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Inleiding  
Voor u ligt de ‘Visie land- en tuinbouw voor gemeente Rucphen. ZLTO-afdeling Rucphen 

presenteert u dit document met het oog op de omgevingsvisie van de gemeente Rucphen.  

Ons buitengebied is ons allen dierbaar. Belangrijke thema’s zijn de productie van gezond 

basisvoedsel, leefbaarheid, economisch perspectief en gezondheid van mens en dier.  

De gemeentelijke omgevingsvisie (GOVI) geeft ook richting aan de ontwikkelingen van het 

buitengebied. Dit biedt een uitgelezen kans om in afstemming met elkaar goede strategische 

keuzes te maken. Deze visie voor de land- en tuinbouw Rucphen biedt handvatten voor afgewogen 

keuzes: in het belang van onze gemeente, haar burgers en ondernemers.  

Aan de hand van deze visie gaan wij graag met u in gesprek over het verzilveren van kansen en 

het gezamenlijk voorkomen en afwenden van de bedreigingen. 

In de visie schetsen we de ontwikkelingen die wij verwachten, hoe wij als ondernemers hiermee 

om willen gaan, maar ook wat nodig is voor toekomstbestendige bedrijven. Deze visie is 

geschreven vanuit een integraal perspectief. Er zal altijd aandacht en ruimte voor de individuele 

bedrijven en maatwerk moeten blijven. Juist omdat we een grote diversiteit aan agrarische 

bedrijven kennen. Wij besteden aandacht aan de volgende onderwerpen:  

• Ontwikkelingsruimte voor de landbouw 

• Water, landschap en bodem 

• Arbeid, personeel en huisvesting 

• Gezondheid 

• Energie en infrastructuur 

• Samenwerking in de geest van de Omgevingswet 

Agrariërs hebben een sleutelrol bij  het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken; of het 

nu gaat om voedselveiligheid en -zekerheid, leefbaarheid van het platteland, gezondheid, klimaat 

of energie. Van oudsher is de land- en tuinbouw een hechte en dienstbare beroepsgroep waarin 

waarden en normen vaak van generatie op generatie worden overgedragen. De meeste agrarische 

bedrijven bestaan al generaties lang en zijn soms gebouwd op door de agrariërs zelf ontgonnen 

grond.  

Boeren en tuinders zijn betrokken bij de samenleving en voelen de verantwoordelijkheid dat voor 

deze en generaties na ons genoeg voedsel beschikbaar is, voor mens en dier, en de omgeving met 

zorg te beheren.  

In onze visie komt u de volgende elementen tegen:  

• De brede ontwikkeling: provinciaal/landelijk 

• Perspectief in onze gemeente, ontwikkelmogelijkheden voor TOV en veehouderij.  

• Welke kansen en bedreigingen vloeien hieruit voort?  

• Wat is de visie van ZLTO?   
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SPEERPUNTEN 
 

Om onze leden een goed toekomst te kunnen bieden voor de ontwikkeling van hun agrarische 

bedrijven hebben we een aantal speerpunten benoemd waar we aan de gemeente extra aandacht 

voor vragen.  

Dit zijn: 

- Optimaal benutten van de ontwikkelingen die binnen het provinciaalbeleid geboden worden 

voor wat betreft de ontwikkelingen van teeltondersteunende voorzieningen en de 

verplaatsing van glastuinbouwlocaties 

- Geen strengere eisen opnemen in het GOVI rondom de ontwikkeling van veehouderij 

bedrijven, de landelijke normen zijn al streng genoeg 

- Extra ondersteuning voor jonge landbouwers. De groep bedrijfsovernemers moet 

gestimuleerd worden om het bedrijf over te nemen, niet ontmoedigd worden door strenge 

wet en regelgeving. 

- De landbouw verdient een prominente rol in het landschapontwikkelplan van de gemeente. 

De landbouw is een grote/belangrijke partner in het onderhouden van ons buitengebied. Er 

moet een goede balans zijn tussen natuur en landbouw. Waarbij natuur niet de overhand 

mag krijgen ten koste van de agrarische bedrijven.  

- Voor de landbouw dient er een goede financiële positie te zijn binnen de gemeente 

Rucphen. Verbreding en/of vergroening van de agrarische bedrijven is mogelijk mits er een 

goed verdienmodel voor de ondernemer tegenover staat.  
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1. Ontwikkelruimte voor de land- en tuinbouw 
1.1 Onze vragen aan gemeente Rucphen 

• Hoe gaan we er in de toekomst voor zorgen dat de boeren en tuinders in Rucphen gezond, 

veilig en smaakvol voedsel, mooie bloemen, planten en bomen kunnen blijven produceren 

tegen een eerlijke prijs? 

• Hoe zorgen we ervoor dat boeren en tuinders in de toekomst voldoende ontwikkelingsruimte 

hebben om hun ondernemingen te vormen naar de kansen, bedreigingen en uitdagingen 

van de toekomst? Denk hierbij aan nieuwe activiteiten op het bedrijf, schaalvergroting, 

voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van gezondheid en dierenwelzijn,  toepassing van 

robotisering en drones, ondersteunende teeltvoorzieningen, etc. 

• Hoe wil gemeente Rucphen omgaan met agrarische bedrijven die andere bedrijfsactiviteiten 

willen ontwikkelen?  

• Hoe kan gemeente Rucphen bijdragen aan voldoende grond (ha) voor agrariërs die nodig is 

om bij te dragen aan veranderende eisen vanwege klimaatverandering, kringlooplandbouw, 

welzijn en natuurinclusieve landbouw? 

• Is de gemeente bereid om goede landbouwlocaties en -gebieden te beschermen tegen 

andersoortige ontwikkelingen? 

• Hoe kan de gemeente zorgen dat onze bedrijven snel in kunnen spelen op nieuwe 

ontwikkelingen en dat deze ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden tegen aanvaardbare 

kosten? 

• Is de gemeente bereid mee te denken over nieuwe functies op vrijkomende 

bedrijfsgebouwen om het buitengebied vitaal te houden en ondermijning te voorkomen?   

• Hoe wil de gemeente omgaan met bedrijven die willen omschakelen naar paardenhouderij 

en/of multifunctionele landbouw? 

1.2 Ontwikkeling in de sector 

Algemeen 

Economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel, daar willen onze 

boeren en tuinders op inspelen  ‘Ontwikkelingsruimte’ is van vitaal belang voor perspectief op de 

langere termijn: of die ruimte nu letterlijk nodig is in de vorm van meer oppervlak of voor het 

toevoegen of wijzigen van bedrijfsactiviteiten. Sommige boeren stoppen hun bedrijf, anderen willen 

doorontwikkelen. Grondfuncties en behoeften uit de markt veranderen. Allemaal ontwikkelingen die 

kansen bieden, mits beleidsmatig goed onderkend en geadresseerd bij de juiste instanties.  

In de gemeente Rucphen 

In onze gemeente zijn de volgende agrarische sectoren sterk vertegenwoordigd: 

(melk)veehouderij, boomkwekerij (zowel vollegrond als in containterteelt) en aardbeienteelt.  

Vanuit het CBS kunnen er verschillende analyses gemaakt worden over het bedrijven bestand van 

de gemeente: 

• In 2020 telde Rucphen 159 agrarische bedrijven 

• In 2000 waren dit er nog 307 

• 3572 hectare in gebruik als landbouwgrond 

• Oppervlakte is niet afgenomen 

• 97% van de bedrijven heeft cultuurgrond 

De bedrijven zijn onder te verdelen in de volgende bedrijfstype, let een bedrijf kan meerdere 

bedrijfstype hebben. Het is dus niet zo dat je onderstaande getallen volledig bij elkaar op mag 

tellen.  

