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ONDERWERP
Belang agribusiness in Weert.
AANLEIDING EN RELATIE
MET EERDERE/LATERE BESLUITVORMING/TOEZEGGING
In opdracht van Keyport 2020 is nader onderzoek verricht naar de economische waarde
van de agrarische sector en daaraan gerelateerde bedrijven binnen Keyport. Het
onderzoek toont onmiskenbaar aan dat de agribusiness een prominente plek in de
regionale economie inneemt. Voor Weert is hierbij naar voren gekomen dat de
vertegenwoordigde toegevoegde waarde van de primaire agrarische bedrijven substantieel
is (€ 39 miljoen in Weert ten opzichte van € 257 miljoen totaal). Vooral echter bij de
onderzochte aantallen agrarisch gerelateerde bedrijven scoort Weert goed (1259 bedrijven
in Weert ten opzichte van 5708 bedrijven totaal). Dit geldt tevens voor het aantal
werknemers binnen de totale agrarisch gerelateerde sector. (7.587 werknemers in Weert
ten opzichte van 13.988 werknemers totaal binnen Keyport).
De huidige situatie binnen Keyport is dat ieder verdiende euro binnen de primaire sector,
vier euro oplevert voor de agrarisch gerelateerde bedrijven. Groei van de primaire sector
impliceert hiermee ook een groei voor de agrarisch gerelateerde bedrijven. Vanuit
planologisch oogpunt zit schaalvergroting van de primaire sector voornamelijk in de
vollegrondstuinbouw en de melkveehouderij. Tevens zijn dit twee van de drie sectoren die
het meest innovatief zijn binnen Keyport. Vanwege het feit dat in de sectoren zuivel en
vollegrondstuinbouw een grote economische groei wordt verwacht, wordt aanbevolen om
enkele grote verwerkende zuivel- en conservenbedrijven naar Midden-Limburg te halen.

HOE WORDT GEÏNFORMEERD?
Presentatie, GEEN schriftelijke stukken
>> Presentator: Hans Corsten (gebiedsbureau Weert, Nederweert en Leudal
>> Duur: max. 30 minuten
PLANNING PROCES
Het rapport wordt door het bedrijfsleven (Rabobank en LLTB) opgepakt.
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