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Inleiding

Visie van ZLTO De Peel op ontwikkelingsruimte van de landbouw in Deurne.

Als ZLTO De Peel creëren én realiseren we perspectief voor onze leden die ondernemen in het       
buitengebied van Deurne. Onze leden staan voor ons aan de basis. Samen met onze leden denken we na 
over richting en beleid en behartigen we de belangen van de agrarische sector in en rondom gemeente 
Deurne.

We opereren in netwerken, leggen verbindingen en fungeren graag als aanjager van innovatieve 
projecten. Boeren en tuinders hebben een sleutelrol in de samenleving en dragen bij aan het oplossen 
van de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Onze ‘license to produce’ hangt voor een groot deel af van de consument en omgeving. Men wordt 
steeds kritischer op de manier waarop het voedsel wordt geproduceerd en het buitengebied wordt 
ingericht. We stimuleren onze leden dan ook om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Om 
onze meerwaarde aan te tonen gaan we de dialoog aan met de maatschappij en treden we met ons 
verhaal naar buiten. 
We zijn transparant en laten zien dat we op een innovatieve manier bezig zijn met gezondheid, bodem, 
water, circulair, dierenwelzijn, energie en natuur.

Wanneer de agrarische ondernemers vanuit hun natuurlijke trots kunnen zorgen voor een goed/beter 
imago, zal dit bijdragen aan de bereidheid van de consument om een eerlijke prijs te betalen voor    
agrarische producten, nu en in de toekomst. 
Economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel, daar willen onze boeren en 
tuinders zeker op inspelen. ‘Ontwikkelingsruimte’  is daarvoor van groot belang om op de langere            
termijn  perspectief te blijven bieden. Of deze ruimte nu nodig is in de vorm van meer (landbouw)          
oppervlak of voor het toevoegen of wijzigen van bedrijfsactiviteiten zal afhankelijk zijn van de wet en   
regelgeving, hoofdactiviteit en wensen van de ondernemer. Sommige boeren stoppen hun bedrijf, 
anderen willen doorontwikkelen. 

Ontwikkelruimte is een belangrijk punt om met innovaties aan de slag te kunnen gaan, bijvoorbeeld om 
emissies te reduceren. Functies van grond en behoeften uit de markt veranderen. Allemaal                   
ontwikkelingen die kansen bieden, mits beleidsmatig goed onderkend en geadresseerd bij de juiste 
instanties. 

Ondernemers hebben behoefte aan een helder kader. Beleidskaders vanuit Brussel, Den Haag, de 
provincie en de gemeente, maar ook ontwikkelingen in de markt en onze maatschappij, hebben invloed 
op het boerenerf en de keuzes die gemaakt worden. Het is een uitdaging voor beleidsmakers om deze 
kaders op elkaar af te blijven stemmen. Voor ondernemers is de uitdaging nog groter, zij moeten                
inspelen op continu veranderend beleid en ontwikkelingen, dit gaat vaak gepaard met forse langjarige 
investeringen. Wij vragen de gemeente om met de omgevingsvisie een helder kader te schetsen voor de 
toekomst. Dit alles met oog voor de blijvende agrarische ondernemers om te kunnen blijven                      
ondernemen in een vitaal buitengebied en met ruimte voor nieuw ondernemerschap op voormalige 
agrarische bedrijven. 

Bied ondernemers die agrarische activiteiten uitvoeren in het buitengebied van Deurne perspectief en 
ben en blijf zuinig op de huidige maar ook zeker de jonge generatie agrariers die we hebben in Deurne.  
Dit begint bij de erkenning dat agrarische bedrijven belangrijk zijn voor Deurne. Voor een leefbaar 
buitengebied (1), Gezonde en veilige agrarische producten (2), beheer van landschap en natuur (3), 
bodem en water (3), het sluiten van kringlopen (5), de energie- en warmtetransitie (6) en                             
werkgelegenheid en economie (7). Vanuit deze uitgangspunten willen we graag samen met de    
gemeente kijken wat ondernemers nodig hebben voor een duurzaam toekomstperspectief in Deurne. 
In deze visie lichten wij deze thema’s stuk voor stuk toe.
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Agrarisch Deurne in Beeld

% verloop omvang (areaal dierlijke sectoren) 

% verloop omvang (areaal plantaardige sectoren) 