• 57 rundvee waarvan 32 bedrijven met melkvee 

• 39 boomkwekerij 

• 31  tuinbouwgroenten  

• 20  akkerbouw 

• 18 glas bedrijven oa 9 groente en 6 boomkwekerij 

• 10 varkens  

• 4 geiten 

• 2 kippen 
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Het grote aantal agrarische bedrijven heeft een grote impact op de werkgelegenheid binnen onze 

sector. Op dit moment hebben we helaas geen duidelijk beeld hoeveel mensen er direct en indirect 

werkzaam zijn binnen onze sector. Maar de sector heeft een grote invloed op werkgelegenheid.  

Bij de impact op de werkgelegenheid gaat het om directe werkgelegenheid op de bedrijven zelf, 

plus de indirecte werkgelegenheid in de gemeente vanuit de periferie, zoals loonwerkers, 

toeleverende bedrijven, productverwerkers, afnemers of transport.  

 

1.2.1 Plant 

De Nederlandse akker- tuinbouw heeft wereldwijd een koppositie op het gebied van (teelt)techniek, 

duurzaamheid en productiewaarde.  

De akker- en tuinbouwsector staan in het middelpunt van veel veranderingen en ontwikkelingen. 

Zo verschuift de consumptie steeds meer van dierlijk naar plantaardig voedsel: een enorme kans 

voor de sector. Brabant is daarvoor een belangrijke speler met akkerbouwproducten, boom- en 

sierteelt, fruitteelt, glastuinbouw, zachtfruit- en groenteteelt. Consumenten eisen een steeds 

hogere kwaliteit van de producten, terwijl teelt in de open lucht steeds uitdagender wordt door, 

strenge milieueisen, bodemvruchtbaarheid en steeds extremere weersomstandigheden. De 

maatschappij vraagt in toenemende mate om lokale, traceerbare en soms ook biologische 

producten, geproduceerd met weinig emissies en gewasbeschermingsmiddelen. De ambitie van de 

land- en tuinbouw is om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen op een zo laag mogelijk 

niveau te krijgen. Voor de ondernemers betekent dat onder andere de uitgangssituatie voor 

gezonde planten maximaliseren via o.a. verbeteren bodemstructuur (organische stof & meststoffen 

& water) optimaal, schone uitgangssituatie (onkruid) en aanwezigheid predatoren. 

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 

plantgezondheid optimaler gestuurd worden en biedt het vaak een verbetering van 

arbeidsomstandigheden. 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 

zal er steeds meer techniek (robots, drones, sensoren etc.) om aan die eisen te kunnen voldoen 

ontwikkeld worden. Dat biedt ook kansen. Bij akker- en tuinbouwbedrijven in de volle grond is de 

omvang en mechanisatiegraad toegenomen. De verwachting is dat de huidige maximale grootte 

van het bouwblok niet overal toereikend zal zijn in de toekomst. Met een bloeiende, 

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

bruist van de innovatie, economisch toegevoegde waarde en hoogwaardige (h)eerlijke producten. 

Binnen de gemeente Rucphen zijn er een aantal grotere spelers aanwezig binnen met name de 

boomteelt en de zachtfruit teelt. Het zijn nog jonge ondernemers die willen ontwikkelen richting 

een toekomstbestendig bedrijf, om eventueel in de toekomst over te kunnen dragen naar een 

volgende generatie. Hiervoor hebben ze echter wel ontwikkelruimte nodig. Ruimte die in de 

aankomende Interim Omgevingsverordening van provincie Brabant geboden gaat worden. In de 

IOV komt ruimte vrij voor het verplaatsen van glastuinbouwlocaties om zo de ondernemers meer 

toekomstperspectief te bieden. Graag willen wij met de gemeente Rucphen onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn van het verplaatsten van stille glastuinbouwfuncties binnen de gemeente 

Rucphen om zo de jonge bedrijven toekomstkansen te bieden.  

De IOV gaat nog meer ruimte bieden voor het ontwikkelen van teeltondersteunende voorzieningen. 

Hierbij gaat de provincie waarschijnlijk ook, weliswaar onder voorwaarde, ruimte bieden voor het 

ontwikkelen van teeltondersteunende voorzieningen op afstand. Ook dit is een ontwikkeling die 

voor een aantal ondernemers binnen de gemeente hard nodig zijn.  

Vaak horen we het argument dat kassen en teeltondersteunende voorzieningen horizon vervuiling 

zijn, dat ze niet thuis horen in ons buitengebied. Deze mening delen wij niet. Om een goede en 

gezonde sector te kunnen behouden is het noodzakelijk dat er ruimte geboden wordt voor deze 

ontwikkelingen. Deze ruimte komt onder andere de verduurzaming van de sector ten goede, maar 

ook de werkgelegenheid, zowel op de agrarische bedrijven als op de toeleverende bedrijven uit de 

directe omgeving.  
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Ook in gemeente Rucphen komen naar verwachting veehouderijlocaties vrij. Om het buitengebied 

vitaal en leefbaar te houden, is het belangrijk dat we zijn economische potentie blijven benutten. 

We kunnen een deel van deze locaties geschikt maken voor de plantaardige sector met ruimere 

mogelijkheden voor bijvoorbeeld teeltondersteunende voorzieningen en kassen. Dit helpt om 

leegstand en de daarmee gepaard gaande verpaupering en criminaliteit te voorkomen. 

1.2.2. Dier 

Grondgebonden veehouderij 

Naast de provinciale en landelijke regels moeten deze bedrijven ook steeds meer inspelen op 

kringlooplandbouw, toepassen van weidegang, natuurinclusief ondernemen, welzijn, 

diergezondheid en biodiversiteit. Bij deze bedrijven is de grondbehoefte groot terwijl de 

grondbehoefte bij andere (landbouw) sectoren ook groot is, terwijl daar de opbrengst per hectare 

vaak hoger is. Het is dus moeilijk concurreren.   

Hier moeten de veehouders wel de financiële ruimte  voor hebben, waar voldoende, betaalbare 

(pacht)grond een zeer belangrijk onderdeel van is. Via het grondbeleid van de gemeenten kunnen 

bedrijven geholpen worden om meer grond onder het bedrijf te krijgen, denk bijvoorbeeld aan het 

pachtbeleid of het maken van een grondpot voor kavelruil of het combineren van landbouw en 

natuur of het beschermen van goede landbouwgebieden. 

Naast de eis van kringlooplandbouw heeft de grondgebonden veehouderij ook een opgave ten 

aanzien om de emissies van vooral stikstof en methaan te reduceren. Er is nog veel mogelijk als 

veehouders de ruimte en tijd gegeven wordt omdat op hun eigen manier in te vullen.  

Hierbij is het van belang dat de gemeente de benodigde ruimte bied in het omgevingsplan om 

innovatie toe te kunnen passen. Bij het toepassen van innovatie is het van belang dat er snel 

geschakeld kan worden met overheden. Als processen te lang duren lopen we het risico dat onze 

ondernemers achterop raken ten opzichte van innovatie. 

Maar er moet zeker ook ruimt blijven voor onze traditionele veehouders. Niet iedereen kan met 

innovatie voorop lopen. Dit moeten we waarderen en respecteren.  

