door 

maatschappelijke relevantie en veranderende omstandigheden, juist ook vaak zorgt voor 

innovatie en duurzame ontwikkelingen. Niet alleen duurzaam uit oogpunt van milieu, 

maar ook economisch, voor een toekomstbestendige en volhoudbare agrarische onder-

neming. 

Er ontstaan op onze primaire productiebedrijven ook steeds vaker combinaties met ver-

nieuwende bedrijfsactiviteiten zoals zorg, recreatie of educatie. Met name vaker naar 

buiten gericht op onze omgeving, biodiversiteit, op klanten of bewustzijn. En we zoeken 

continu naar kennis en samenwerkingen voor een gezonde bedrijfsvoering met vernieu-

wende technieken. Agrarisch ondernemers zijn zich terdege bewust van de maatschappe-

lijke discussies rondom voedselproductie, kringloop wensen en de impact van de 

bedrijfsvoering op de omgeving. We zien wat er gebeurt in de maatschappij, weten wat 

er leeft en zoeken naar meer verbinding. Daarop vragen we dezelfde maatschappij om 

ook verbinding met ons te zoeken, onze producten te waarderen en onze rol in de aan-

trekkelijkheid van hun leefomgeving en landschap te zien. Alle ontwikkelingen samen 

zullen resulteren in een nog grotere diversiteit van bedrijven binnen de agrarische sector, 

en dat vraagt steeds vaker om maatwerk in plaats van een generieke aanpak. 

Daarbij duurt de terugverdientijd van investeringen op onze bedrijven eerder een gene-

ratie, dan enkele jaren. Voortdurend veranderende wet- en regelgeving en gestelde ge-

nerieke kaders, dragen niet bij aan een solide basis voor het nemen van 

toekomstbestendige, individuele investeringen. Het vraagt wel om een flinke dosis flexi-

biliteit en wederkerigheid, zeker op lokaal niveau, vanuit de politiek, het beleid en bewo-

ners, zoals dit ook geschetst wordt in de omgevingswet.  

“Geef de agrarische opvolgers een kans” 

Tessa van der Schriek  

We vragen de gemeente Oosterhout om de land- en tuinbouwbedrijven goede ontwikke-

lingsmogelijkheden te geven , zuinig om te springen met ruimtelijke claims in het buiten-

gebied en de sterke landbouwstructuur te behouden. Een nog betere verbinding tussen 

boer en burger mee te faciliteren en in gesprek te blijven over onze gezamenlijke rol in 

de lokale samenleving en onze bijdrage aan belangrijke thema’s waarbij we het produce-

ren van voedsel en planten koppelen aan klimaatadaptatie, een vitaal buitengebied en 

duurzame energieopwekking. Hoe we dit voor ons zien hebben we in de volgende 2 

hoofdstukken uitgewerkt. Het is een stevige lijst, maar wij hebben als sector de gemeen-

te dan ook veel te bieden, want boeren hebben een oplossing voor veel maatschappelijke 

vraagstukken, zoals volgend figuur kernachtig weergeeft. 
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Figuur 3. Primair agrarische bedrijf als startpunt voor vele activiteiten (Bron ZLTO) 

 

 

Boeren en tuinders zijn op de eerste plaats primaire voedselproducenten en plantenkwe-

kers en dat zal niet wezenlijk veranderen. De omstandigheden in Nederland zijn gunstig 

voor de productie van voedsel, maar ook voor sierteelt en groenbeleving. Met de lokale 

productie van gezond, veilig en smaakvol voedsel, leveren boeren en tuinders een essen-

tiële, en economische, bijdrage aan voedselzekerheid en gezondheid. Maar het produce-

ren van voedsel en planten koppelen wij aan nog veel meer diensten. 

“Luister naar de wens van boer en burger” 

Tessa van der Schriek  

Bewoners maken recreatief graag gebruik van het buitengebied om te wandelen of om te 

fietsen en een aantal verbrede agrarische ondernemers speelt hier op in met een terras, 

boerderijwinkel of een vorm van dagrecreatie.  

Op het gebied van duurzaam waterbeheer kan het agrarisch gebied gezien worden als 

één groot inzijggebied voor hemelwater. Per saldo is de agrarische sector netto een ont-

vanger van regenwater. Met steeds meer het accent op duurzaam bodembeheer liggen er 

kansen om primaire voedselproductie te koppelen aan het vastleggen van koolstof in de 

bodem: Carbon Farming. Agrarische ondernemers kunnen daarmee een bijdrage leveren 

aan het oplossen van het klimaatprobleem, zoals ook al veel agrarische ondernemers een 

bijdrage leveren in duurzame energie-opwek door de daken vol te leggen met zonnepa-

nelen. 

Meerdere ondernemers doen aan duurzaam randenbeheer en aan agrarisch natuurbeheer 

en dit zouden er nog meer kunnen zijn wanneer de gemeente Oosterhout ruim gaat par-

ticiperen in het STILA en Erven plus traject, de provinciale Stimuleringsregeling voor 

landschapselementen. Onze bedrijven dragen niet alleen zorg voor een vitaal en beleef-

baar buitengebied, een aantal biedt bedrijven biedt letterlijk zorg aan, bijvoorbeeld door 

jongeren met een beperking tot de arbeidsmarkt op het bedrijf te begeleiden in werk. 



13 

 

Met recht durven wij daarom te stellen dat boeren en tuinders een oplossing hebben voor 

maatschappelijke vraagstukken. 