% verloop aantal landbouwbedrijven dierlijke sectoren 

% verloop aantal landbouwbedrijven plantaardig sectoren 
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1. Leefbaarheid en ontwikkelruimte buitengebied

Wat hebben we te bieden: 
In Deurne hebben we een uitgestrekt en divers buitengebied, waar dankbaar door inwoners gebruik van 
wordt gemaakt voor recreatie en ontspanning. Een groot gedeelte van dit mooie landschap in de 
gemeente wordt beheert door boeren. De verwachting is dat de diversiteit in het buitengebied 
toeneemt de komende jaren, door stoppende boeren en boeren die omschakelen naar andere                
bedrijfsactiviteiten. Denk aan combinaties van landbouw met recreatie en beleving, korte keten 
verkoop,  natuurbeheer en zorg. 
Met een dalend aantal agrarische (vee)bedrijven in de gemeente is het belangrijk dat er voldoende 
bewoners van het buitengebied blijven die “de handen uit de mouwen willen steken” en zich inzetten 
voor de leefbaarheid van het buitengebied. 

Wat hebben we nodig: 
Ondernemers willen en moeten kijken naar de lange termijn. Het is van belang om te blijven innoveren, 
en door regelgeving worden ondernemers gedwongen om �inke investeringen te doen. Een gevolg 
hiervan is, dat veel bedrijven een schaalsprong maken om deze investeringen mogelijk te maken of een 
alternatief verdienmodel opzoeken. Ondernemers die dat niet kunnen of geen opvolger hebben, zullen 
uiteindelijk stoppen met agrarische bedrijfsactiviteiten. Dit zijn ingrijpende keuzes die de ondernemer(s) 
en zijn gezin persoonlijk raken. Een overheid die meedenkt en de ondernemer begeleidt tijdens dit 
proces is erg belangrijk. 

Wat vragen wij van de gemeente Deurne: 
- Gun ondernemers tijd en maak duidelijke afspraken met ondernemers die willen omschakelen.
-  Houd procedures zo kort mogelijk en help ondernemers nieuwe kansen te benutten.
-  Van middel naar doelvoorschriften: geef ondernemers de vrijheid om zelf te bepalen op welke wijze 
   zij doelen willen behalen. 
- Bij het ontwikkelen van nieuwe kansen voor ondernemers is het belangrijk dat de gemeente denkt in 
  kansen en niet in beperkingen: het “Ja, mits” principe. Dit komt de diversiteit van het buitengebied 
   ten goede en helpt nieuwe economische dragers bevorderen. 
- Wij vragen van de gemeente met een andere bril te kijken naar bouwblokgrootte. De gemeente kan    
  bijvoorbeeld uitgaan van een maximum aan bebouwd oppervlakte in plaats van maximum bouw
   blok, zodat de stallen wat verder uit elkaar kunnen staan. Dit komt het dierenwelzijn, leefbaarheid van 
   het platteland, ruimtelijke kwaliteit en brandveiligheid ten goede. En biedt ondernemers daarmee de 
   mogelijkheid om voor de Nederlandse markt te produceren.
- Leg als gemeente geen strengere eisen en regels op dan landelijk en Europees gelden. 

Wanneer een agrarisch bedrijf beëindigd wordt en er geen ander agrarisch bedrijf zich vestigt op deze 
locatie ontstaat Vrijkomende Agrarische bebouwing (VAB). Op deze locaties ontstaat de kans op           
leegstand en verloedering. 

We vragen de gemeente in dit kader: 
- Om ruimte te bieden voor nieuwe economische activiteiten in het buitengebied, die passen in het 
  karakter van het gebied. Nieuwe activiteiten mogen geen belemmering geven voor omliggende 
   agrarische bedrijven. 
- Terughoudend te zijn met het verstrekken van woonbestemmingen op vrijkomende agrarische    
  locaties, waar dit de ontwikkelruimte van omliggende agrariërs in de weg kan staan. Durf daarbij ook 
   Vrijkomende Agrarische Bebouwing af te breken zodat er ruimte blijft voor de overblijvende bedrijven 
   en er geen kans is op criminele activiteiten. 
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2. Gezond en veilig voedsel en siergewassen

Voedsel 

Wat hebben we te bieden: 
De agrarische sector is leverancier van vers, gezond en betaalbaar basisvoedsel en is daarmee van vitaal 
belang. De variatie in vlees, eieren, zuivel, groenten, aardappelen en fruit houden consumenten gezond 
en hun weerstand op peil. Dit in tegenstelling tot fabrieksvoedsel dat vaak teveel zout, suiker,                        
kilocalorien en verkeerde vetten bevat. 