Intensieve veehouderij 

In alle sectoren van de intensieve veehouderij wordt gewerkt aan een duurzaamheidsagenda. 

Belangrijke items zijn het verbeteren van het dierenwelzijn, verlagen antibiotica en het 

terugdringen van de emissies. Daarmee wordt de leefomgeving ook steeds beter. Ook in onze 

gemeente Rucphen hebben veel bedrijven daar al forse stappen in gezet. De komende jaren zullen 

ook veehouders daar in investeren. De landelijke en provinciale eisen zijn immers hoog.  

De sector zet in op de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen die integraal beter zijn: minder 

emissies uitstoten, het dierenwelzijn bevorderen  en de brandveiligheid verbeteren. Omdat  

bedrijven efficiënt produceren is de klimaatimpact relatief klein. Ook maken ze veel gebruik van 

reststromen van humane voedselproductie. Bij de duurzaamheidsagenda gaat het niet alleen om 

maatschappelijke doelen maar ook om een beter inkomen voor de boer. Veel van onze veehouders 

werken daar aan. Er wordt steeds meer geproduceerd in duurzame ketens van o.a. de 

dierenbescherming. +/-  de helft van onze leden produceert in een markt waar bovenwettelijke 

eisen gesteld zijn. 

Paardenhouderij 

De paardenhouderij is een landbouwsector in ontwikkeling, in gemeente Rucphen zien we vooral in 

onze bosrijke gebieden rondom Rucphen en Schijf grote, moderne paardenhouderijen ontstaan. 

Opvallend is vooral hoge waarde van uitstraling die op deze bedrijven een rol speelt. We hebben 

een aantal bedrijven in het hogere segment van de paardenwereld binnen onze gemeente grenzen.  

De activiteiten in deze sector zijn de laatste jaren flink toegenomen. Voor veel (agrarische) 

bedrijven is de paardenhouderij een interessante (neven)activiteit geworden, andere bedrijven 

hebben zich volledig op de paardenhouderij gericht. Al deze activiteiten kunnen een afgewogen 

plattelandsbeleid bevorderen, mits de voorwaarden goed zijn. Vooral door het grondgebonden 

karakter is de paardenhouderij een passende vervolgfunctie op het vroegere agrarische 

grondgebruik. Dat stelt sommige gemeenten wel voor uitdagingen. Welke kansen liggen er, wat 

zijn de valkuilen en welke coördinatie is nodig?  
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Het document “de paardenhouderij in het omgevingsrecht; handreiking voor de praktijk” 1 is een 

waardevolle bouwsteen voor iedere gemeente met paardenhouderij in haar buitengebied. 

Veehouderij algemeen 

Het voldoen aan de eisen voor diergezondheid, dierwelzijn en (brand)veiligheid vraagt om meer 

ruimte in en rondom stallen. We vragen de gemeente om met meer flexibiliteit om te gaan met 

deze eisen. De gemeente kan bijvoorbeeld uitgaan van maximum aan bebouwd oppervlakte in 

plaats van maximum bouwblok, zodat de stallen wat verder uit elkaar kunnen. Vanuit 

markconcepten zal er steeds meer vraag komen om dieren ook buiten te houden. Daar willen we 

ruimte voor maar ook een zorgvuldige afweging qua diergezondheid voor andere bedrijven en 

risico’s met interacties wil en humane gezondheid 

Als ondernemers met innovatieve stalsystemen aan de slag willen gaan, dan is het belangrijk dat 

de gemeente meewerkt. Als sector pleiten we voor doelvoorschriften in plaats van 

middelenvoorschriften. In de omgevingswet zit ruimte om daarmee te experimenteren.  Als 

veehouders in onze gemeente daarmee van start willen gaan verwachten we steun van de 

gemeente in de vorm van soepele vergunning, verlening of het toepassen van maatwerk.  

Het is ook belangrijk dat goede intensieve veehouderijlocaties beschermd blijven tegen andere 

soorten bestemmingen in de buurt. Onze veehouders proberen zoveel als mogelijk overlast te 

voorkomen. Maar gevoelige functies te dicht bij intensieve veehouderij moeten zo veel als mogelijk 

tegengaan worden. 

1.2.3 Multifunctioneel 

Boeren produceren meer dan alleen gezond, lekker voedsel. Ze zorgen voor een verbinding met de 

samenleving. Veel boeren bieden ook recreatie, toerisme, zorg voor jong en oud, huisverkoop en 

energielevering. Deze verbreding in de landbouw is daarom van groot maatschappelijk belang. Ze 

zorgt voor vitale bedrijven, leefbaar platteland en een rijke samenleving. In onze gemeente vinden 

we vooral huisverkoop en zorg op de bedrijven. Wij vinden dat we samen kansen moeten pakken 

om economisch duurzaam te zijn is er vaak meer ruimte nodig voor deze bedrijven. De provincie 

geeft deze ruimte ook, we vragen gemeente Rucphen om dat ook te doen.  

1.2.4. Stoppende bedrijven 

De cijfers wijzen uit dat de aankomende jaren veel agrarische bedrijven gaan stoppen. Vergrijzing, 

toenemende regeldruk en de financiële positie van bedrijven zijn hier van de belangrijkste 

oorzaken. Wanneer een agrarisch bedrijf beëindigd wordt en er geen ander agrarisch bedrijf zich 

vestigt op deze locatie ontstaat Vrijkomende Agrarische bebouwing (VAB). In VAB ontstaat de kans 

op leegstand, verloedering en criminele activiteiten.  

Om dit laatste te voorkomen is het van belang dat er goede mogelijkheden komen om een VAB 

anders in te richten. Waarbij het van belang is dat dit in goede harmonie gaat met de agrarische 

kenmerken van ons buitengebied.  

1.3 Visie van ZLTO-afdeling Rucphen op ontwikkelingsruimte voor 

de landbouw: 
• Tuinbouwbedrijven, zowel in de open teelt als onder glas, moeten zich op verschillende 

manieren en naar eigen inzicht kunnen ontwikkelen. Geef de ruimte die daarvoor nodig is 
en houdt als kader de provinciale normen aan. En benut de ruimte van de provincie 
optimaal. 

• De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van gewassen door 

mogelijkheden te scheppen voor de aanleg van teeltondersteunende voorzieningen (TOV), 

kassen, 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.  

• In de IOV zal een vorm van staldering ten behoeven van glastuinbouw opgenomen gaan 

worden. ZLTO Rucphen heeft hierover al van gedachte gewisseld met zijn leden. Graag 

 

1 https://sectorraadpaarden.nl/themas/ruimtelijke-ordening/ 
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willen we de mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan buitengebied bieden zo 

optimaal mogelijk gaan benutten voor de ontwikkelende bedrijven. Hiervoor is het van 

belang dat de gemeente zijn medewerking wil gaan verlenen door het opstellen van 

heldere randvoorwaarde.  

• 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 /precisielandbouw 

• We voorzien een toenemende vraag vanuit akker- en tuinbouwbedrijven naar circulaire en 
groene meststoffen (o.a. op basis van dierlijke mest). Vanuit de dierlijke sectoren zal meer 
gestuurd worden op afzet van mest via mestbewerkers. De productie van groene 
meststoffen en be- en verwerking van dierlijke mest zal grotendeels door lokale, 
(coöperatieve) organisaties plaatsvinden. We vragen de gemeente om actieve 
ondersteuning bij de realisatie (vergunningsverlening, bestemmingsplannen) van 

mestbewerkingslocaties, op boerenerven, op goede plaatsen in het buitengebied en 
industrieterreinen. 

