
                    UNANIEM AANGENOMEN 
Motie - Toekomstgerichte landbouw 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 20 mei 2021, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over de eigenstandige motie ‘Geen grootschalige mestverwerking in 
de gemeente Roosendaal’. 
 
Overwegende dat:  
▪ Mestoverschot een resultaat is van een lineair landbouwsysteem vooral gericht op hoge 

productie en economische winst; 
▪ De landbouwtransitie een grote rol gaat spelen in de oplossing van klimaatproblemen en tevens 

een rol speelt bij het door het college verwoorde doel van CO2 neutraliteit in 2035; 
▪ Roosendaal een agrarische en economische centrumrol vervult in de regio West-Brabant-West 

en een voortrekkersrol kan hebben in de plaatselijke & regionale landbouwtransitie; 
▪ De RWB een voornamelijk economisch gestuurde insteek heeft op zowel het agrarische als 

groene beleid; 
▪ De landbouwtransitie vele niet-economische problemen op kan lossen en belanghebbende 

organisaties op deze gebieden plaatselijk veel kennis hebben; 
▪ Het buitengebied van onze gemeente gebaat is bij een duurzame inrichting in zowel 

landbouwkundig als natuurlijk opzicht; 
▪ Onze Roosendaalse boeren een goede toekomst verdienen met de productie van gezond 

voedsel zonder nadelige gevolgen voor dieren, natuur, klimaat en volksgezondheid en zij door de 
gemeente daar proactief in geadviseerd en ondersteund dienen te worden; 

Constaterende dat:  
▪ Het duidelijk is dat er in Roosendaal en onze omliggende gemeenten duidelijk een wens is om 

geen grootschalige mestbewerking te huisvesten; 
▪ Er een brede wens is om de Roosendaalse gemeenschap inclusief de landbouwsector te helpen 

met elke noodzakelijke transitie om klimaatproblemen op te lossen; 
▪ De gemeente als eerste overheid het dichtst bij haar inwoners staat en de kans heeft om een 

voortrekkersrol te spelen bij het vinden van een oplossing voor de grote uitdaging die de 
verarming van de bodem en het teruglopen van de biodiversiteit ons biedt; 

▪ Er een groeiende groep agrariërs is die reeds de transitie in gezet heeft en goed op weg is, maar 
op allerlei gebieden o.a. door de financiële sector of gemeentes niet proactief geholpen wordt in 
het creëren van mogelijkheden tot verandering; 

Draagt het college op:  
1. Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de overgang van nog eenzijdig op 

productie gerichte landbouw naar een toekomstgerichte vorm van landbouw te bevorderen en 
te komen met voorstellen aan de gemeenteraad;  

2. Bij dit onderzoek zo veel mogelijk plaatselijke belanghebbende en adviserende organisaties te 
betrekken zoals natuurorganisaties, betrokken inwoners, agrarische ondernemers en het 
waterschap alsmede aangrenzende gemeenten; 

3. De raad hierover vóór 1 september 2021 te informeren;  

En gaat over tot de orde van de vergadering, 

Namens,  

GroenLinks, Christian Villée   Lokaal Sociaal 21, Adrienne Maas   VLP, Jos Heeren 
PvdA, Michael Yap          Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt   
D66, Harm Emmen          Roosendaalse Lijst, Charl Goossens                VVD, Jeroen van den Beemt 