Zeker in corona-tijd dringt dit belang bij veel mensen door, waardoor zij vaker kiezen voor gezonde 
voeding rechtstreeks van het boerenerf. In Deurne zijn veel mogelijkheden om lokale versproducten in 
te kopen bij boerenbedrijven door het concept Vers van Hier. Ook verkleinen we de afstand tussen de 
producenten en de consument met dit concept. 

Daarnaast produceert een toenemend aandeel van de bedrijven in Deurne voor een concept voor de 
Nederlandse markt. Zowel Nederlandse supermarktketens als horeca en fastfoodketens vragen in       
toenemende mate om een hoger niveau op gebied van dierenwelzijn en extra leefruimte. Het voldoen 
aan de eisen voor diergezondheid, dierwelzijn, marktconcepten maar ook (brand)veiligheid vraagt om 
meer ruimte in en rondom stallen. 

Ook voor tuin- en akkerbouw geldt dat de omschakeling naar een (meer) biologische teeltwijze met zich 
meebrengt dat de productie per hectare zal dalen, waardoor voor dezelfde hoeveelheid                                 
(voedsel)productie meer oppervlakte nodig is. 

Wat hebben we nodig: 
Wij vragen van de gemeente om naar aanleiding van deze eisen met een andere bril te kijken naar       
bouwblokgrootte. De gemeente kan bijvoorbeeld uitgaan van een maximum aan bebouwd oppervlakte 
in plaats van maximum bouwblok, zodat de stallen wat verder uit elkaar kunnen staan. Dit komt het 
dierenwelzijn, leefbaarheid van het platteland, ruimtelijke kwaliteit en brandveiligheid ten goede. En 
biedt ondernemers de mogelijkheid om voor de Nederlandse markt te produceren. 
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Siergewassen 

Wat hebben we te bieden: 
Voor sierteelt en boomkwekerijen geldt dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan welbevinden en 
gevoel van geluk en blijdschap bij consumenten. Voor boomkwekerijen geldt dat zij een product leveren 
dat CO2 vastlegt. Daarnaast leveren bomen niet alleen hout maar ook schaduw en verscha�en daarmee 
verkoeling in hete zomers. 

Wat hebben we nodig: 
De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van gewassen door                       
mogelijkheden te scheppen voor de aanleg van teeltondersteunende voorzieningen (TOV), kassen en 
tunnels. Deze voorzieningen leveren naast bescherming tegen weersomstandigheden een belangrijke 
bijdrage aan beschermen tegen ziekten en plagen. Daarbij dragen ze bij aan de verbetering                           
arbeidsomstandigheden voor personeel. 

Biedt voor teeltondersteunende voorzieningen ook mogelijkheden op afstand van het eigen bouwblok. 
Voor seizoensgebonden en tijdelijke beschermingsvormen van plantaardige producten, is een soepel 
beleid nodig bij mogelijke restricties rondom hoogte, tijdelijkheid en opbouw van (een deel van) het 
bouwwerk, oppervlakte en aansluiting bij het bouwblok. Biedt ruimte voor innovatie zodat kansen in 
nieuwe teelten en/of klimaatbestendige gewassen benut kunnen worden als ook automatisering,           
robotisering en precisielandbouw. 

Bacterievuur is een in grote delen van Nederland gevestigde plantenziekte. De ziekte veroorzaakt in het 
hele land jaarlijks schade aan bomen en struiken in de boomkwekerij en fruiteelt maar ook in het       
openbaar en particulier groen. De ziekte verspreidt zich makkelijk naar andere gevoelige planten. 
De Nederlandse regelgeving voorziet in maatregelen waarmee in bepaalde gebieden (de bu�erzones) 
verspreiding van bacterievuur wordt voorkomen. Deze bu�erzones zijn ingesteld om het exportbelang 
van de boomteeltsector veilig te stellen. 