• Het is van belang dat de gemeente haar maaibeleid en beplantingskeuzes afstemt met 
grondeigenaren t.b.v. vermindering gevolgen van schadelijke insecten en van het inwaaien 

van onkruidzaden vanuit gemeentelijke percelen en wegbermen. 
• Het is van grote toegevoegde waarde als de gemeente functionele agrobiodiversiteit 

bevordert op gemeentelijke gronden. 

• Via het grondbeleid van de gemeenten kunnen bedrijven geholpen worden om meer grond 

onder het bedrijf te krijgen, denk bijvoorbeeld aan het pachtbeleid of het maken van een 

grondpot voor kavelruil of het combineren van landbouw en natuur of het beschermen van 

goede landbouwgebieden. 

• Het voldoen aan de eisen voor diergezondheid, dierwelzijn en (brand)veiligheid vraagt om 

meer ruimte in en rondom stallen. We vragen de gemeente om meer flexibiliteit om te 

gaan met deze eisen. De gemeente kan bijvoorbeeld uitgaan van maximum aan bebouwd 

oppervlakte in plaats van maximum bouwblok, zodat de stallen wat verder uit elkaar 

kunnen staan. 

• Als veehouders in onze gemeente aan de slag gaan met innovatieve stalsystemen is steun 

van de gemeente in de vorm van soepele vergunning, verlening of het toepassen van 

maatwerk nodig.  

• Het is belangrijk dat goede intensieve veehouderijlocaties beschermd blijven tegen andere 

soorten bestemmingen in de buurt. Nieuwe gevoelige functies dicht in de buurt van 

intensieve veehouderijen moeten tegen worden gegaan.  

• De gemeente zou het document “de paardenhouderij in het omgevingsrecht; handreiking 

voor de praktijk”  over moeten nemen als handleiding hoe om te gaan met de 

paardenhouderij in het in haar buitengebied 

• Durf Vrijkomende Agrarische Bebouwing af te breken zodat er ruimte blijft voor de 

overblijvende bedrijven en er geen kans is op criminele activiteiten.  

• We willen graag dat nieuwe economische activiteiten op VAB-locaties passen in het 

karakter van het gebied en dat iedere nieuwe activiteit geen belemmering geeft voor de 

agrarische bedrijven in het gebied.   
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2. Water, landschap en bodem 
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. Omdat de gemeente 

vaak ‘de buurman’ is van de agrarische ondernemer, kan de opstelling van de gemeente van 

invloed zijn op het productievermogen van agrarische gronden. Overigens is het waterschap als 

eerste verantwoordelijk voor het waterbeheer in de regio. Maar binnen de beleidskaders van het 

waterschap kan de gemeente nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid nemen. 

2.1 Onze vragen aan gemeente Rupchen over water, landschap en 

bodem: 
• Hoe gaan we er in de gemeente Rucphen voor zorgen dat het systeem van watergangen, 

greppels, vijvers, openbare ruimtes ingericht is op de toenemende weersextremen? En hoe 

gaan we maximaal gebruik maken van de toegenomen gemiddelde neerslag op jaarbasis? 

Denk aan ontstening van het openbaar gebied, zodat water beter in de grond kan 

infiltreren. Of tijdelijke ondergrondse wateropslag. 

• Boeren zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende 

oppervlakte- en grondwater, met name in de zomer, voor landbouwgewassen is dit het 

belangrijkste groeiseizoen. Hoe kan de gemeente hen daarbij helpen, bijvoorbeeld door een 

financiële bijdrage voor beter bodembeheer op agrarische bedrijven of door water in 

gemeentelijke watergangen langer vast te houden?   

• Boeren en andere waterbeheerders doen veel om zoveel mogelijk (regen)water vast te 

houden, hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat hierdoor geen wateroverlast 

ontstaat tijdens neerslagrijke periodes? 

• Voor agrariërs is het belangrijk dat er een goede landbouwstructuur is en dat zij voldoende 

grond onder het bedrijf hebben. Voor veehouderijbedrijven is dit bijvoorbeeld van 

toepassing met het oog op het extensiveren van bedrijven. Hoe kan gemeente Rucphen 

een bijdrage leveren aan de verbetering van de landbouwstructuur en grondgebondenheid 

van bedrijven bij de ontwikkeling van het NatuurNetwerk? 

• Hoe kunnen wij als agrariërs bijdragen aan de biodiversiteit en hoe kan de gemeente dat 

faciliteren? 

• Hoe kan de onderzoekslast voor bijvoorbeeld archeologie (tijd en kosten) verlaagd worden?  

• De agrarische sector is bereid om een bijdrage te leveren aan verschillende doelen van de 

gemeente. Echter is het voor de agrariër wel van belang dat hier voor hem een 

voordeel/verdienmodel aan ten grondslag ligt. Hoe kan de gemeente dit mede faciliteren? 
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2.2 Ontwikkelingen binnen thema water, landschap en bodem 

Watertekort 

Het beste voorbeeld is de mogelijkheid voor het vasthouden van water in watergangen. 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 wegbeheerder of als beheerder van sportvelden en openbaar 

groen. Juist deze kleinere watergangen 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. 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. De ZLTO-afdeling kan 

daarin desgewenst bemiddelen. 

Vanwege het vaker voorkomen 

van lange droge periodes neemt 

de behoefte aan wateropslag toe 

in de tuinbouw.  

Wateroverlast 

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. 

Zeker wanneer de ontvangende 

sloten een beperkte capaciteit 

hebben, heeft dat overstroming 

tot gevolg van aangrenzende 

landbouwgronden. 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 (ingeval van grasland) 

diergezondheid is dat ongewenst: de ervaring leert dat dit tot enorme financiële schades kan 

leiden.  

Onze oproep is daarom om het rioolstelsel zodanig te dimensioneren dat riooloverstorten zo min 

mogelijk gebruikt behoeven te worden. Daarnaast moet in overleg met het waterschap het 

ontvangende slotenstelsel voldoende capaciteit hebben. 

Landschap 

Agrariërs zijn in staat om natuur te ontwikkelen en beheren wanneer zij hier de ruimte en een 

passende vergoeding voor krijgen. Het is van groot belang dat agrariërs de kans krijgen om natuur 

te ontwikkelen met het oog op voldoende beschikbaarheid van grond. Bijvoorbeeld bij het meer 

grondgebonden maken van veehouderijbedrijven. Agrariërs kunnen natuurontwikkeling en –beheer 

vaak voor gunstigere tarieven uitvoeren dan natuurbeherende organisaties dit kunnen. Gemeenten 

zijn aan zet om deze ruimte te creëren bij ontwikkeling en beheer van het NatuurNetwerk.  

Een goede landschappelijke inpassing van gebouwen en bepaalde voorzieningen is wenselijk. De 

eisen en kosten voor het realiseren van de landschappelijke inpassing moeten echter wel 

proportioneel zijn in relatie tot de betreffende ontwikkeling en functioneel aansluiten bij de 

voorgenomen activiteit. 
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Bodem 

Sommige gemeenten hebben landbouwgrond in eigendom. De laatste jaren lijkt er een trend te 

zijn dat deze grond wordt verpacht aan de hoogstbiedende. Dit, met als doel om bij te dragen aan 

de gemeentelijke begroting. Een hoge pachtprijs heeft echter als nadeel dat de grondgebruiker het 

maximale van de grond wil halen met zo min mogelijk input. Dat kan leiden tot verkeerde 

grondbewerking (te zware apparatuur, waardoor de ondergrond verdicht) en tot het nalaten van 

het geven van onderhoudsbemesting. Wanneer dit jaren achtereen doorgaat, ontstaat roofbouw op 

de grond.  