Agrarische ondernemers kunnen maatschappelijke diensten koppelen aan het produceren 

van lekker en gezond voedsel en groen. Het primaire bedrijf is daarbij de basis. Wanneer 

dit wegvalt komen deze diensten ook onder druk te staan, wanneer nog meer agrarische 

ondernemers versneld gaan stoppen komt de vitaliteit van het buitengebied onder druk 

te staan. Onze ondernemers dragen zorgen ook voor sociale cohesie in de dorpen en het 

buitengebied. Zij helpen elkaar en anderen wanneer nodig, door materiaal ter beschik-

king te stellen, of bieden de helpende hand bij allerlei activiteiten, al zijn het bijvoorbeeld 

maar de schuren waar carnavalswagens gebouwd worden. Met het verdwijnen van deze 

bedrijven en het leeg komen te staan van gebouwen nemen de risico’s op verloedering 

en ondermijning juist toe.  

Een florerende agrarische sector daarentegen vertaalt zich in een groen en afwisselend 

buitengebied waar het goed vertoeven is. Daarom zijn het behoud van de landbouwstruc-

tuur, goede ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte om te ondernemen in steeds sneller 

veranderende omstandigheden zo cruciaal voor onze sector èn voor de gemeente Oos-

terhout. Alleen dan kunnen we blijven werken aan klimaat en energietransitie, gezond-

heid en milieu, biodiversiteit, zorg en recreatie en toerisme.  
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5 Ruimte om te ondernemen 

Sinds 1950 is er in Nederland een schaalvergroting gaande binnen de landbouw. Maar 

tegelijkertijd nam het aantal bedrijven sindsdien af met 80%, en de hoeveelheid cultuur-

grond met 20%. Recentere cijfers laten zien dat de landbouw ondanks deze afname toch 

haar economische omvang weet te behouden, door een steeds hogere productie te be-

werkstelligen. Met daarin de keuze voor meer kilo’s of juist meer waarde van kilo’s. Of 

door te verbreden naar andere, zogeheten multifunctionele, activiteiten dan voedselpro-

ductie, zoals zorg, energieproductie, landschap, educatie en recreatie. 

In Nederland boert ongeveer 20% van de Nederlandse agrariërs multifunctioneel. Multi-

functionele landbouw biedt zeker in een stedelijke omgeving als in de gemeente Ooster-

hout kansen. Niettemin: Boeren en tuinders zijn primair voedselproducenten en dat zal 

niet wezenlijk veranderen. De omstandigheden in Nederland zijn gunstig voor de produc-

tie van voedsel, maar ook voor sierteelt en groenbeleving. Met de productie van gezond, 

veilig, smaakvol voedsel tegen een eerlijke prijs, leveren boeren en tuinders een bijdrage 

aan de maatschappelijke opdracht voedselzekerheid en de gezondheid van mens en dier. 

Daarmee leveren zij ook een belangrijke bijdrage aan de economie. 

Onze agrarische ondernemers maken individuele keuzes. Dat hangt af van de plaats en 

grondsoort waar ze boeren en wat voor type ondernemer het is. De één zal kiezen voor 

schaalvergroting om in te spelen op marktontwikkelingen of een beter dierwelzijn, of juist 

extensiveren en produceren voor een speciale markt. De ander kiest voor verbreding 

door agrotoerisme, zorg, huisverkoop, levering van energie of nieuwe bedrijfsvormen. 

Maar hun gemeenschappelijke drijfveer is het zoeken naar een verdienmodel door het 

bieden van producten en diensten aan de maatschappij, rekening houdend met de na-

tuurlijke omstandigheden in hun omgeving. 

"Geef ons agrariërs een stip op de horizon!!" 

Lenneke Van den Heijkant - Kusters 

In Oosterhout hebben we een vitaal buitengebied met een duidelijk economisch belang 

voor de hele gemeente. Voor behoud van deze vitaliteit is ruimte om te ondernemen no-

dig, met name voor de (jonge) ondernemers die hun (familie)landbouwbedrijf voort wil-

len zetten. Maar ook mogen ontwikkelingen op locaties die zullen gaan vervallen als 

agrarisch, doordat bedrijven stoppen, worden gesloopt of verkocht aan burgers, niet te 

koste gaan van de landbouw- en tuinbouwstructuur. We willen er samen naar streven dat 

de agrarische sector in Oosterhout voldoende ontwikkelingsruimte blijft houden, om zich 

te kunnen blijven vormen naar de kansen, bedreigingen en uitdagingen van de nabije en 

verre toekomst. Vanuit discussies in het verleden is de ondernemersruimte voor glas-

tuinbouw en de intensieve veehouderij erg beperkt. Een open mind voor plannen vanuit 

deze sectoren is noodzakelijk om ook deze bedrijven in de toekomst te kunnen blijven 

behouden. 

Ruimte om te ondernemen betekent ook voldoende grond beschikbaar houden voor de 

agrarische bedrijven. De maatschappelijke wens voor verdere verduurzaming en extensi-

vering van de sector betekent dat de grondbehoefte voor de sector toeneemt. Om deze 

reden is terughoudendheid gevraagd bij het inplannen van allerlei (grootschalige) ont-

wikkelingen in het agrarisch gebied, zoals bijvoorbeeld zonnevelden. Datzelfde geldt voor 

grootschalige woningbouw. Onze leden hebben ook belang bij het op peil houden van het 

voorzieningenniveau in de kleine kernen, en daarmee met het op peil houden van het 

lokale woningaanbod voor de lokale woonbehoefte. Tegen kleinschalige woningbouw in 

en tegen de kernen hebben wij geen bezwaar. Datzelfde geldt voor kleinschalige woonini-

tiatieven in het buitengebied, bijvoorbeeld op het boerenerf, maar dat is wel afhankelijk 
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van de locatie. Daar waar de agrarische structuur in het gedrang is en blijvende agrari-

sche bedrijven mogelijk in hun ontwikkeling belemmerd worden is er geen ruimte voor 

kleinschalige wooninitiatieven. 