Gemeente Deurne ligt gedeeltelijk in een bu�erzone. Vanuit de bu�erzones kan export van gevoelige 
bomen en struiken plaatsvinden naar beschermde gebieden in de EU. Deze bu�erzones zijn wettelijk 
vastgesteld. Hierbinnen is de bestrijding van bacterievuur verplicht en is het aanplanten van een aantal 
voor bacterievuur gevoelige planten (zoals wilde meidoorn) verboden. Wij vragen de gemeente bij het 
versterken van het landschap rekening te houden met de regels die gelden in de bacterievuur            
bu�erzone. Boomkwekers en fruittelers kunnen aanzienlijke economische schade leiden als gevolg van 
bacterievuur.

8



3. Landschap en natuur

Wat hebben we te bieden: 
Binnen en rondom de gemeente Deurne zijn een aantal Natura 2000 gebieden gelegen waaronder De 
Deurnesche Peel - Mariapeel. 
Van oudsher zijn er agrarische (vee)bedrijven rondom de peelgebieden gevestigd. Agrariërs zijn in staat 
om natuur te ontwikkelen en beheren rondom de Natura 2000 gebieden wanneer zij hier de ruimte en 
een passende vergoeding voor krijgen. 

Agrariërs wonen en werken in het gebied en hebben gevoel bij de natuur en de seizoenen. Hierdoor 
kunnen zij natuurontwikkeling en –beheer vaak voor gunstigere tarieven uitvoeren dan                                  
natuurbeherende organisaties dit kunnen. Voor sommige agrariërs past de omschakeling naar een 
natuur inclusieve landbouw erg goed mits er een goed verdienmodel omheen gecreëerd kan worden.
Op die manier houdt de agrarische sector toekomstperspectief in onze gemeente en blijft de sector een 
belangrijke economische drager van het buitengebied.

Wat hebben we nodig:
Hoewel er ook grondgebonden bedrijven stoppen, wordt de behoefte aan grond vanuit de agrarische 
sector niet kleiner. Van melkveehouders wordt verwacht dat ze extensiveren en maatschappelijke       
diensten leveren op gebied van water, natuurbeheer en biodiversiteit. 

Via het grondbeleid van de gemeenten kunnen bedrijven geholpen worden om meer grond onder het 
bedrijf te krijgen, denk bijvoorbeeld aan het pachtbeleid, het beschermen van goede                                     
landbouwgebieden en het combineren van landbouw en natuur. Het is van groot belang dat agrariërs 
de kans krijgen om natuur te beheren met het oog op voldoende beschikbaarheid van grond.                       
Bijvoorbeeld bij het meer grondgebonden maken van veehouderijbedrijven. 

Enerzijds biedt natuurontwikkeling door agrariërs een kans om invulling te geven aan de doelen om het 
buitengebied natuurlijker in te richten en weerbaar te maken tegen extremen. Anderzijds is het van 
belang om lokale agrariërs voldoende grond onder hun bedrijven te laten houden en niet afhankelijk te 
laten zijn van natuurorganisaties of te grote beperkingen op te leggen om toekomstgerichte                     
bedrijfsvoering mogelijk te maken.

De laatste jaren krijgen we steeds meer te maken met nieuwe diersoorten, zoals wilde zwijnen en nu ook 
de wolf. Een goede wildbeheersing is van groot belang. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provincies, 
maar gemeenten spelen daarin ook een grote rol. Afrikaanse Varkenspest (AVP) is een reële dreiging met 
enorme gevolgen, niet alleen voor de varkenshouderij maar ook voor het toerisme. In geval van een 
uitbraak is het zo snel mogelijk kunnen afsluiten van gebieden met wilde zwijnen van cruciaal belang. 