ZLTO is enkele jaren geleden het project BodemUP gestart, met op dit moment 550 deelnemers. 

De ambitie is om eind 2020 ongeveer 1000 deelnemers te hebben. In dat project worden boeren 

door ZLTO begeleid in zorgvuldig bodembeheer op de thema’s fysische, biologische en chemische 

bodemkwaliteit. Wij willen u in overweging geven om, als u grond verpacht, deelname aan 

BodemUP als voorwaarde op te nemen. En om dat pachtprijs aan te passen aan het gegeven dat de 

betreffende ondernemer tijd en geld steekt in de verbetering van de bodemkwaliteit. Dat verdraagt 

zich dus niet met een maximale pachtprijs, maar draagt wel bij aan een duurzaam bodembeheer. 

Wellicht ten overvloede: wanneer de grondgebruiker de zekerheid heeft dat hij de grond gedurende 

een langere periode in gebruik kan hebben (in plaats van slechts één jaar), verhoogt dat de 

bereidheid van de boer voor zorgvuldiger bodembeheer.  

Archeologie 

Op veel plaatsen is het verplicht om archeologisch onderzoek te doen vooraf aan het uitvoeren van 

werkzaamheden in de bodem onder een bepaalde diepte. De omgevingswet heeft ook als doel de 

regeldruk te verminderen. Onze ervaring is dat bij archeologisch onderzoek de trefkans vaak heel 

klein is. We willen dat het beleid zo gewijzigd wordt dat er alleen onderzoek hoeft worden gedaan 

als trefkans reëel is.  

2.3 Visie van ZLTO-afdeling Rucphen op water, landschap en 

bodem: 
• ZLTO vindt dat in de winterperiode een veel groter deel van de neerslag vastgehouden 

moet worden in het eigen gebied. Daardoor neemt de droogte af en geven we inhoud aan 

‘boeren hebben een oplossing’. Maar daarbij hebben boeren vaak wel de hulp nodig van de 

waterbeheerder. 

• Agrariërs die aantoonbaar zuinig zijn met water of water aan het bodem- en watersysteem 

toevoegen, moeten daarvoor worden beloond. 

• Het belang van waterconservering, het vasthouden van regenwater, mag er niet toe leiden 

dat in neerslagrijke periodes onevenredige schade ontstaat als gevolg van wateroverlast. 

• Een gevarieerde, nutriëntenrijke bodem is van levensbelang voor het telen van gezonde 

gewassen en het voeden van vee.  

• We willen wel dat gemeenten meedenken en voldoende flexibel zijn bij nieuwe aanplant 

van landschapselementen, erfbeplanting, agroforestry en voedselbossen. Belangrijk hierbij 

is dat nieuw groen vrij groen blijft. Dus geen herplantplicht, kapverordening, 

bestemmingswijzigingen (bijvoorbeeld bij aanplant tijdelijk bos op landbouwgrond) e.d. 

opnemen. Flexibiliteit is juist belangrijk en betekent dat er eerder meer dan minder groen 

aangeplant wordt. 

• Goede inpassing van de agrarische activiteiten in de omgeving is een belangrijk 

aandachtspunt voor zowel ondernemer als gemeente. Vanaf het begin van het initiatief met 

de ondernemer meedenken over ruimtelijke inpassing voorkomt dat dit een sluitpost wordt. 

• Archeologisch onderzoek moet enkel verplicht worden gesteld bij werkzaamheden in de 

gebieden die archeologisch gezien van provinciaal belang zijn. Veel gemeenten hebben heel 

veel gronden aangemerkt als archeologisch waardevol, terwijl als er onderzoek plaatsvindt 

er nauwelijks of niets gevonden wordt. ZLTO vindt dat alleen die gronden aangewezen 

moeten worden waar de trefkans reëel is. Daarbij moet ook in ogenschouw genomen 

worden dat in veel gronden al eerder “geroerd” is (teelten, werkzaamheden, 

ruilverkaveling) en archeologische resten op bewerkingsniveau van de gronden niet meer 

vinden. Archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van peilgestuurde drainage of 

subirrigatie brengt substantiële kosten met zich mee en heeft bovendien een lange 

doorlooptijd. Dat is vaak onevenwichtig, in het licht van het belang van de 

klimaatverandering. 
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3. Arbeid, personeel en huisvesting 
3.1 Onze vragen aan gemeente Rucphen over arbeid, personeel en 

huisvesting: 
Hoe kan gemeente Rucphen bijdragen aan: 

• De beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel?  

• Voldoende huisvesting van voldoende kwaliteit voor arbeidsmigranten of buitenlandse 

seizoenarbeiders? 

3.2 Ontwikkelingen binnen thema arbeid, personeel en huisvesting 
De zorg om het beschikbaar hebben van voldoende en gekwalificeerd personeel neemt toe in de 

fruitteelt, (glas)tuinbouw, akkerbouw en veehouderij. In gemeente Rucphen speelt dit vooral in de 

boomteelt en de zachtfruitsector en in mindere mate in de tuinbouw. Het huidig tekort aan 

laaggeschoolde arbeid wordt ingevuld door arbeidsmigranten, hoofdzakelijk uit Oost-Europa.  

De huisvesting van arbeidsmigranten blijft aandacht vragen. We vinden het belangrijk dat er 

kwalitatief goede huisvesting is. LTO Nederland heeft daarom het keurmerk Agrarisch Keurmerk 

Flexwonen voor betere huisvesting van seizoenarbeiders ontwikkeld2. Er moet voldoende aanbod 

van betaalbare passende huisvesting zijn.   

Het verkrijgen van betrouwbaar en voldoende personeel wordt een steeds groter aandachtspunt op 

de agrarische bedrijven. Er is steeds meer concurrentie op de arbeidsmarkt van bijvoorbeeld de 

grote industriële bedrijven. De agrarische bedrijven kunnen hier een wezenlijk verschil maken door 

het aanbieden van goede en betaalbare huisvesting op hun eigen bedrijf.  

3.3 Visie van ZLTO-afdeling Rucphen op arbeid, personeel en 

huisvesting 
• Wij vinden dat er verschillende typen huisvesting aangeboden moet kunnen worden, 

afhankelijk van de behoefte van de seizoenarbeider en locatie. We denken hierbij aan 

huisvesting op de bedrijfslocatie, agrarische bedrijfswoningen en woningen in de 

dorpskernen. Dit moet de gemeente faciliteren in haar beleid. 

• Het is voor veel bedrijven van belang dat de huisvesting op een bedrijfslocatie niet alleen 

beschikbaar is voor arbeidsmigranten die er werken. Dit gezien het feit dat de 

medewerkers in sommige gevallen op meerdere bedrijfslocaties van het betreffende bedrijf 

ingezet worden. Gemeente moet dit faciliteren in beleid en samenwerken met 

buurgemeenten. 