Voor alle bedrijfstypen geldt dat ‘ontwikkelruimte’ van vitaal belang is voor perspectief op 

zowel de korte als de langere termijn. Agrarische bedrijven moeten zich kunnen ontwik-

kelen, met hun tijd meegaan en ondernemerschap kunnen uitvoeren. Bedrijven die ont-

wikkelen moeten voldoen aan de nu geldende eisen, die zijn beter voor de dieren, het 

milieu en de omwonenden. Maar bedrijven die ontwikkelen moeten de extra kosten kun-

nen terug verdienen door meer productie of hogere opbrengsten. Dus geef bedrijven 

kansen, dit is voor iedereen goed, of die ontwikkelruimte nu letterlijk nodig is in de vorm 

van een groter bouwblok, nieuwvestiging, of voor het toevoegen of wijzigen van bedrijfs-

activiteiten. Sommige boeren stoppen hun bedrijf, terwijl anderen juist verder willen 

ontwikkelen. Deze dynamiek tussen bedrijven zal blijven bestaan en maakt inspelen op 

de toekomst mogelijk. Grondfuncties en behoeften uit de markt veranderen en de be-

hoefte aan goede landbouwgrond blijft onverminderd groot. 

Het zijn ontwikkelingen die veel kansen bieden, mits beleidsmatig goed onderkend en 

geadresseerd. En denkend vanuit raamwerk kaders in plaats van nauwe vastlegging van 

regels. De wetgeving gebruiken waar hij voor nodig is; richting geven en mogelijkheden 

bieden, met gelijke spelregels. 

ZLTO vindt het belangrijk om de diversiteit van de agrarische structuur te behouden in 

Oosterhout. Traditioneel, biologisch, recreatief; alle diverse vormen hebben hun eigen 

waarde 

En diversiteit vraagt om flexibiliteit, ook vanuit de gemeente. Baken beleid niet af in har-

de kaders, maar kies voor maatwerk, ga in gesprek met elkaar en bekijk samen wat de 

mogelijkheden zijn. 

Wensen vanuit de sector en wat kan de gemeente Oosterhout hierin betekenen? 

Van het grootste belang voor de sector is het blijvend beschikbaar houden van ruimte. 

Ruimte voor bedrijfslocaties met toekomstmogelijkheden en open ruimte voor de teelt 

van gewassen. Het buitengebied is geen wachtkamer voor toekomstige stedelijke ont-

wikkelingen maar een open gebied waar agrarische ondernemers gewaardeerde gewas-

sen telen en landelijk gelegen bedrijven ontwikkelen. 

 De diversiteit van bedrijven, sectoren en activiteiten is groot binnen de agrarische 

sector, dus is het wenselijk om binnen het omgevingsbeleid van de gemeente 

Oosterhout te werken met flexibele kaders die ruimte bieden voor het faciliteren 

van gewenste plannen of nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Maatwerk is hierbij 

wenselijk en onvermijdbaar. Extra eisen boven op de eisen van hogere overheden 

zoals provincie zijn daarin onnodig belemmerend. Anderzijds worden kaders, zoals 

provinciaal op het vlak van RO ook met enige regelmaat aangepast om nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze aanpassingen moeten ook voor de agra-

rische bedrijven in de gemeente Oosterhout snel beschikbaar komen. 

 

 Glastuinbouw, in de periode van 2000 tot 2010 is er veel discussie over de ont-

wikkelmogelijkheden van glastuinbouw in de gemeente geweest. Dit heeft gere-

sulteerd  in beperkte ontwikkelmogelijkheden voor een aantal bedrijven, terwijl 

andere bedrijven nagenoeg op slot zijn gezet. Mede hierdoor is het aantal onder-

nemers in de glastuinbouw de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Om perspectief 

voor de huidige ondernemers te bieden, is open blik naar de toekomst nodig. De 

bedrijven hebben met allerlei uitdagingen op het gebied van teelt, arbeid en duur-

zaamheid te maken. Hiervoor zijn bedrijfsontwikkelingen noodzakelijk. Deze moe-

ten passend in de omgeving een plaats kunnen krijgen. Het provinciaal beleid 
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gaat hiervoor ruimte bieden, het is zaak dat de gemeente deze ruimte snel over-

neemt in haar ruimtelijk beleid. 

 

 Nieuwe ontwikkelingen vanuit verduurzaming van de bedrijfsvoering ten behoeve 

van klimaat, dierwelzijn, brandveiligheid. Dit levert regelmatig afwegingen op, 

waarop het huidige beleid niet is voorbereidt. Maar het vraagt ook om voldoende 

ruimte op de bouwblokken. 

 

 Om toekomstbestendige bedrijfslocaties te behouden en stoppende bedrijven ook 

de mogelijkheid te bieden om de bedrijfsactiviteiten af te ronden of te verplaatsen 

is een flexibele regeling rondom vrijkomende agrarische bebouwing voor alle deel-

sectoren noodzakelijk. Op dit moment lopen deze processen naar wens, maar 

alertheid op complicaties, zoals herbestemmingen die leiden tot mogelijke beper-

kingen voor andere agrarische bedrijven blijft nodig. 

 

 De diversiteit aan ondernemers en toekomstplannen vraagt om een actief mee-

denkende overheid, die mee zoekt  hoe de vragen gerealiseerd kunnen worden. 

