
Amendement  

Landbouw omgevingsvisie 
Art. 27 Reglement van Orde 

   
 

Datum raadsvergadering: 21 december 2021 

Raadsvoorstel: Omgevingsvisie 

 

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 

 

Beslispunt 2 wordt als volgt gewijzigd: 

 
2. De Omgevingsvisie Goirle, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als 

vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0785.OmgvisieGoirle-ow01, met de bijbehorende 

bestanden, conform het bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Besluit ruimtelijke 

ordening, langs elektronische weg (digitaal) en analoog (papieren versie) gewijzigd vast te 

stellen, met inbegrip van de volgende wijzigingen: 

 
• De tekst op pagina 39: “Stimuleren toekomstbestendige en verbrede landbouw. We 

stimuleren initiatieven om een toekomst-bestendige (economisch renderend en 

natuurinclusief) landbouw te realiseren, denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van 

heggen als erfafscheiding. We bieden daarnaast ruimte voor verbreding op het 

gebied van natuurbeheer, duurzame energie en recreatie en toerisme. Mate waarin 

en vorm is afhankelijk van het deelgebied, de wensen van de sector en individuele 

ondernemers. Samen met hen verkennen we de mogelijkheden voor transitie.” 

 

te vervangen door: 

 

Stimuleren natuurinclusieve landbouw. Het omvormen van de traditionele landbouw 

vergt investeringen in de agrarische sector. We stimuleren innovaties om 

natuurinclusieve, gesloten kringlooplandbouw te realiseren 

 

• De tekst op pagina 57: “We zetten in op een toekomstbestendige (economisch 

renderend en natuurinclusief) landbouw” 

 

te vervangen door: 

 

We zetten in op extensieve, natuurinclusieve kringlooplandbouw 

 

• De tekst in paragraaf 2.1 gewijzigd vast te stellen door het verwijderen van de 

volgende teksten: 

- Pagina 2: “Koppeling verdiencapaciteit in de agrarische sector en meer nadruk 

op toekomstbestendig i.p.v. kringlooplandbouw.” 

- Pagina 3: “Aanpassen van de beschrijving bij buitengebied oost naar 

toekomstbestendig (economisch 

renderend en natuurinclusief) landbouw i.p.v. extensieve, natuurinclusieve 

kringlooplandbouw.” 

 

Toelichting: 

 

• Kringlooplandbouw past beter bij de VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dan 

toekomstbestendige & natuurinclusieve landbouw. 

• Het nationaal beleid (zoals in het regeerakkoord 2021-2025 vermeld) gaat zich richten 

op: “… door samen met de sector te inventariseren wat de lange termijn opgaven zijn 



 

en gezamenlijke actieplannen op te stellen. De versterking van de kringlooplandbouw 

en de dalende bodemvruchtbaarheid worden hierin meegenomen.” De aanpassing sluit 

hier beter op aan. 

 

 

Ondertekening en naam: 

Janneke van den Hout 

D66 Goirle 
Stijn van den Brekel 

SP 

Pernell Criens 

PvdA Goirle en Riel 


