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Limburg investeert grondig in plattelandsontwikkeling
Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied
Om de kwalitatieve ontwikkeling van het platteland verder te steunen stelt de Provincie in
2015 zo’n 5 miljoen beschikbaar voor meer innovatiekracht bij boeren en tuinders.
Het Limburgse platteland vormt een belangrijke aandrijfas voor de economie. Er werken niet
alleen duizenden mensen, maar ook op gebied van wonen en recreatie is het platteland van
een niet te onderschatten belang. Bij de voorbereiding van het POL2014 heeft de Provincie
dan ook het oor te luister gelegd over de kansen en ambities van de sector. Hieruit blijkt dat
het gekozen motto In 2025 moet elk land- en tuinbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving zijn
hoe langer hoe meer gehoor vindt bij partijen.
“We willen met de financiële steun de ontwikkeling van het platteland kracht bijzetten. Het
is essentieel dat boeren en tuinders zich kunnen ontwikkelen en dat recreanten, bewoners
en toeristen met veel plezier buiten kunnen vertoeven. Dit is een samenspel dat innovatie
steunt en duurzaamheid bevordert” stelt gedeputeerde Patrick van der Broeck.
Kwaliteitsverbetering en innovaties
Dat bedrijfsontwikkeling en kwaliteit van
het platteland hand in hand gaan, blijkt uit
de lijn die al in 2012 is ingezet via het
provinciaal beleid ‘Limburgse Land- en
tuinbouw Loont’. Deze visie wordt nu
stevig doorgezet via het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg en zelfs uitgebreid
via stimuleringssubsidies. “De land- en
tuinbouw is van groot belang voor onze provincie”, aldus gedeputeerde Van der Broeck. “Ze
is een economische motor van formaat. Nederland geldt immers als de op één na grootste
exporteur van vers voedsel in de wereld. Limburg speelt daar, vooral vanwege de
geografische ligging, een belangrijke rol in.”
De Provincie steunt ondernemers die vooruit willen en bijdragen aan kwaliteitsverbetering.
“Afgelopen jaar zijn bij het Agro Innovatie Loket in Venlo bijna 100 ideeën aangeboden, dat
zegt toch wel iets. Verder hebben wij als Provincie een samenwerking met het ministerie van
EZ gesloten voor extra ondersteuning van land- en tuinbouwinnovaties en zijn er duidelijke
stappen gezet die leiden tot geurloze stallen.”

Vijf pijlers
Het stimuleringspakket kent 5 pijlers namelijk structuurversterking, innovatie,
milieuvriendelijke productiewijzen, communicatie en dialoog met de directe omgeving. Het
zijn vooral de agrarische ondernemers zelf die aan zet zijn. Aangespoord door burgers,
beleidsmakers en belangenbehartigers maken zij hun eigen keuzes en afwegingen voor de
komende tijd. De Provincie Limburg gaat de boeren en tuinders daarbij helpen. Via het
POL2014 wordt gewerkt aan de balans tussen ontwikkelruimte, ondernemersruimte,
kwaliteit van de woon- en werkomgeving en maatschappelijke belangen. “We hopen op die
manier een breed draagvlak te creëren waardoor er meer partijen hun schouders zetten
onder de plattelandsontwikkeling. We hebben besloten niet te wachten op Europese
cofinanciering maar gaan zelf alvast aan de slag in de regio zodat deze economische motor
gesmeerd loopt en nog meer toeren kan gaan maken. Ik verwacht hier veel van.”
Informatie
Via de subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (SILG) kunnen agrariërs aanspraak
maken op een subsidie. Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2015 worden ingediend.
Informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op
www.limburg.nl/Beleid/Land_en_tuinbouw/Subsidieregelingen .
Voor informatie kunt u ook terecht bij het gebiedsbureau:
Hans Corsten: reco.corsten@weert.nl (0495 575610)
Irma Schmitz: reco.schmitz@weert.nl (0495 575613)
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