Hierbij is een vlotte en betaalbare procedure noodzakelijk, zodat aan de slag kun-

nen het resultaat is, in plaats van dat ondernemersinitiatief in de kiem wordt ge-

smoord. 
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6 Ontwikkelingen en verwachtingen op thema’s 

6.1 Arbeid, personeel en huisvesting 

De zorg om het beschikbaar hebben van voldoende en gekwalificeerd personeel neemt 

toe in de tuinbouw, fruitteelt, akkerbouw en veehouderij. Het invullen van voldoende en 

geschikte (tijdelijke) arbeidskrachten is een grote uitdaging voor onze bedrijven. Tijdelij-

ke arbeidspieken als gevolg van seizoensmatige teelten worden binnen de gemeente 

Oosterhout ingevuld door lokale arbeidskrachten zoals scholieren, huisvrouwen en -

mannen, en door arbeidsmigranten. Er is daarnaast een tekort aan hooggeschoold per-

soneel op het vlak van management, teelt en techniek. De sector investeert veel in wer-

ving, opleiding, promotie en robotisering om minder afhankelijk te zijn van personeel en 

om kosten te besparen. Echter, de ontwikkeling van deze technieken vraagt veel tijd en 

financiële middelen, en de werving levert nog niet overal het gewenste resul-

taat. Daarnaast willen we als sector kinderen op jonge leeftijd enthousiast maken voor 

het vak, bijvoorbeeld door ze klassikaal onderwijs te laten volgen op een agrarisch be-

drijf. Het project ´klasseboeren' biedt hiervoor kansen, maar wordt (nog) niet financieel 

ondersteund door de gemeente Oosterhout. 

Voor de tijdelijke arbeidsmigranten is huisvesting nodig, waar ondernemers zelf zorg 

voor dragen. Het is in ieders belang dat de huisvesting kwalitatief in orde is. LTO Neder-

land heeft daarom het gecertificeerde keurmerk Agrarisch Keurmerk Flexwonen voor de 

huisvesting van seizoenarbeiders ontwikkeld. Binnen de gemeente zal daarnaast vol-

doende aanbod van betaalbare en passende huisvesting moeten zijn. Het is wenselijk om 

verschillende typen huisvesting mogelijk te blijven maken, afhankelijk van de behoefte 

van de betreffende seizoensarbeider, onderneming en locatie. We denken hierbij aan 

diverse vormen van huisvesting op de bedrijfslocatie, bewoning van agrarische bedrijfs-

woningen en woningen in de stad en de dorpskernen. Waar nodig vragen we de gemeen-

te hierover met ons in gesprek te blijven, met regelmaat te evalueren en te blijven 

faciliteren in haar beleid.  

 

Wensen vanuit de sector en wat kan de gemeente Oosterhout hierin betekenen? 

 Huisvesting van arbeidsmigranten is van belang voor de agrarische sector. In het 

bieden van mogelijkheden voor huisvesting is het  Agrarisch Keurmerk Flexwonen 

(AKF) is een erkend keurmerk. Het is van belang dat de gemeente hierin actief 

meewerkt aan het bieden van ruimte op de bedrijven. 

 

 Ondersteun het project Klasseboeren, zodat kinderen op jonge leeftijd al kennis 

kunnen maken met de agrarische sector en enthousiast kunnen worden voor het 

vak, waardoor er later meer gekwalificeerde medewerkers uit de gemeente be-

schikbaar zijn. 
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6.2 Water, landschap en bodem 

Met de klimaatverandering neemt de kans op extremen in neerslag toe. Zowel teveel als 

te weinig water is belemmerend voor de sector. Dat heeft directe gevolgen voor de land- 

en tuinbouw. Het beleid en de werkwijze vanuit de gemeente en het waterschap kan 

daarbij invloed hebben op het productievermogen van agrarische gronden.  

  

6.2.1 Watertekort 
Allereerst is het goed om te duiden dat het agrarisch gebied één groot inzijggebied is 

voor regenwater. Nergens wordt zoveel water opgevangen om in de bodem te laten infil-

treren als in het agrarisch gebied. Agrarische ondernemers zijn er steeds meer van be-

wust dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan duurzaam waterbeheer, door 

bijvoorbeeld in de winter het peil van de sloten hoog te houden en in de zomer water zo 

lang mogelijk vast te houden in de sloten. Hier ligt evengoed een taak voor de gemeente. 

Weliswaar is het waterschap de beheerder van het grond- en oppervlaktewater, maar 

minder dan 10% is daadwerkelijk in onderhoud bij het waterschap. Vooral de kleinere 

watergangen (de zogenoemde B- en C-watergangen) en greppels zijn in onderhoud bij 

de naastliggende grondgebruiker. Vaak is dat de gemeente, bijvoorbeeld als wegbeheer-

der of als beheerder van sportvelden en openbaar groen. Juist deze kleinere watergan-

gen lenen zich uitstekend om regenwater vast te houden in het gebied, zodat het kan 

worden toegevoegd aan het grondwater en verdroging beperkt. Dat kan via maatregelen 

als de aanleg van stuwtjes, schotten, verhoogde duikers etc. Vaak geeft het waterschap 

hiervoor een financiële ondersteuning. De keuze van de maatregelen komt het meest tot 

zijn recht als die qua soort en locatie wordt afgestemd met de naastliggende agrariërs.  

Om minder afhankelijk te zijn van grondwater hebben wij een idee bij het waterschap 

neergelegd om oppervlaktewater uit het Wilhelminakanaal in te laten in het gebied ten 

zuiden van Oosteind om het van daaruit verder te geleiden naar de diverse agrarische 

gebieden. Het is van belang om ook naar de mogelijkheden tot watertoevoer in andere 

droge gebieden (Dorst en Den Hout) vanuit de kanalen te komen. Hierdoor verbeteren 

zowel de agrarische mogelijkheden, als ook de natuurwaarden en de waterkwaliteit. 
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6.2.2 Wateroverlast 
Aan de andere kant moeten de watergangen in staat zijn om op momenten van extreme 

neerslag, deze goed en snel te verwerken. Dat kan door bufferen, maar ook afvoer is een 

essentiële functie van de watergangen. Onderlopen van landbouwgronden geeft niet al-

leen directe economische schade aan gewassen, maar zorgt ook voor het dichtslaan van 

de bodem en alle nadelige gevolgen daarvan. 