Wij vragen van de gemeente:
- Een actieve en zichtbare samenwerking tussen overheidsinstellingen en agrariers om te werken aan 
  structuurversterking van agrarische bedrijven, zoals in de vorm van ruilverkaveling.
- Om meer regie te pakken in dit proces richting overige stakeholders, zodat agrarische bedrijven de 
  kans krijgen om (natuur)gronden te beheren in combinatie met agrarische functies.
- Om gronden beschikbaar te houden voor de boeren. Door overheidsgronden in de overgangszones 
 van landelijk en Europees beschermde natuur naar landbouwgronden niet te verkopen aan                       
 natuurorganisaties, maar in eigendom te houden, eventueel af te waarderen (ONNB), en onder                 
   voorwaarden te verpachten aan lokale agrariërs.
- Geen harde overgangen tussen natuur en boerenland, maar geleidelijke overgangen. Bijvoorbeeld als 
  doel is 10 ha extra natuur, inzetten op 4 ha “natuur” en 8 ha “agrarisch met voorwaarden”. Per saldo 
   levert dit meer hectares op waar doelen worden bereikt, terwijl tegelijkertijd meer mogelijkheden voor 
   landbouw overblijven en de landbouw nog meer betrokken wordt bij het landschap.
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- Goed beleid op wildbeheer. Meer inzet van bestaande middelen zoals afrastering en wildbeheer ter 
  bescherming van agrarische bedrijven en percelen. Voldoende ruimte bieden voor hoge en brede 
   afrasteringen en/of het plaatsen van tijdelijke afrasteringen. Denk aan afscherming tegen wolven waar
   bij de omheining een minimale hoogte van 1.20m moet hebben. 
- Extra aandacht voor ontkruid bestrijding in het buitengebied van Deurne. Denk hierbij aan                 
    Knolcyperus en de Japanse Duizendknoop. 
-  Aandacht voor het voorkomen van verdere verspreiding van wilde zwijnen bij het realiseren van fauna
   passages en verbinden van natuurgebieden. 

10



4. Bodem en water

Bodem en water staan in directe interactie met elkaar en vormen voor onze leden dé basis voor een 
gezonde bedrijfsvoering. Alle reden om er dan ook verantwoord mee om te gaan en samen met andere 
stakeholders werk te maken van goed bodem en waterbeheer. 

Een gezonde bodem, rijk aan organische stof en bodembiologie verbetert niet alleen de vruchtbaarheid 
maar ook het watervasthoudend vermogen en de waterberging binnen een gebied. Wij zetten ons in 
voor het behoud van voldoende grond en water van de juiste kwaliteit en kwantiteit. Onze boeren en 
tuinders zijn mede verantwoordelijk voor schoon grond- en oppervlaktewater, voor henzelf, mens, dier 
en omgeving.

Bodem 

Wat hebben we te bieden: 
Voor agrarische ondernemers is een gezonde en voedingsrijke bodem een voorwaarde om gewassen te 
kunnen telen en is daarmee gebaat bij een goede bodemkwaliteit. Een goede bodemkwaliteit is van 
groot belang voor het opvangen van klimaate�ecten, denk aan het binden van CO2 en het vasthouden 
van water. Onze boeren werken daar elke dag aan. 
Op dit moment werken 550 boeren in Brabant aan extra zorgvuldig bodembeheer via deelname aan het 
project BodemUP. De ambitie is om het project in Deurne verder uit te rollen en aan de slag te gaan met 
bodem en waterbeheer.

Wat hebben we nodig: 
- Langjarige pachtcontracten om te kunnen investeren in grond en bodemkwaliteit. 

Water 

Wat hebben we te bieden: 
In het licht van de klimaatverandering neemt de kans op extremen in neerslag toe. Zowel teveel als te 
weinig neerslag. Dat heeft directe gevolgen voor de land- en tuinbouw. Als agrarische sector in Deurne 
proberen we oplossingen te zoeken om meer water vast te houden. Juist de kleinere watergangen op 
boerenland lenen zich uitstekend om regenwater vast te houden in het gebied, zodat het kan worden 
toegevoegd aan het grondwater en de verdroging wordt verminderd. Dat kan via maatregelen als de 
aanleg van stuwtjes, schotten, verhoogde duikers etc. Agrarische ondernemers uit Deurne werken al 
veel met stuwtjes en wateropslagen om water vast te houden. Waterbassins bij tuinders om circulair 
water op te vangen en opnieuw te gebruiken. Daarnaast vinden innovatieve projecten zoals          
peilgestuurde drainage / sub irrigatie de laatste jaren al goed de weg naar onze melkveehouder en            
akkerbouwers. 

