
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3445 

 

Onderwerp 

Landbouwakkoord Zuid-Holland 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van 

Provinciale Staten A.L. Koning (PvdA), R. Klumpes (GL), A.H.K. van 

Viegen (PvdD), P.J. Rijken (CDA), H. van Dieren (SGP), R.M.L. Nelisse 

(VVD), J.N. Blade (D66), W.M. Bakx (50PLUS), d.d. 17 september 2018, 

bij mij de volgende vragen hebben ingediend: 

 

 

Toelichting 

In juli heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een essay uitgebracht
1
 waarin 

uiteengezet wordt wat nodig is voor een broodnodige koersverandering in de 

landbouw. In het essay wordt beklemtoond dat boeren amper bewegingsruimte 

hebben om hun bedrijf te verduurzamen. Daarom wordt in het essay opgeroepen tot 

een landbouwakkoord tussen bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, overheden 

en boerenorganisaties, waarin gezamenlijk een wenkend perspectief voor de 

Nederlandse landbouw wordt neergezet en waarin partijen afspraken maken over hun 

rollen en de instrumenten die nodig zijn voor een koerswijziging. 

 

Zaterdag 8 september presenteerde minister Schouten de kabinetsambitie om te gaan 

naar een kringlooplandbouw.
2
  

De transitie naar een duurzame landbouw is ook een ambitie in Zuid-Holland. Dit is in 

onze ogen goed voor de boeren, het milieu, de natuur en de omwonenden. Wij zijn 

daarom groot voorstander van zo’n transitie en zien mogelijkheden dit regionaal op te 

pakken, bijvoorbeeld met een landbouwakkoord.  

 

De PvdA, GL, PvdD, CDA en SGP/CU, stellen u daarom graag de volgende vragen: 

 

1. Deelt u, zoals wij, de conclusie van het kabinet dat er een omslag nodig is naar een 

kringlooplandbouw in 2030? Zo nee, waarom niet? 

 

2. Zo ja, welke gevolgen heeft deze conclusie voor de Zuid-Hollandse inzet rondom het 

Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid? 

 

3. Welke invloed heeft dit op de lopende verkenning duurzame landbouw? 

 

                                                           
1
  Planbureau voor de Leefomgeving, ‘Koerswijziging Landbouw vraagt om een 

Landbouwakkoord’, 3 juli 2018 http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/koerswijziging-

landbouw-vraagt-om-een-landbouwakkoord  

2
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-

voedselkwaliteit/nieuws/2018/09/08/minister-schouten-wil-omslag-naar-kringlooplandbouw-nu-inzetten 

http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/koerswijziging-landbouw-vraagt-om-een-landbouwakkoord
http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/koerswijziging-landbouw-vraagt-om-een-landbouwakkoord


 

Pagina 2/2 4. Wanneer verwacht u ons het resultaat van die verkenning te kunnen sturen? 

 

Minister Schouten verwacht in het voorjaar van 2019 concrete afspraken op papier te 

hebben. 

 

5. Verwacht u dat de provincies (eventueel via het Interprovinciaal Overleg) gaan 

deelnemen aan de gesprekken rondom die concrete afspraken?  

Zo ja, kunt u aangeven welke concrete voorstellen u wilt bepleiten namens Zuid-

Holland? 

 

6. De provincie Zuid-Holland is een provincie waarin de landbouw een belangrijke rol 

speelt, zo wordt duidelijk uit de visie voor de rijke groenblauwe leefomgeving. Hierin 

staat dat in nieuwe samenwerkingsverbanden de landbouw- en voedselketen 

verduurzaamd kunnen worden
3
. Maakt dit ons niet dé provincie om deze handschoen 

op te pakken en te komen tot een provinciaal landbouwakkoord? 

 

7. Een provinciaal landbouwakkoord biedt, in onze ogen, kansen om onze rol, regionale 

kennis en ervaring in te zetten voor een transitie in de landbouw en de belangen van 

onze boeren, omwonenden en natuur optimaal te dienen, zowel in ons provinciaal 

beleid, als richting het rijk en Europa? Deelt u deze opvatting? Zo nee, waarom niet? 

 

Een belangrijk vraagstuk blijft de financiering van de transitie. Als de samenleving blijft 

inzetten op voedsel tegen de laagste prijs, en ons consumptiepatroon niet verandert, 

lijkt de transitie lastiger. Hierbij zijn dus alle ketenpartners nodig. 

 

8. Deelt u de observatie dat niet alleen de boeren, maar ook de retail en de 

consumenten moeten bijdragen om tot een succesvolle transitie te komen? 

 

9. Zo ja, kunt u bij een verkenning naar een set concrete afspraken waarmee Zuid-

Holland kan inzetten op de kringlooplandbouw, ook spreken met supermarkten en 

belangrijke vertegenwoordigers van de voedselindustrie in Zuid-Holland? 

 

10. In Zuid-Holland is het streven naar een kringloop landbouw niet nieuw. Er zijn 

initiatieven zoals de voedselfamilies en de innovatieve agenda duurzame landbouw. 

Deelt u onze ambitie om als provincie een landbouwakkoord te kunnen presenteren? 

Zo ja, wat gaat u hieraan doen, zo nee, waarom niet? 

 

 

 

Den Haag, 17 september 2018          

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

                                                           
3
  Ontwerp visie Rijke groenblauwe leefomgeving, hoofdstuk 5 ‘Landschap en duurzame 

landbouw’, p. 14,  https://www.zuid-

holland.nl/publish/pages/19111/ontwerp_visie_rijke_groenblauwe_leefomgeving.pdf  

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/19111/ontwerp_visie_rijke_groenblauwe_leefomgeving.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/19111/ontwerp_visie_rijke_groenblauwe_leefomgeving.pdf