In perioden van hevige neerslag hebben riooloverstorten de functie om het gemeentelijk 

rioolstelsel in de bebouwde kom te ontlasten. Het overtollige water wordt veelal geloosd 

in het agrarisch gebied, aan de rand van de bebouwde kom. Vaak heeft dat water een 

slechte kwaliteit, waardoor vervuilende stoffen achterblijven op landbouwgrond of zich 

hechten aan de gewassen. In het kader van voedselveiligheid en (bij grasland) dierge-

zondheid is dat ongewenst en kan tot enorme financiële schades leiden.  

Onze oproep is daarom om het rioolstelsel zodanig te dimensioneren en regenwateraf-

voer af te koppelen zodat overstorten vanuit het riool niet meer nodig zijn 

Opvang van schoon regenwater dient in daarvoor ingerichte buffers plaats te vinden. Het 

bewust parkeren van water in het agrarisch gebied bij overvloedige regenval is minder 

gewenst. Dit kan niet alleen leiden tot opbrengstderving, maar ook tot het verslempen 

van gronden, wat een langduriger negatief effect heeft voor de bodem en het opbren-

gend vermogen van de grond. 

6.2.3 Waterkwaliteit 
Voor de landbouw is een goede waterkwaliteit voor gezonde gewassen en dieren van be-

lang. Anderzijds kan de sector ook invloed hebben op de waterkwaliteit. Ruim inzicht in 

de waterkwaliteit in de verschillende watergangen is een eerste stap om tot een goede 

waterkwaliteit te komen.  

6.2.4 Landschapsontwikkeling en biodiversiteit 
Natuur en landbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Agrariërs zijn juist daarom 

in staat om natuur en groen te ontwikkelen en beheren. Het is van belang dat agrariërs 

de kans krijgen om groen tegen een passende vergoeding in stand te houden en te ont-

wikkelen. Bijvoorbeeld bij het meer grondgebonden maken van veehouderijbedrijven. 

Agrariërs kunnen natuurontwikkeling en –beheer prima uitvoeren, vaak zelfs voor gun-

stigere tarieven dan terreinbeherende organisaties. Gemeenten zijn aan zet om deze 

ruimte te creëren bij de ontwikkeling en het beheer van lokaal landschap. 

Maatschappelijke diensten als onderhoud van groen in het buitengebied genereren daar-

naast welzijn voor de bewoners en bezoekers. Ze maken het buitengebied aantrekkelijker 

voor toerisme en recreatie, en zorgen voor meer economische activiteit. Echter komt nu 

slechts een klein deel van deze inkomsten terecht bij de bewoners van het buitengebied. 

Wij willen graag met de gemeente op zoek naar mogelijkheden om de ondernemers in 

het gebied economisch meer te laten delen in de bijdrage die het buitengebied heeft op 

en in de regio. 
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Als agrarische sector zoeken we graag samen naar slimme oplossingen voor meer biodi-

versiteit in de gemeente. Denk daarbij ook aan de keuze voor groen in de kernen en het 

buitengebied, door geschikte beplanting met inheemse soorten te kiezen en oog te heb-

ben voor mogelijke effecten door de soort, plaats of het onderhoud. Ook de frequentie, 

tijdstip en locatie van bijvoorbeeld het maaibeleid spelen daarin een rol. 

Het samen inrichten van groen biedt daarnaast ruimte voor recreatie, met behoud van de 

landbouw en haar plek en waarde in het gebied. Denk daarbij aan wandelpaden door het 

agrarisch landschap of het inrichten van (speel)ruimte om meer te bewegen en recreë-

ren. De land- en tuinbouw in Oosterhout functioneert op deze manier, samen met de 

aanwezige natuur, als groene long voor het omliggende stedelijk en industrieel gebied. 

6.2.5 Archeologie en cultuurhistorie 
Het is vaak verplicht om standaard archeologisch onderzoek te doen voorafgaand aan 

werkzaamheden in de bodem onder een bepaalde diepte. Veel gronden zijn aangemerkt 

als archeologisch waardevol, terwijl er bij onderzoek niet of nauwelijks iets gevonden 

wordt. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat in veel gronden al eerder “ge-

roerd” is (door middel van teelten, werkzaamheden, ruilverkaveling e.d.) en er geen ar-

cheologische resten meer aanwezig zijn op bewerkingsniveau van de gronden. Anderzijds 

zijn er veel gronden waar in het verleden in zijn geheel geen ontwikkelingen hebben 

plaatsgevonden, omdat het on- ontgonnen, moeilijk bereikbare gebieden waren. Hier zijn 

archeologische vondsten niet aannemelijk. 

Vanuit de omgevingswet kan de regeldruk hiervoor aanzienlijk verminderd worden als 

enkel archeologisch onderzoek verplicht wordt gesteld bij werkzaamheden in de gebieden 

die van provinciaal belang zijn, of waar de trefkans reëel genoeg is voor archeologische 

vondsten. 

Daarnaast brengt archeologisch onderzoek voor de aanleg van peilgestuurde drainage of 

subirrigatie substantiële kosten met zich mee en heeft een langere doorlooptijd, wat niet 

evenwichtig is met gewenste resultaat of in het belang van klimaatverandering. 
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Wensen vanuit de sector en wat kan de gemeente Oosterhout en Waterschap 

Brabantse Delta hierin betekenen? 

 Inrichting van het lokaal watersysteem op de toenemende weersextremen, waar-

bij we maximaal gebruik blijven maken van de toegenomen neerslag op jaarbasis. 

 

 Voldoende en duurzame beschikbaarheid van oppervlakte- en grondwater in het 

zomerse groeiseizoen, om gewassen en dieren in hun levensonderhoud te kunnen 

blijven voorzien. 