Wat hebben we nodig: 
Het probleem is soms gebrek aan wateraanvoer en soms aan waterafvoer. Wij vinden het van belang dat 
water ten tijde van piekbuien afgevoerd kan worden. Maar daarnaast is het belangrijk dat we water 
bergen om vervolgens ook terug te kunnen brengen naar percelen die er behoefte aan hebben. De 
mogelijkheid tot beregenen van percelen blijft een must. 
Goed waterbeheer vraagt om een aanpak op gebiedsniveau. Maatregelen komen het meest tot zijn 
recht als die qua soort en locatie afgestemd worden met naastgelegen percelen en grondeigenaren. Wij 
pakken dit graag op in overleg met andere stakeholders.
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5. Het sluiten van kringlopen

 

Wat hebben we te bieden: 
In Deurne speelt zowel de akkerbouw als de veehouderij een belangrijke rol, waardoor een deel van de 
dierlijke mest uit de veehouderij rechtstreeks kan worden ingezet op de nabije gronden. 

Land- en tuinbouw werkt en denkt in kringlopen en is sterk in het verwerken van reststromen. Voor de 
mens niet eetbare delen van de plant of niet te verkopen plantaardige producten worden verwerkt tot 
veevoer. Hierdoor wordt  verspilling van voedsel voorkomen. 

Deurne kent een diversiteit aan sectoren, akkerbouw, veehouderij en ook glastuinbouw. Wat een 
restproduct is voor de ene sector, is een belangrijke grondstof voor de andere sector. 
In onze gemeente is al sinds een groot aantal jaren een mestverwerkingslocatie aanwezig. Uit             
varkensmest worden waardevolle voedingssto�en voor planten gemaakt.  Het mineralenconcentraat 
met stikstof en kali is een natuurlijk alternatief voor kunstmest voor lokale akkerbouwers en veehouders. 
Het laatste product dat overblijft is zuiver water. Andere voorbeelden zijn gesloten teelten en circulaire 
tuinderijen. 
In Deurne zijn de laatste jaren veel innovatieve projecten gerealiseerd op intensieve bedrijven waarbij 
kringlopen een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan Innovatiepark de Vlier en de “plons wc” voor 
varkens. Bij deze initiatieven worden meerdere doelen tegelijkertijd gerealiseerd: verder terugdringen 
van emissies, verbeteren van de bodem en verbetering van het stalklimaat.   

Wij zien enorme kansen om door middel van het vergisten en verwerken van mest de opgaven in ons 
landelijk gebied integraal aan te pakken. In Deurne bijvoorbeeld door de oprichting van een                      
biogasinstallatie in het glastuinbouwgebied. Hiermee kan rundveedrijfmest worden opgewaardeerd 
naar  groen gas. Energie die vrijkomt door mestvergisting kan benut worden voor de productie van 
stroom of groen gas, en de warmte die vrijkomt kan benut worden in bijvoorbeeld de glastuinbouw.  
Daarnaast zorgt dit voor een enorme emissiereductie op  de locaties waar de dieren gehouden worden 
door de directe afvoer van drijfmest. 

Wat hebben we nodig: 
Voor het slagen van kringlooplandbouw is het essentieel dat mineralen uit dierlijke mest steeds 
opnieuw worden benut als voeding voor plantaardig voedsel. Gebruiksnormen voor dierlijke mest 
worden echter steeds krapper en er is een maatschappelijke wens en toenemende noodzaak om 
gebruik van kunstmest te beperken. Hierdoor voorzien wij een toenemende vraag vanuit akker- en 
tuinbouwbedrijven naar circulaire meststo�en op basis van dierlijke mest als alternatief voor (fossiele) 
kunstmest. Zodat het gewas toch precies de juiste hoeveelheid mineralen en voedingssto�en krijgt, op 
het juiste moment en verspilling wordt tegengegaan. 

Vanuit de dierlijke sectoren zal meer gestuurd worden op afzet van mest via mestbewerkers. Om op die 
manier ook te werken aan meststo�en waar de plantaardige sectoren om vragen. De productie van 
groene meststo�en en be- en verwerking van dierlijke mest zal grotendeels door lokale organisaties 
plaatsvinden. 

We vragen de gemeente om actieve ondersteuning bij de realisatie (vergunningsverlening,                          
bestemmingsplannen) van mestvergisting- en bewerkingslocaties, op boerenerven, op goede plaatsen 
in het buitengebied en industrieterreinen. 
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6. Klimaat, energie en infrastructuur

 

Wat hebben we te bieden: 
Onze agrarische ondernemers kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het behalen van de 
klimaatdoelstellingen. Als duurzame ondernemers in de groene ruimte produceren zij namelijk niet 
alleen groene producten maar;

- Slaan ze ook CO2 op in hun gewassen en de bodem
- Wekken ze duurzame energie op (biomassa, wind en zon)
- Leveren ze essentiële bouwstenen voor de circulaire economie
- Investeren ze in technieken en tools om de emissie te reduceren.
- Opname van stikstof in gewassen (melkveehouderij legt bijvoorbeeld meer stikstof vast dan het 
               totaal uitstoot.) 

