Geachte raad,
Mijn naam is Robbert Remmelink, ik zit in het bestuur van LTO Noord afdeling
west- achterhoek en heb onder andere de portefeuille Gemeente Doetinchem in
beheer.
Ik zelf woon met mijn gezin aan de Oude IJssel nabij Langerak waar ik in
maatschap met mijn moeder een melkveebedrijf run dat al generaties lang in de
familie is.
Ik wil hier namens LTO Noord afdeling West Achterhoek onze zorgen uiten over
de manier waarop uw gemeente op dit moment toewerkt naar een omgevingsvisie.
Het werken met een omgevingsvisie juichen we toe omdat het op langere termijn
inzicht geeft in het te verwachten beleid. Het proces tot nu toe en de gepubliceerde
uitwerkingen daarvan geven echter te denken.
Zoals genoemd in de omgevingsagenda is er wel overleg geweest met ons, maar we
vinden tot nu toe weinig terug van onze inbreng. Dat kan alles te maken hebben
met het verschijnsel dat dit soort visies van nature vooral aandacht besteden aan
nieuwe doelen en denkrichtingen. De borging van: ‘dat wat al goed is’ lijkt wat
saai en krijgt weinig aandacht. Daar zit echter wel de stabiliteit die als agrarische
ondernemers zo belangrijk voor ons is. Vele ondernemers die net als ons al
generaties lang binnen de gemeente Doetinchem zorgen voor hoe het landschap er
op dit moment uit ziet. Rundveebedrijven, akkerbouw bedrijven en ook de
intensieve veehouderij zorgen hier voor. Gangbare maar ook biologische bedrijven.
Politieke en maatschappelijke wensen vragen extra investeringen van ons. Die
investeringen zijn hoog. Dus is zekerheid nodig om die investeringen ook te
kunnen terug verdienen. De landelijke en provinciale politieke discussies geven ons
al onzekerheid genoeg op dit moment. Het zou fijn zijn als de gemeente zich
uitspreekt, dat zij achter een goede en gezonde agrarische sector staat, een sector
die nog generaties lang toekomst perspectief verdiend.

De teksten van de omgevingsagenda zijn begrijpelijkerwijs vrij abstract en zeker
voor het landelijke gebied weinig concreet. Om een beeld te krijgen van de
beleidsvoornemens zijn kaartbeelden des te belangrijker.
Die kaartbeelden tonen nieuwe, nog niet eerder besproken, ontwikkelingen op
specifieke locaties en deelgebieden.
Ook worden op gebieden, die thans conform de bestemming in gebruik zijn als
landbouwgrond, gekwalificeerd als niet toekomstbestendig.
Die ingetekende plekken zijn wel iemands eigendom en bedrijf. De ingetekende
ontwikkelingen voorspellen mogelijke belemmeringen voor die bedrijven. Wij
vinden dat de zorgvuldige ruimtelijke ordening van de gemeente vraagt om geen
proefballonnen op te laten die schade veroorzaken. En al helemaal niet, als dit niet
eerst met betrokkenen besproken is.
We doelen hierbij op ontwikkelingen als natuurontwikkeling, energie-opwek en
toekomstbestendigheid van de landbouwfunctie.
Een leek zal zeggen dat de aanwijzing als zoekgebied voor zonnevelden juist
geldelijke waarde oplevert. De waarheid is: dat dit alleen is, voor het bedrijf in
kwestie maar alle omliggende bedrijven alleen maar ontwikkelkansen ontneemt en
dus schadelijk is.
We vragen uw raad om afstand te nemen van het ruimtelijk intekenen van prille
denkbeelden.
Een goed alternatief is om met ons samen te werken in een omgevingsprogramma
Landelijk gebied. Wij zijn daartoe van harte bereid.
Tevens vragen we u om het beleid rond het landelijke gebied écht in balans uit te
werken.
Niet overschrijdend aan provinciaal vastgesteld beleid en in goed overleg met
agrarische ondernemers. Zowel met koplopers in de transitie als gangbare bedrijven
die door hun omstandigheden iets meer tijd nodig hebben.
Wij vinden dat een gemeente een verantwoordelijkheid heeft naar haar
ondernemers in het borgen van continuïteit.
Kortom wij gaan voor een goed landbouwperspectief binnen de gemeente
Doetinchem.

Dank u wel.