 

 Het beperken of tegengaan van (regen)wateroverlast tijdens neerslagrijke perio-

des vanuit de bebouwde kom, en tevens voldoende water vast te houden in de 

nabije omgeving voor tijden van droogte. Waterretentie kan daarmee ook in com-

binatie met natuurcompensatie of als ecologische verbinding worden gerealiseerd. 

 

 Inzicht in de waterkwaliteit in verschillende deelgebieden is van belang om de wa-

terkwaliteit goed te houden en te verbeteren. 

 

 Koppelkansen benutten door agrariërs bij te laten dragen aan biodiversiteit, na-

tuurbeheer of groene recreatie in de gemeente. De gemeente Oosterhout kan 

daarin een bijdrage leveren via het STILA en ERVEN plus project. 

 

 Afstemming van het maaibeleid over frequentie, tijdstip en locatie. 

 

 Meewerken aan vermindering van het inwaaien van onkruidzaden of schadelijke 

insecten vanuit gemeentelijke percelen en wegbermen (maaibeleid, keuze beplan-

ting). 

 

 Archeologisch onderzoek enkel verplicht stellen bij werkzaamheden in gebieden 

die van provinciaal belang zijn of waar de trefkans reëel is. 

6.3 Energie en infrastructuur 

Op dit moment produceert 1 op de 3 boeren en tuinders al duurzame energie, waarvan 

het overgrote deel via zonnepanelen op het dak. Agrariërs vervullen ook steeds meer de 

rol van energieleverancier, zowel individueel als collectief, waarbij de opwek en op-

brengst lokaal blijft. Energie wordt integraal onderdeel van hun bedrijf, wat steeds meer 

energieneutraal is, met toepassingen van zon, wind, biomassa, aardwarmte, besparing 

en benutten van restwarmte.  

We streven er ook in Oosterhout naar om als agrarische sector zoveel mogelijk energie-

neutraal te zijn, door middel van een landschappelijk geaccepteerde inpassing, lokale 

samenwerking, betrokkenheid en opbrengst. De sector heeft afgelopen decennia al een 

aanzienlijk deel in energiebesparing gerealiseerd; in de glastuinbouw tot wel 50%. 

Liever een duurzame, lokale en verantwoorde oplossing voor de lange termijn, dan een 

snelle maatregel voor de korte termijn. Deze uitdaging biedt kansen en mogelijkheden 

om lokaal en/of op bedrijfsniveau energie te produceren of op te slaan. Als sector zetten 

we zwaar in op energiebesparing, zoals bijvoorbeeld door het herwaarderen van rest-

warmte (melk) en schermen en doeken in de tuinbouw. 

Netwerkbeschikbaarheid is daarbij steeds bepalender voor lokale benutting van opgewek-

te energie. Door de vele energie-initiatieven en de grote opgaven uit de Regionale Ener-

gie Strategie (RES) plannen lopen de elektriciteitsnetten in rap tempo vol. 

Netwerkbeschikbaarheid is cruciaal voor het slagen van kansen en mogelijkheden voor 

de energietransitie, zowel lokaal als regionaal. Energieopslag kan een deel van dit knel-
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punt wellicht ondervangen, maar vraagt wellicht ook weer aanpassingen van vergunnin-

gen. Als agrarische sector denken we graag mee in oplossingen voor de opslag van ener-

gie, of het beperken van de druk op het elektriciteitsnetwerk. 

6.3.1 Zon op dak 
De ontwikkeling van zonnedaken is, ook financieel, het meest voor de hand liggend als 

energie opwek voor agrariërs. Er zijn nog wel obstakels voor de aanleg van nieuwe da-

ken, zoals het op korte termijn vervallen van de salderingsregeling, aanpassing van de 

postcoderegeling en de SDE++ regeling die lagere vergoedingen gaat uitkeren. De sterke 

schommelingen in de energiemarkt bieden kansen, maar ook veel risico's voor het terug-

verdienen van grote investeringen. Deze ontwikkelingen werken schaalvergroting, zoals 

grotere dakoppervlakten en/of zonnevelden, in de hand. Andere bepalende factor is de 

netwerkbeschikbaarheid en de steeds hoger wordende aansluitkosten. Verwijdering van 

asbest kan juist versneld worden door toepassing van zonnedaken, maar is door de hoge 

kosten nog vaak een drempel. Een gemiddeld zonnedak van 1000 m2 levert ongeveer 

een stroomhoeveelheid op die gelijk is aan het verbruik van 45 huishoudens. 

De ontwikkeling van zonneweides gaat vaak ten koste van het areaal landbouwgrond wat 

heel hard nodig is om de agrarische sector te extensiveren. Wij zijn hier geen voorstan-

der van, zeker niet wanneer dit ten koste gaat van vruchtbare landbouwgronden en het 

een achteruitgang van de goede landbouwstructuur betreft. Het inzetten van de zon-

neladder is leidend: leg eerst de daken vol. De gemeente kan hierbij een stimulerende rol 

vervullen door bijvoorbeeld een gunstiger OZB tarief te hanteren voor locaties(zowel 

agrarisch als ook andere grotere (bedrijfs)daken) met zon op dak of de realisatie op een 

andere wijze actief te ondersteunen. De realisatie van zonnevelden vormt voor de land- 

en tuinbouw minder problemen bij dijken, taluds of ongebruikte overhoeken op gemeen-

tegrond of op ongeschikte percelen voor primaire productie. We zijn als sector graag be-

trokken bij de invulling van de RES-opgave voor zonne-energie. 