De agrarische sector speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Op dit moment produceert een 
groot deel van de agrariërs  in de gemeente Deurne al duurzame energie, waarvan het overgrote deel 
door zonnepanelen op het dak. 

Steeds meer agrarische bedrijven worden richting 2030 behalve energieneutraal ook leverancier van 
energie. Dit wordt integraal onderdeel van het bedrijf. Ook op gebied van de warmtetransitie neemt de 
agrarische sector in Deurne een koppositie in. Veel varkens-, pluimvee, melkvee en tuinbouw bedrijven 
passen een vorm van warmtewisseling toe, waardoor zij een sterke besparing van gasverbruik realiseren 
of zelfs volledig van het gas af zijn. 

Glastuinders beschikken over veel ervaring en expertise op het terrein van energie. De glastuinbouw 
heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te werken en kan een grote bijdrage leveren aan de             
energietransitie. De glastuinbouw biedt kansen aan de bebouwde omgeving en industrie. 
Samenwerking bij de realisatie van warmtenetten, het benutten van restwarmte uit de industrie, de 
agrarische sector of de bodem, kan economisch interessant zijn. Het biedt een duurzaam alternatief aan 
business cases die op individueel vlak vaak niet mogelijk zijn. 

Wat hebben we nodig: 
Op regionaal niveau wordt gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES). Dit heeft een grote impact 
op het buitengebied en kan ook van invloed zijn op de toekomst van agrarische bedrijven in onze 
gemeente. De productie van duurzame energie dient zorgvuldig ingepast te worden in de ruimtelijke 
omgeving, met maatschappelijke acceptatie en aandacht voor de benodigde energie-infrastructuur.
We vinden het bijvoorbeeld van groot belang dat de zonneladder wordt gehanteerd, waarbij we zon op 
dak stimuleren en landbouw en natuurgronden zoveel mogelijk proberen te ontzien.

Wat vragen wij van de gemeente: 
- Voor de toekomst van de agrarische sector is behoud van goede landbouwgrond en een goede           
   landbouwstructuur van groot belang. Wij vragen de gemeente om dit ook op te nemen in de lokale                 
   afwegingskader voor energieopwekking in het buitengebied. 
- We zien kansen voor slimme vormen van stapeling van functies, denk aan combinaties met                
   schuilplateaus, daken en boven TOV’s. De landbouwfunctie moet hierin wel de basis blijven. 
-  We verwachten �exibiliteit van de gemeente om technische innovaties en nieuwe duurzame energie 
 initiatieven mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen verruiming bouwblokken of                   
   toestemming om bijvoorbeeld kleine windmolen buiten bouwblok te mogen realiseren. 
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-  Wij roepen de gemeente en provincie op om samen met ons tot concrete planvorming te komen, om 
 de kansen die de glastuinbouw biedt in de energietransitie, optimaal te kunnen benutten. 
  
De gemeente en de provincie kunnen hierin een belangrijke aanjaagrol vervullen. Samen kunnen we      
de regionale energietransitie versnellen en versterken. Door de structurele omschakeling samen met    
de omgeving, industrie en bebouwde omgeving op te pakken ontstaan interessante (maatschappelijke 
en economische) koppelkansen en kan de tuinbouwsector juist als verbinder en/of versneller van de  
regionale energietransitie fungeren.

Infrastructuur 

Het wegennet in en rondom Deurne is niet overal geschikt voor vracht- en landbouwverkeer. Huidige 
landbouwroutes volstaan niet genoeg om het hele buitengebied en de aansluiting naar snelwegen en 
andere gemeentes goed bereikbaar te maken voor vracht- en landbouwverkeer. 

Problemen spelen zich het meest af op trajecten die te smal zijn of gedwongen door dorpskernen heen 
lopen. Wij gaan graag met de gemeente in gesprek om tot oplossingen te komen. 