• Ondernemers zijn bereid om te investeren in goede huisvesting voor hun 

seizoensarbeiders. Dan is het echter wel van belang dat de goede huisvesting zo optimaal 

mogelijk gebruikt kan worden. Het 

moet dan ook bijvoorbeeld mogelijk zijn 

om arbeidsmigranten van andere 

bedrijven te huisvesten in tijden dat er 

op het eigen bedrijf geen behoefte is aan 

vreemde arbeid.  

• AKF is een erkend keurmerk. 

Gemeenten moeten dit keurmerk 

accepteren. 

  

 

2 Meer weten over het keurmerk Agrarisch Keurmerk Flexwonen? Zie: 

https://werkgeverslijn.nl/flexwonen/ 
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4. Gezondheid 
4.1 Onze vragen aan gemeente Rucphen gezondheid: 

• Het voldoen aan de eisen voor diergezondheid en (brand)veiligheid vraagt om meer ruimte 

in en rondom stallen, ondernemers moeten voldoende ontwikkelruimte hebben of een 

huidige bedrijven voldoende kunnen aanpassen om aan de wettelijke voorwaardes te 

kunnen blijven voldoen. Hoe kan de gemeente dit faciliteren? 

• De trend leeft om steeds meer productiedieren buiten te gaan houden. Hoe gaat de 

gemeente daar mee om qua diergezondheid en risico’s op interactie met wild?  

4.2 Ontwikkelingen binnen thema gezondheid 
De maatschappelijke acceptatie van de landbouw (licence to produce) komt niet alleen tot uiting in 

eisen die over de producten gaan, maar ook in de bedrijfsvoering zelf. Omwonenden en andere 

medegebruikers van het landelijk gebied reageren daar meer op en willen meer inspraak in de 

productiewijze. Rust, ruimte en het groene karakter van het landelijk gebied zijn voor deze 

groepen belangrijke kernwaarden. Het landelijk gebied is niet alleen voorbestemd als 

productieruimte voor landbouw.  

De schaalvergroting van agrarische gebouwen leidt vaak tot bezwaren van omwonenden. Deze 

wensen geen grote industrieel ogende schuren in hun ‘achtertuin’. Maar steeds vaker maakt men 

zich ongerust over de risico’s voor de volksgezondheid. Naast dierziekten zoals uitbraken van Q-

koorts, kunnen fijnstof en geurhinder zorgen voor ongerustheid en (gezondheids)klachten bij 

omwonenden. 

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. Gezonde dieren 

leven langer, kennen een hoger niveau van dierenwelzijn 

en hebben weinig tot geen antibiotica nodig. Een boer is 

intrinsiek gemotiveerd om een hoog niveau van 

diergezondheid na te streven. Niet alleen omdat de dieren 

dan beter presteren, maar juist ook omdat boeren graag 

zien dat het goed gaat met hun dieren. Door hun kennis, 

ervaring en geholpen door telkens nieuwe 

(wetenschappelijke) inzichten zijn zij daartoe in staat. 

Transparantie is van groot belang: het zichtbaar maken 

van de wijze waarop boeren zorgen voor diergezondheid 

en de dilemma’s en de beperkingen waar zij dan tegen 

aan lopen. Zo leiden maatschappelijke eisen op het 

gebied van dierenwelzijn en omgeving soms tot 

uitdagingen met betrekking tot diergezondheid. Ook 

andere ontwikkelingen, zoals het toenemend aantal in het 

wild levende dieren, leiden tot (nieuwe) risico’s voor de 

diergezondheid. Aan de andere kant zijn er kritische 

vragen over de invloed van de veehouderijsystemen op 

de humane gezondheid. Een samenhangende en integrale 

aanpak is dan van wezenlijk belang. Preventie is van groot belang bij het gezond houden van 

dieren. Dit start al rond de geboorte: gezondheid (en welzijn) van een drachtig dier en vervolgens 

de zorg voor jonge dieren zal hen ook het verdere leven weerbaar maken. Daarnaast betekent 

preventie dat dieren weerbaar moeten zijn, dat besmetting vanuit de natuur of via mensen moet 

worden voorkomen en dat het diergezondheidsmanagement en bijbehorende hygiëne op de 

boerderij op orde is. 

In toenemende mate is er kritiek op de veehouderij in Nederland, o.a. vanwege de 

gezondheidseffecten die het zou hebben op omwonenden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gewezen op 
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vermeende gezondheidsrisico’s. Boeren en tuinders voelen verantwoordelijkheid om te zorgen voor 

een gezond platteland. Dit kan alleen op basis van goed onderbouwde en feitelijke informatie. Uit 

verschillende onderzoeken die hebben plaatsgevonden (VGO) bleek dat omwonenden van 

veehouderijbedrijven minder vaak last hebben van allergieën en dat er geen verschil is gevonden 

in risico’s op het verkrijgen van zoönosen tussen omwonenden van een boerderij en mensen die 

niet dicht bij een boerderij wonen. Wel werd in het onderzoek geconcludeerd dat bij sterke 

concentraties van veehouderijbedrijven met kippen, varkens of runderen wonen, een verhoogde 

kans hebben op aandoeningen aan de luchtwegen. Dit waarschijnlijk als gevolg van een hogere 

concentratie fijnstof. Daarnaast is er soms sprake van geuroverlast. Waar dit speelt is ZLTO, in 

samenwerking met de betreffende veehouder, altijd bereid het gesprek aan te gaan om te kijken of  

er mogelijkheden zijn om de overlast te voorkomen. Daarom werken alle dierlijke sectoren aan het 

terugdringen van emissies. Voor de betreffende sectoren was dit aanleiding om te investeren in de 

reductie van fijnstof. 

4.3 Visie van ZLTO-afdeling Rucphen op gezondheid: 
• Geef ondernemers voldoende ruimte op hun bouwblok te benutten om aanpassingen te 

doen die ten goede komen aan dierwelzijn, diergezondheid en brandveiligheid. De 

gemeente kan bijvoorbeeld uitgaan van maximum aan bebouwd oppervlakte in plaats van 

maximum bouwblok, zodat de stallen wat verder uit elkaar kunnen staan. 

• Belangrijk is dat er een goede wildbeheersing is. Die verantwoordelijkheid ligt bij de 

provincies, maar gemeenten spelen daar ook een grote rol in, denk aan de deelname van 

zwijnentafels. Daarnaast is het goed om bij de aanvraag voor dieren buiten te gaan houden 

te kijken naar een plan hoe de dieren te beschermen tegen interactie met wild. Daarbij is 

het van belang dat gemeenten in hun regelgeving voldoende ruimte bieden voor hoge en 

brede afrasteringen en/of het plaatsen van tijdelijke afrasteringen. Denk aan afscherming 

tegen wolven waarbij de omheining een minimale hoogte van 1.20m moet hebben. 
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5. Energie en infrastructuur 
5.1 Onze vragen aan gemeente Rucphen over energie en 

infrastructuur: 
• Hoe gaat de gemeente de komende jaren de uitvoering en invulling van de energietransitie 

zoals in de RES plannen opgenomen lokaal realiseren en wat is de visie van de gemeente 

hierop?  

• Hoe gaat de gemeente de RES-voorstellen (wind en zonnevelden) concretiseren en 

planologisch borgen? 

• Hoe wordt de zonneladder lokaal ingevuld en getoetst? 

• Deelt de gemeente de visie dat behoud en concretiseren van een goed toekomstige 

landbouwstructuur een eerste uitgangspunt is bij de nadere invulling van de RES/lokale energie 

transitie?  