6.3.2 Kleine windmolens / boerderijmolen 
In windrijke gebieden binnen onze gemeente kunnen kleine windmolens (met ashoogte 

tot 25 meter) bij agrarische bedrijven interessant zijn. Door de keuze voor kleine boerde-

rijmolens worden de discussies rondom windprojecten met grote molens vermeden. De 

kleine molens vallen nauwelijks op in het landschap en worden meer "Nederlands eigen" 

beschouwd. Juist in combinatie met een zonnestroom installatie op het dak biedt het de 

mogelijkheid, vooral bij melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven, om energieneutraal te 

produceren. Daarnaast ontlast deze combinatie het elektriciteitsnetwerk omdat vaak 

geen netverzwaring nodig. Afhankelijk van type en windbeschikbaarheid is de productie 

35.000 tot 100.000 kWh/jaar, wat overeenkomt met het verbruik van 10 tot 35 huishou-

dens. Om tot realisatie te komen is een faciliterend gemeentelijk beleid essentieel. 
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6.3.3 Vergisting 
Klimaatbeleid en de uitdaging om zonder gebruik van fossiel gas te produceren, is een 

stimulans voor de inzet van (mono)vergisting. In het kader van klimaatbeleid (methaan-

maatregelen), mestbewerking en de vraag naar groene stroom en/of groen gas is vergis-

ting van dierlijke mest een interessante optie. Vooral voor rundveehouderijbedrijven kan 

een monovergister op bedrijfsniveau meerdere doelen dienen, waaronder klimaat, ener-

gie en hergebruik van mineralen. Mestverwerking in combinatie met biomassavergisting 

is er in meerdere verschijningsvormen en niet op alle landbouwlocaties in alle vormen 

wenselijk. Een goede afstemming met de omgeving is hiervoor onontbeerlijk. 

6.3.4 Glastuinbouw 
Binnen de gemeente Oosterhout is glastuinbouw een belangrijke sector. Specifiek voor  

deze sector zijn de uitdagingen voor het halen van de klimaatdoelen groot. Maar ook de 

oplossingsrichtingen zijn divers en uitdagend. Er is op de bedrijven behoefte aan ver-

schillende vormen van energie, zowel als warmte, elektriciteit maar ook de beschikbaar-

heid van CO2 voor voldoende gewasgroei is van belang. Daarom is het van belang om de 

zoektocht naar de beste oplossingen voor de verschillende glastuinbouwbedrijven vroeg-

tijdig gezamenlijk met de omgeving op te pakken. Dit kunnen oplossingen in combinatie 

met andere bedrijven of woningen zijn, gezamenlijk gevoed uit duurzame energiebron-

nen. Op dit moment wordt op een groot deel van de glastuinbouwbedrijven gewerkt met 

een zogenaamde warmtekrachtkoppeling (WKK) hierin wordt vanuit aardgas op een effi-

ciënte manier zowel elektriciteit gemaakt. Daarbij ontstaat de voor de glastuinbouw be-

langrijke CO2 en warmte. De huidige WKK's zijn een belangrijke schakel in het in balans 

houden van het huidige elektriciteitsnetwerk, omdat er snel op een wisselde vraag en 

aanbod kan worden ingespeeld. Het is belangrijk om in de komende energietransitie deze 

flexibiliteit en buffering beschikbaar blijft. 

6.3.5 Ondergrondse infrastructuur  
Naast bovengrondse infrastructuur vraagt ook ondergrondse infra onze aandacht. In Oos-

terhout is nagenoeg in het gehele buitengebied glasvezel internet beschikbaar, iets waar 

hard aan getrokken is door partijen in het buitengebied. 
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Ook bij onderhoud, vervanging of aanlegwerkzaamheden aan de infrastructuur worden 

omwonende agrariërs graag tijdig op de hoogte gebracht. Mogelijk past de eventuele 

hinder die deze werkzaamheden met zich meebrengen niet gunstig in combinatie met 

bijvoorbeeld oogst- of gewaswerkzaamheden.  

6.3.6 Wegen en sluipverkeer  
Verkeersveiligheid en bereikbaarheid van agrarische bedrijven en percelen zijn van groot 

belang. Zeker omdat de hoeveelheid verkeer de komende jaren verder zal toenemen.  

Sluipverkeer willen we zoveel mogelijk weren uit de polders, om de verkeersveiligheid te 

vergroten. Daarbij blijft het onderhoud van doorgaande en wegen in het buitengebied 

een aandachtspunt, zodat ook landbouwmachines veilig over de openbare weg kunnen 

blijven rijden. Graag wijzen we hiervoor naar de mobiliteitsvisie “Oosterhout vooruit”, 

waar onderstaande figuur met voor landbouwverkeer cruciaal genoemde routes op kaart 

zijn gezet. 

Om het buitengebied tevens aantrekkelijk en veilig te houden voor recreatie en het be-

zoeken van de aanwezige multifunctionele agrarische bedrijven, is het aan te bevelen om 

ook de aanleg van meer geschikte fiets- en wandelpaden mee te nemen. Dat versterkt de 

cultuurhistorische waarden van het gebied en het vergroot de aantrekkingskracht van het 

landschap voor toerisme en recreatie.  

Figuur 4. Wegennet buitengebied gemeente Oosterhout met landbouw- en fietsroutes 

(Bron gemeente Oosterhout)
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Wensen vanuit de sector en wat kan de gemeente Oosterhout hierin betekenen?  

 Voor de invulling en uitvoering van de energietransitie in de RES, willen we als 

agrarische sector vroegtijdig betrokken zijn bij planvorming, planologische bor-

ging en realisatie. Plannen voor zonnevelden dienen niet ten koste te gaan van de 

agrarische structuur (conform bijv. afwegingskader in de REKS. We kunnen voor 

deze lokale energieopgave een interessante bijdrage leveren, vanuit individuele 

bedrijven of via participatie. 

 

 Stimuleer Enexis om haar netwerk te verzwaren.  

 

 Stimuleer zon op dak actief, bijvoorbeeld door een lager OZB tarief of aantrekke-

lijke realisatie. 

