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Ontwikkelingen agrarisch beleid
Geachte heer, mevrouw,
In 2007 is het beleidskader 'Nieuwe Economische dragers' vastgesteld. Dit beleidskader was
een onderdeel van het project 'Vierde gewas'. In 2010 bent u per brief op de hoogte gesteld
van de voortgang van dit beleid, en in maart van dit jaar via de voortgangsrapportage
actualisatie economische kadernota. Nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen in
Haarlemmermeer vragen om een aanpassing van het agrarische beleid, hetgeen wij in
samenwerking met de agrarische sector opstellen. Wij waren voornemens u nog voor het
zomerreces dit nieuwe beleid aan te bieden. Door nadere ontwikkelingen zenden wij u het
nieuwe agrarisch beleid echter in het najaar van 2012 toe. Met deze brief willen wij u op de
hoogte stellen van de ontwikkelingen.
Het afgelopen jaar is de nodige informatie beschikbaar gekomen, dat gebruikt wordt voor het
opstellen van het agrarisch beleid. Gezien de grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in
Haarlemmermeer is in 201 1 een Landbouw Effect Rapportage (LER) opgesteld. Als eerste
fase voor deze LER is een landbouwstructuuronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft,
vanuit het perspectief van de agrarische ondernemers, inzicht in de huidige agrarische
sector en het toekomstperspectief van deze sector. Op basis van deze onderzoeken is in de
Ontwerpstructuurvisie Haarlemmermeer 2030 een landbouwparagraaf opgenomen.
In de Structuurvisie wordt het landbouwgebied in Haarlemmermeer ingedeeld in drie soorten
agrarisch gebied: agrarische kerngebieden in het noorden en zuiden, transformatiegebieden
tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en in het westen, en het veeteeltgebied in de
noordwesthoek. Thema's die in deze gebieden spelen zijn bereikbaarheid, regie
grondgebruik, ontwikkelruimte, de aanpak van verzilting en proeftuinen. Het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van sector en overheid om de land- en tuinbouw als
gezonde bedrijfstak te behouden in Haarlemmermeer. Landbouw is meer dan alleen
productie, werkgelegenheid en economie. Het bepaalt voor een groot deel de identiteit v,an
de polder en biedt rust en ruimte in de verstedelijkte omgeving.
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Met deze kaders en naar aanleiding van sessies met inhoudelijk betrokkenen en agrariërs
wordt momenteel agrarisch beleid ontwikkeld. Daar waar mogelijk zijn al activiteiten gestart.
Daarnaast hebben we te maken met ontwikkelingen die invloed hebben op de agrarische
sector zoals Park21, het bestemmingsplan landelijk gebied, de ganzenproblematiek en de
geluidribbels bij Schiphol. Ook dit zal betrokken worden bij de uitwerking van het beleid, dat
in samenwerking met de agrariërs tot stand komt. Draagvlak en betrokkenheid vanuit de
sector is immers een belangrijke voorwaarde voor de acceptatie en succes van het beleid.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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