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ZLTO Woensdrecht, 
p/a R. Hopmans 
Gardiaanhof 10 
4411 DM  Rilland 
 
 
 
 
 
Woensdrecht,  28 mei 2020 
 
 
Betreft: Boerentoekomst Woensdrecht 
 
Geachte heer Bastiaansen, geacht bestuur 
 
Al weer geruime tijd geleden ontvingen we uw reactie op onze brief die we schreven n.a.v. 
de stikstofproblematiek. U kaart daarin een aantal zaken aan waarop we in een bijlage 
separaat zullen ingaan. We beginnen echter graag met de punten die we belangrijker vinden 
en dat is niet het verleden maar de toekomst. Daarop ging u namenlijk niet of nauwelijks in. 
We herhalen daarom eerst de passages uit onze brief waar het ons echt om gaat. 
 

De oplossingsrichting is landelijk en provinciaal al wel gegeven: In de  regeringsverklaring wordt 
Circulair produceren genoemd en het Brabants bestuursakkoord heeft als titel ‘Kiezen voor 
Kwaliteit’. Van kwantiteit naar kwaliteit dus. De tijd is rijp, nu de geesten nog. 
 

Dé oplossing voor de agrarische sector die, zeker in de nabijheid van N-2000 gebieden, minder 
stikstof moet uitstoten, is: Natuurinclusieve landbouw1) 
 

Een uitgelezen kans voor Woensdrecht om een vlucht naar voren te nemen.  
Een kans om, in een stevig samenwerkingsverband2), voor de regio3) een zo groot mogelijk aantal 
kwaliteitsproducten, natuurinclusief te produceren.  
 

De kernwoorden waar het omgaat zijn circulair, kwaliteit, samenwerking, regionaal. Dat we als 
milieuvereniging dan voorkeur hebben voor natuurinclusieve landbouw, zult u ons niet kwalijk 
nemen. De begrippen zoals wij ze interpreteren, zijn hieronder weer omschreven.  
 

We hebben het gevoel dat de kernwoorden nauwelijks nog toelichting behoeven.  
Zoals gezegd, landelijk is de oplossingsrichting al aangegeven, (voor Brabant is dat 
inmiddels wat onduidelijker), Europa heeft in de Green Deal o.a. de ‘Farm to Fork’-strategie 
aangegeven. Pers en vakliteratuur staan er bol van en de Corona-crisis heeft duidelijk 
gemaakt dat mensen graag en veel regionaal kopen en solidair zijn. Alle seinen staan op 
groen voor verandering en subsidiepotten zijn gevuld. Vandaar onze oproep tot de vlucht 
naar voren. 
 

U geeft in uw recatie o.a. aan ‘Onze afdeling bestaat uit veel gespecialiseerde bedrijven met 
heel diverse belangen en uitdagingen. In onze ogen is het aan de indivuele leden van onze 
afdeling om daar op eigen wijze vorm aan te geven. In dit proces zal de rol van de markt veel 
groter zijn dan de rol van allerlei NGO’s en belangenorganisatie’.  
 

In ‘Contouren omgevingsvisie’ gemeente Woensdrecht d.d. 29 oktober 2019, worden ook de 
gespecialiseerde bedrijven en het faciliteren van groei specifiek genoemd. Dat zal u niet 
verbazen!  Onze inbreng komt inderdaad minder uit de verf hoewel kringlopen en 
verduurzaming ook genoemd worden evenals de belangrijke zin:  
‘Creëren van randvoorwaarden voor een goed functionerende landbouw in evenwicht met 
landschap en natuur’. 
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Gezien de roep om transitie en de door de politiek aangegeven richting is de vraag of 
specialisatie het beste bedrijfsmodel is en blijft. Ons inziens vraagt regionalisering en een 
‘Boer tot Bord-strategie’ meer om differentiatie en samenwerking.  
 
Samenvattend is naar onze mening een grondige bezinning op de lange termijn visie nodig.  
Wij stellen voor om, samen met de gemeente, NGO en belangenorganisatie, een symposium 
te organiseren.    
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Milieuvereniging BENEGORA, 
 
 
 
 
 
Bert Zwiers, secretaris 
 
 
 
 
1) Natuurinclusieve landbouw is een vorm van kringlooplandbouw die de biodiversiteit op en 
rondom het bedrijf benut en beschermt. Het produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, 
milieu en leefomgeving. 
 
2) Stevig samenwerkingsverband gaat verder dan alleen samenwerkende agrariërs. Voor een 
maatschappelijk breed gedragen verband worden ook gemeente, banken, supermarkten en 
inwoners betrokken. 
 
3) Gebied tussen bijvoorbeeld Breda – Goes – Antwerpen -Rotterdam  
 
 
Bijlage: 1 
 
C.c.: College en Raad Woensdrecht 
 