 

 Biedt ruimte aan innovaties rondom technieken en toepassingen van nieuwe duur-

zame energie initiatieven, via o.a. vergunningen, aangepaste bouwblokken en 

VAB’s. 

 

 Denk bij de stimulering van duurzame energie niet alleen aan zon of wind, maar 

ook nieuwe energiebronnen, zoals het herwaarderen van restwarmte, aqua- of 

geothermie. Met name voor de glastuinbouw zijn dit belangrijke bronnen van 

warmte. 

 

 Zoek met de glastuinbouw naar beschikbare bronnen van CO2 om te kunnen be-

nutten in de kassen. 

 

 Maak in de vergunningverlening het plaatsen van kleine windmolens (tot 25 me-

ter) in het buitengebied mogelijk via een eenvoudige procedure. 

 

 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn erg belangrijk voor boeren- en tuinders. 

Verbetering van de wegen(structuur) in combinatie met het inrichten van recrea-

tie (fiets/wandelpaden) zorgen voor een aantrekkelijk buitengebied. Hierbij zijn 

goed onderhouden wegen in het buitengebied noodzakelijk voor een veilig ge-

bruik. 
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7 Opmaat voor een uitvoeringsagenda 

Van het grootste belang voor de sector is het blijvend beschikbaar houden van ruimte. 

Ruimte voor bedrijfslocaties met toekomstmogelijkheden en open ruimte voor de teelt 

van gewassen. Het buitengebied is geen wachtkamer voor toekomstige stedelijke ont-

wikkelingen maar een open gebied waar agrarische ondernemers gewaardeerde gewas-

sen telen en landelijk gelegen bedrijven ontwikkelen. 

Want bedrijven die toekomstgericht ontwikkelen, bieden een veelheid aan resultanten op 

het vlak van een mooie leefbare omgeving en kansen voor recreatie, zorg, educatie en 

het vormgeven van de energietransitie. Als sector trekken we er hard aan om onze be-

drijven hier op een transparante manier op voor te bereiden. 

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zijn de volgende punten noodzakelijk: 

7.1 werkveld van de gemeente Oosterhout: 

 geen extra belemmeringen bovenop provinciale en/of rijksbeleid 

 overname van (in de loop van de tijd) geboden ontwikkelruimte door de provincie 

en/of het rijk 

 Biedt maatwerk voor nieuwe ontwikkelingen 

Maatwerk met resultaat is gebaseerd op: 

 een open mind 

 doelgerichtheid 

 vlotte voortgang  

 blijf meedenken bij huisvesting arbeidsmigranten 

 ondersteun kennis van de agrarische sector zoals via "klasseboeren" 

 Participeer als gemeente ruim in provinciale regelingen voor landschap en biodi-

versiteit zoals Stila en Erven projecten 

 Ondersteun actief energieopwekking die, zoals bv de zonnelader aangeeft , zuinig 

ruimtegebruik als uitgangspunt heeft. Dus maak zonnedaken en kleinschalige 

windenergie (tot 25 meter) aantrekkelijk. 

 Betrek glastuinbouw actief in de zoektocht naar duurzame warmte en CO2 

 Als sector vinden we de verbinding met de maatschappij van groot belang. Dit 

blijven we doen met projecten als "Toer de boer" en "Boeren in zicht". Maar ook 

door betrokkenheid bij vele initiatieven en verenigingen in Oosterhout. 

 

7.2 werkveld van het Waterschap Brabantse Delta: 

 Ondersteun en geef vorm aan de noodzaak om de waterbeschikbaarheid te ver-

groten  

 fijnmaziger vasthouden van neerslagoverschotten 

 Waterinlaat vanuit het Willeminakanaal (Oosteind en Dorst) en Markkanaal (Den 

Hout) 

 Breng de waterkwaliteit uitgebreider in beeld, zodat we vanuit de agrarische sec-

tor in beeld hebben waar extra stappen noodzakelijk zijn. 
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8 Slotwoord 

In deze landbouwvisie voor de gemeente Oosterhout hebben de leden van de ZLTO-

afdeling Oosterhout een doorkijk in zowel de sectorale ontwikkelingen, als ook de te ver-

wachten en mogelijk te ontwikkelen veranderingen voor de gemeente Oosterhout weer-

gegeven. Natuurlijk leidt de diversiteit in bedrijven en verschillen tussen de ondernemers 

tot verschillende keuzen voor de toekomst. Maar met aandacht voor de ontstaansge-

schiedenis van de sector, de dorpen en Oosterhout is de huidige situatie volkomen lo-

gisch.  

Indien we de toekomstige ontwikkelingen willen sturen, zullen we daarvoor dan ook stu-

ring aan de omgeving moeten geven door kansen te bieden. Kansen die de bewoners en 

ondernemers in het buitengebied zullen aanzetten tot de gewenste ontwikkeling. 

Kortom sturing aan het buitengebied van morgen geef je door kansen en ruimte te bie-

den voor het pakken van die kansen. Soms zijn kansen, zoals voor biodiversiteit en land-

schap via een regeling als Stila, via generieke brede regelingen te bieden. Maar voor veel 

andere ontwikkelingen is actief meedenken met de ondernemer in een maatwerkoplos-

sing voor nieuwe activiteiten van belang. En natuurlijk moet dat meedenken dan resulte-

ren in een vlotte vervolgstap naar realisatie. Want alleen dan kunnen we kansen 

omzetten in acties. Kortom "Samen vooruit boeren in Oosterhout" 

Dit document is een aanzet voor een verdere invulling van de gemeentelijke omgevings-

visie. De benoemde uitwerkingspunten krijgen zo de noodzakelijke vervolgstappen. Hier-

bij is een gezamenlijke uitwerking van wezenlijk belang. 

 

Claude van Dongen 

Voorzitter ZLTO-Oosterhout 