Wat vragen wij van de gemeente:
- Beter onderhoud van wegen in het buitengebied.
- Samen kijken naar geschikte routes voor vracht- en landbouwverkeer om dorpskernen zo veel mogelijk 
   te  weren. 
- Samen kijken waar nu extra onderhoud nodig is aan de wegen in het buitengebied. 
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7. Werkgelegenheid en economie 

 

Wat hebben we te bieden: 
In Deurne zijn heel veel bedrijven verweven met de primaire agrarische sectoren. De agrarische sector in 
Deurne speelt een belangrijke rol in de werkgelegenheid. Direct door middel van arbeidsplaatsen direct 
op het bedrijf van boer- of tuinder (circa 9%) en indirect door werkgelegenheid gerelateerd aan de    
agrarische sector , zoals loonwerk, stalinrichting, diensten aan agrarische bedrijven zoals accountancy. 
In totaal is in de provincie Brabant 6,3 miljard netto toegevoegde waarde op basis van verwerking 
binnenlandse agrarische producten en 77.000 banen.  

De ligging van agrarisch Deurne is wat betreft bereikbaarheid, innovatie en toekomstperspectief ideaal 
gelegen tussen Greenport Venlo en Brainport Eindhoven. 

Wat hebben we nodig:

Arbeid, personeel en huisvesting:
Verschillende bedrijven in gemeente Deurne werken met arbeidsmigranten. Om ook op de lange           
termijn een aantrekkelijke werkgever te blijven, is het van belang dat ook de huisvesting in kwalitatieve 
en kwantitatieve zin goed geregeld is. Wij vinden dat er verschillende typen huisvesting aangeboden 
moet kunnen worden, afhankelijk van de behoefte van het personeel en locatie. We denken hierbij aan 
huisvesting op de bedrijfslocatie, agrarische bedrijfswoningen en woningen in de dorpskernen. 

Op het agrarisch bedrijf zou de mogelijkheid geboden moeten worden om kleinere groepen 
personeelsleden te huisvesten. Wij staan open voor huisvesten van arbeidsmigranten in het            
buitengebied, maar willen daarbij niet dienen als opvang voor personeel van de volledige industrie in 
Deurne. Daar moeten andere oplossingen voor mogelijk blijven, zoals huisvesting op eigen locaties van 
die bedrijven. We vragen de gemeente dit te faciliteren met haar beleid. 

AKF is een erkend keurmerk.  We vragen de gemeente dit keurmerk te accepteren. Daarnaast is het van 
belang dat er een goede afstemming is tussen aangrenzende gemeentes over het beleid rondom           
(huisvesting van) arbeidsmigranten. 
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De Peel 

Elk agrarisch bedrijf in 
Deurne draagt zijn steentje 

bij aan een goed contact 
tussen boeren en inwoners 

van Deurne

“Samen Deurne beter maken…”
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De Peel 

Bijlage 
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Agrarisch Deurne 2030

Genoeg 
   landbouwgrond

Duurzame energieopwekking

Reductie emissies

RecreatieOpen voor publiek

Waardering

Welkom 

Vitale agrarische bedrijven

Veilig en duuzaam 
geproduceerd (lokaal) voedsel

Vers van Hier

De Peel 

Trots

Dierwelzijn 

De Peel
 

Wilt u meer weten over onze visie en standpunten? Nieuwsgierig naar de achterliggende
gedachten? We gaan graag met u in gesprek! Neem gerust contact met ons op, zltodepeel@zlto.nl

“Samen Deurne beter maken…”

Agrarische speerpunten  

De veehouderij in Deurne produceert met zo min mogelijk 
emissies naar de omgeving. 

De agrarische sector zorgt voor gezonde en veilige agrarische 
producten nu en in de toekomst.

De biodiversiteit van het agrarisch gebied in Deurne is met 
30% gestegen.

De beregeningsbehoefte in Deurne is met 50% afgenomen, 
door onder andere het verbeteren van de bodemkwaliteit en 
het vasthouden van water. 

De agrarisch sector in Deurne produceert kunstmest vrij. 

De agrarische sector in Deurne is energieneutraal. 

25% van de in Deurne geproduceerde agrarische producten 
worden via een korte keten vermarkt. 

Elk agrarisch bedrijf in Deurne draagt zijn steentje bij aan een 
goed contact tussen boeren en inwoners van Deurne. 

De Peel
 


