
     
 

Motie 
Ex artikel 35 van het Reglement van Orde 
 
Onderwerp 
Natuur inclusieve landbouw. 
 
De raad van gemeente Goirle bijeen d.d. 1 juni 2021, in beraadslaging over het raadsvoorstel Concept 
Omgevingsvisie Goirle; 
 
Constaterende dat: 
▪ het college aangeeft in de Concept Omgevingsvisie in te zetten op een verdere verduurzaming 

van ons buitengebied en te werken aan een duurzame landbouwtransitie (3.3.7); 
▪ dit ook ziet voor het Buitengebied West en daarbinnen de agrarische sector haar primaire functie 

ziet behouden (3.3.7); 
▪ het college natuur inclusieve landbouw stimuleert en daar ook in het gebruik (4.1.3) voor het 

Buitengebied West naar verwijst: ‘…landbouw verder verduurzamen en de (ecologische) kwaliteit 
van het landschap verbeteren.’ ‘..stimuleren agrariërs om natuurbeheer op te nemen in hun 
bedrijfsvoering,..’; 

▪ ook de provincie Noord-Brabant veehouders ondersteunt en faciliteert om de stap te maken van 
gangbare landbouw naar natuur inclusieve grondgebonden landbouw; 
 

Overwegende dat: 
▪ in 2015 de toenmalige staatssecretaris Dijksma (EZ) en minister Schipper (Volksgezondheid) in 

een kamerbrief over de voedselagenda al vaststelden dat de huidige voedselproductie en 
consumptie ecologisch niet houdbaar is; 

▪ landelijk de ontwikkeling is ingezet in het afbouwen van hoogproductieve landbouw; 
▪ natuur inclusieve landbouw leidt naar een landbouw die hoogwaardig en veilig voedsel oplevert, 

die het milieu minder belast én zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het boerenland én de 
belevingswaarde van het agrarisch landschap verhoogt; 

▪ en dat bedoelde duurzame landbouwtransitie aansluit bij het ‘landschap van de toekomst’ en 
‘goed toeven’ in Goirle en Riel; 

 
Draagt het college op: 
▪ de term hoogproductieve landbouw niet meer in de definitieve versie van de Omgevingsvisie te 

gebruiken; 
▪ in de definitieve versie van de Omgevingsvisie in agrarische gebied vergelijkbare harde kaders te 

stellen met betrekking tot water en ecologie als bij bos en heidegebieden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de ondergetekende fractie(s), 
 
 
D66 Goirle   SP   PvdA Goirle en Riel 
Janneke van den Hout  Stijn van den Brekel Pernell Criens 
 