• Hoe gaat de gemeente zorgen dat behoud en concretisering van een goede toekomstig 

landbouwstructuur door de uitvoering en invulling van de RES niet in de knel komt?  

• Hoe kan ruimte geboden worden (via vergunningen, bouwblokken, VAB’s e.d.) aan innovaties 

rondom technieken en toepassingen van nieuwe duurzame energie-initiatieven? Bijvoorbeeld 

zonnepanelen op teeltondersteunende voorzieningen, toepassing kleine windmolens, 

monovergisting en energieopslag? Deze voorbeelden vragen om aanpassingen van beleid 

bouwblokken, vergunningen e.d.  

• Hoe gaat de gemeente lokale participatie van de energie-initiatieven stimuleren (o.a. boer-

burger). Heeft u als gemeente hier een visie over?  

• Is gemeente bereid om eisen as/tiphoogte kleine windmolens te verruimen om zo toepassing 

van kleine windmolens te stimuleren?  

5.2 Ontwikkelingen binnen thema energie en infrastructuur 
Energie 

Op dit moment produceert 1 op de 3 agrariërs al duurzame energie, waarvan het overgrote deel 

door zonnepanelen op het dak. De sector gaat steeds meer naar de rol van energieleverancier 

(zowel individueel als collectief). Dit wordt integraal onderdeel van het bedrijf. Daarnaast worden 

de bedrijven steeds meer energieneutraal. Toepassingen van zon, wind, biomassa, aardwarmte, 

energiebesparing, benutten restwarmte, zijn bronnen die integraal in de toekomstige bedrijven 

meegenomen worden. De agrarische sector is in Nederland al voor meer dan 80% (RVO) 

zelfvoorzienend op het gebied van energie. Voor energieproductie zijn er diverse kansen en 

mogelijkheden voor de agrarische sector om lokaal en/of op bedrijfsniveau energie te produceren. 

Ontwikkeling zonnedaken 

Zonnedaken zijn nog steeds financieel 

interessant voor agrariërs. Er zijn wel enkele 

obstakels zoals het op korte termijn vervallen 

van de salderingsregeling, aanpassing van de 

zgn. postcoderegeling en de SDE++ regeling 

die in de nabije toekomst lagere vergoedingen 

gaat uitkeren. Deze ontwikkelingen werken 

schaalvergroting (grotere dakoppervlakten 

en/of zonnevelden in de hand). Ander 

bepalende factor is de 

netwerkbeschikbaarheid en de steeds hoger 

wordende aansluitkosten. Een integraal 

(zonne)dak wat goed geïsoleerd is wordt 

steeds meer gemeengoed. Verwijdering van 

asbest kan juist versneld worden door 

toepassing van zonnedaken maar is vaak ook 

nog een drempel. Een gemiddeld zonnedak 

van 1000 M2 levert ongeveer een 

stroomhoeveelheid op wat overeenkomt met 

een verbruik voor 45 huishoudens. 
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Ontwikkeling kleine windmolens 

In windrijke gemeenten kunnen kleine windmolens (ashoogte tot 30 meter) interessant zijn. Juist 

in combinatie met een zonnestroominstallatie op het dak biedt het de mogelijkheid, vooral bij 

melkveehouderijbedrijven, om energieneutraal te worden. Daarnaast ontlast deze combinatie het 

elektriciteitsnetwerk omdat geen netverzwaring nodig is en de bedrijven zelfvoorzienend worden. 

Afhankelijk van type en windbeschikbaarheid is de productie 35.000 tot 100.000 kWh/jaar wat 

overeenkomst van 10 tot 35 huishoudens. Gemeente heeft lokaal de mogelijkheid om 

vergunningen te verlenen en toestemming te geven voor een hogere ashoogte (meer dan 22 

meter). 

Ontwikkeling zonnevelden 

Door de uitwerking van de RES en de nog gunstige SDE-regeling is de businesscase voor 

zonnevelden goed. De agrarische sector ziet dit als een bedreiging als dit ten koste gaat van 

beschikbaarheid goede landbouwgronden en achteruitgang goede landbouwstructuur. 

“Kleinschalige zonnevelden” met toepassing van de zonneladder op de juiste plaatsen en op minder 

goede landbouwkundige percelen is een optie. 1 hectare zonneveld heeft snel een opgesteld 

vermogen van 0,8 MWe (inclusief inpassing) wat snel overeenkomt met een productie voor 225 

huishoudens. Netwerkbeschikbaarheid is vaak een knelpunt. 

Ontwikkeling windenergie (grote turbines) 

In de RES plannen zijn steeds meer zoekgebieden voor windturbines opgenomen. Bij realisatie van 

een windpark is het ook interessant om in hetzelfde gebied zonnevelden te plannen i.v.m. de 

benutting van het netwerk en netwerkbeschikbaarheid. Realisatie van windprojecten vindt vooral 

plaats door projectontwikkelaars. Uitdaging is om lokaal draagvlak, lokaal verdienmodel en lokale 

samenwerking te organiseren om zo lokaal voordeel te halen. Windturbines op land worden steeds 

groter. 5MW tot groter aan opgesteld vermogen/turbine is al geen uitzondering meer. Dan hebben 

we het over molens met tiphoogte boven 200 meter welke per molen voor 4000 of meer 

huishoudens stroom kunnen leveren. 

Ontwikkeling groen gas 

In de agrarische sector komt steeds meer aandacht voor het bewerken en verwerken van mest. 

Één van de opties hierin is het produceren van groen gas middels het vergisten van mest. Door een 

goede analyse te maken van locaties van veehouderij bedrijven ten opzichte van de woonkernen 

zien we hier mogelijkheden. Het is mogelijk om middels mestvergisting circa 600 huishoudens van 

groen gas te voorzien.  

Het mede faciliteren van dit soort processen door de gemeentes is van wezenlijk belang. 

Ondernemers willen ontwikkelen en bij de ontwikkeling niet verzanden in lange 

vergunningsprocedures.  

Lokale energiebeschikbaarheid wordt steeds bepalender voor bedrijven door verhoging 

energiebelasting 

In nabije toekomst gaan grootverbruikers, grotere bedrijven boven 100.000 kWh stroomverbruik 

meer energiebelasting en ODE betalen. Voor deze bedrijven wordt het steeds interessanter om zelf 

de stroomproductie te gaan regelen. Lokale duurzame energieproductie kan wel eens bepalend 

gaan worden voor vestiging van bedrijven 

Klimaatbeleid en “van het fossiele gas af” gaat steeds meer een stimulans zijn voor (mono) 

vergisting. In het kader van klimaatbeleid methaanmaatregelen), mestbewerking en vraag naar 

groene stroom en/of groen gas wordt vergisting van dierlijke mest interessant. Vooral voor 

melkrundveehouderijbedrijven kan een monovergister op bedrijfsniveau meerdere doelen dienen 

(kringlooplandbouw, klimaat, energie, hergebruik mineralen). 

Lokale warmteproductie door biomassa uit reststromen kan lokaal een bijdrage leveren 

Lokale warmtevraag gaat toenemen door dat we van het gas af gaan. Dit kan op diverse manieren 

waarbij lokale warmteproductie uit houtige regionale reststromen een interessante en 

milieuverantwoorde route is. Daarnaast wordt het benutten van lokale, regionale restwarmte 

steeds belangrijker en biedt dit kansen waarbij maatwerk de sleutel is. 

