Geachte leden van de gemeenteraad van Valkenswaard

Wij hebben kennis genomen van het regionaal streefbeeld landelijk gebied dat is opgesteld onder
de vlag van MRE. Het stuk is een gezamenlijk koersdocument voor de regio als het gaat om de
ontwikkeling van het landelijk gebied en bevat een aantal richtinggevende uitspraken.
Wij verzoeken de raad om dit stuk niet vast te stellen als gezamenlijk handelingsperspectief en
koersdocument voor de binnen MRE samenwerkende gemeenten en enkel ter kennisname aan te
nemen zonder dat dit een verdere doorvertaling krijgt in het omgevingsbeleid voor het
buitengebied.
Wij zijn verbaasd over de manier waarop dit streefbeeld tot stand is gekomen, dit is niet gebeurd
in de geest van de nieuwe omgevingswet, waarbij belanghebbenden in een vroegtijdig stadium
betrokken worden bij het proces. Er worden in het streefbeeld richtinggevende uitspraken gedaan
over de ontwikkelingsrichting van de agrarische sector in de regio. De agrarische sector is als
belanghebbende partij, evenals andere stakeholders, echter niet betrokken bij de totstandkoming
van het streefbeeld. Om die reden zijn wij van mening dat dit stuk in het kader van de nieuwe
omgevingswet nooit als richtinggevend koersdocument kan worden vastgesteld.
In het streefbeeld worden uitspraken gedaan op een hoog abstractieniveau. Echter zijn wij er
huiverig voor dat bepaalde uitspraken op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden als het
gaat om de doorvertaling in lokaal beleid. Terwijl wij in Brabant al met strenge wet en regelgeving
te maken hebben.
We noemen hierbij bijvoorbeeld de passage ‘De huidige intensieve manier van voedselproductie is
een van de factoren met een negatief effect op het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit en
biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid. Het landgebruik moet in evenwicht gebracht
worden met wat het natuurlijk systeem aankan. In deze zinsnede wordt de agrarische sector vooral
weg gezet als probleem en niet als onderdeel van de oplossing. Terwijl agrarische bedrijven ook
een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om bodem, water, biodiversiteit en gezond en veilig
voedsel. Alleen economisch sterke bedrijven kunnen meerwaarde leveren aan maatschappelijke
doelen. Overheden zouden agrarische bedrijven moeten faciliteren om deze rol te vervullen, het
opleggen van extra beperkingen brengt de ambities niet dichterbij.
Om de hierboven genoemde argumenten verzoeken wij de raad om dit stuk niet als richtinggevend
koersdocument vast te stellen, maar alleen ter kennisgeving aan te nemen zonder dat dit een
doorvertaling krijgt in beleid.
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