Netwerkbeschikbaarheid wordt steeds bepalender en gaat ook steeds meer sturend worden voor 

energieopslag en directe benutting van opgewekte energie op locatie of lokaal 
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Door de vele energie-initiatieven en de grote opgaves uit de RES plannen lopen de 

elektriciteitsnetten vol. Netwerkbeschikbaarheid is erg bepalend zowel lokaal als regionaal voor de 

kansen en mogelijkheden voor de energietransitie. Daarnaast gaat energieopslag een deel van dit 

knelpunt wellicht ondervangen. 

Wegen 

Schaalvergroting leidt tot inzet van grotere machines en meer transport over de openbare weg. 

Plattelandswegen zijn daar niet altijd op berekend en kunnen conflicteren met medeweggebruikers 

(bv. schoolgaande jeugd op de fiets). Er zijn voorbeelden van gemeenten en provincies die een 

plan hebben opgesteld voor het vergroten van de verkeersveiligheid. 

Daarnaast is het van belang dat er goede voorzieningen zijn in tijden van gladheid en overige 

calamiteiten. Hierbij denken wij dan aan inzet van hulpdiensten zoals in de winter de strooiroute, 

maar ook de inzet van ambulance en brandweer. Een goede bereikbaarheid kan soms letterlijke 

het verschil zijn tussen leven en dood.  

5.3 Visie van ZLTO-afdeling Rucphen op energie en infrastructuur: 
• ZLTO wil dat gemeente Rucphen bij de totstandkoming van de RES-plannen en de 

daarmee gepaarde energietransitie in een vroegtijdig stadium de agrarische sector 

betrekt en zijn belangen nadrukkelijk weegt. Als expertisecentrum wil ZLTO nauw 

betrokken wordt bij de planvorming en uitvoering. Dat geldt ook voor de uitwerking 

van plannen voor windenergie en de aanleg van zonnevelden.  

• Vanaf 1 oktober 2020 tot zomer 2021 moeten de bestaande 0,8 RES versies omgezet 

worden in de 1,0 versie en dit moet ook gemeentelijk vastgesteld worden. Dit betekent 

dat het meer concreet en geschikt voor uitvoering gemaakt moet worden. Dit is voor 

alle zeven RES’en binnen het ZLTO-gebied van toepassing. Gemeente Rucphen heeft in 

zijn energieopgave nog een grote slag te maken. De landbouwsector kan hierbij een 

belangrijke partner zijn. Waarbij het uitgangspunt van goede landbouwgrond niet 

benutten voor zonne energie belangrijk is. Maar voor bijvoorbeeld het produceren van 

groen gas liggen er zeker kansen binnen de gemeente.  

• We verwachten flexibiliteit 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. 

• ZLTO wil meer aan het stuur komen bij de realisatie van energie-initiatieven en de 

ontwikkelingen in eigen hand nemen zodat boeren en tuinders minder of onafhankelijk 

zijn van projectontwikkelaars. De gemeente kan lokale samenwerking met burgers, 

boeren of energiecoöperaties faciliteren. 

• In windrijke gebieden kan de verhoging van de as/tiphoogte juist het verschil maken 

voor meer realisatie van kleine windturbines. Het gaat om het mogelijk maken van een 

ashoogte tot 30 m. ZLTO verwacht van de gemeente dat zij dit stimuleert.  
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6. Samenwerking in het licht van de 

omgevingswet 
Ondernemers maken individuele keuzes. De één kiest voor schaalvergroting om bijvoorbeeld in te 
spelen op marktontwikkelingen of een beter welzijn voor zijn/haar dieren te realiseren, de ander 
kiest voor verbreding door agrotoerisme, zorg, huisverkoop, levering van energie of door andere 

vormen. ZLTO vindt het ontzettend belangrijk om de diversiteit van de agrarische structuur te 
behouden. Conventioneel, biologisch, recreatief, alle diverse vormen hebben waarde. We vragen de 
gemeente:  

• Stimuleer ondernemerschap en zorg voor een vergelijkbare concurrentiepositie voor de 
bedrijven.    

• Sluit de agrarische ondernemers niet op in een keurslijf van strakke en hard afgebakende 

regels. Geef ook, in de geest van de nieuwe Omgevingswet, experimenteerruimte en 
ondersteuning aan koplopers.  

• Uitbreiding van agrarische bedrijven wordt steeds meer maatwerk. Geef ruimte voor 
inhoudelijk maatwerk maar wees ook voorspelbaar in het proces. Dat klinkt tegenstrijdig 
maar dat is het in onze ogen niet. Voorspelbaarheid is in onze ogen; voer vooroverleg in 
met initiatiefnemer, geef kansrijkheid aan en wees duidelijk over de voorwaarden maar 

wees creatief en uitnodigend om samen met ondernemer tot oplossingen te komen.    

• Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om op een goede wijze om te gaan met 
de buurt. De buurt tijdig informeren over nieuwe ontwikkelingen of calamiteiten op het 
bedrijf is belangrijk. Ondernemers dienen aanspreekbaar te zijn als in de buurt overlast 
gevoeld wordt. 

• Probeer onnodige kosten in procedures en voor onderbouwingen te voorkomen. Voor niet 
elke ontwikkeling is een uitgebreide procedure of een stapel aan onderzoeken nodig. Welk 
onderzoek is nu echt nodig voor de vergunningverlening (zie bijvoorbeeld archeologie) en 

zeker bij kleinere ontwikkelingen probeer de proceduretijd en -kosten te beperken. We 
vinden het belangrijk dat bij een procedure een gesprek plaats vindt tussen gemeente en 
ondernemer over of de gemeente mee wil werken en wat van beide partijen gevraagd 
wordt. Het is de verantwoordelijkheid van ondernemers om de procedure goed voor te 
bereiden en documenten volledig in te dienen.   

• Ontwikkelingen in de markt of op het gebied van technologie gaan steeds sneller. Agrariërs 

moeten daarop in kunnen spelen. Zeker met de komst van Omgevingsplannen in plaats 
van Bestemmingsplannen (geen actualisatieplicht) is het nodig om binnen het 
Omgevingsbeleid te werken met kaders die ruimte bieden voor het faciliteren van 

ontwikkelingen die gewenst zijn, maar bij het opstellen van het plan niet waren voorzien.  
• Maak meer ontwikkelingen binnenplans mogelijk. 
• Stel een agrarisch bedrijfscontactfunctionaris aan. Deze persoon kan de verbinding zijn 

tussen gemeente en ondernemers. 
• De land- en tuinbouw zorgt voor een moderne uitstraling in harmonie met het platteland. 

Een modern toekomstgericht agrarisch bedrijf past in zijn omgeving. Dat vereist een goede 
vormgeving van gebouwen en een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Hieraan mag de 
gemeente eisen stellen. In ruil hiervoor krijgt de ondernemer de ruimte waardoor hij zijn 

toekomstplan kan realiseren. 
  



 
 

 Landbouwvisie Rucphen   19 

Tot slot 
ZLTO-afdeling Rucphen vertrouwt erop dat deze visie op de toekomst van de land- en tuinbouw 

bijdraagt aan de totstandkoming van evenwichtig beleid en bijdraagt aan de groei van onze 

gemeente Rucphen. Welvaart, welzijn en een goede toekomst zijn in hoge mate afhankelijk van 

een aantrekkelijk en vitaal platteland. Boeren en tuinders voelen zich hier in hoge mate 

verantwoordelijk voor.  
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