’s-Hertogenbosch, 30 juli 2020

Aan het College van Gedeputeerde Staten
Postbus 90151
5200 MC ’ s-Hertogenbosch

Betreft:
Visie Landbouw & Voedsel 2030

Geacht College,
Brabant is één van de drijvende krachten achter de sterke agrarische positie van Nederland in de
wereldmarkt. Een prestatie om trots op te zijn, maar ook een prestatie die verplichtingen met zich
meebrengt voor de toekomst. Eerdere Colleges van Gedeputeerde Staten in Brabant hebben heldere
uitspraken gedaan daaromtrent. In december 2011 hebben Provinciale Staten bij de behandeling van
het Advies van de Commissie Van Doorn en het Koersdocument Stad en Platteland aan
Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om voor de transitie Agrofood een uitvoeringsagenda op
te stellen. In een intensief traject is samen met gedeputeerde Yves de Boer een denklijn ontwikkeld
voor de omgang met de veehouderij in het Noord-Brabantse. Die denklijn is: “Ontwikkelruimte moet
je verdienen, en is niet onbegrensd”. Waarbij verdienen niet alleen betekent dat de ontwikkelruimte
verdiend moet worden met stappen in verduurzaming, maar dat de ondernemer dit ook terug moet
kunnen verdienen met opbrengsten voor zijn producten.
In 2016 stelde de provincie de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 vast. Hierin is
helder toegelicht dat het agrofoodcluster veel raakvlakken heeft met andere beleidsprogramma´s.
Een aantal van deze beleidsprogramma’s zijn meer en minder recent geactualiseerd. Zo is er een
nieuwe Omgevingsvisie; is er een Visie Klimaatadaptatie, een actieplan Arbeidsmarkt en wordt
gewerkt aan een nieuwe Economische Visie.
In de notitie Bouwsteen Economie & Internationalisering van december 2018; welke de basis vormt
voor de binnenkort vast te stellen Economische Visie 2030, wordt Duurzame Agrofood benoemd als
een belangrijke element waarbij de economie als katalysator kan dienen. In het nu fungerende
Economische Programma 2020 is het agrofoodcluster benoemd als één van de Brabantse
topsectoren.
Uw College heeft de eerste 100 dagen er bijna op zitten. Diverse beleidsprogramma’s welke impact
hebben op de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood zijn vernieuwd. En het huidige
uitvoeringsprogramma loopt dit jaar af.

Op 3 maart 2020 bespraken Gedeputeerde Staten het proces rondom de Visie Landbouw & Voedsel;
dit document is openbaar beschikbaar via de website www.landbouwenvoedselbrabant.nl. In dit
document staan ambities en doelstellingen benoemd.
Uw ambtsvoorganger presenteerde op 17 maart 2020 richting Provinciale Staten het plan van aanpak
om samen met de Brabanders en met inzet van kennis te komen tot een breed gedragen Visie
Landbouw en Voedsel 2030. Hiermee wordt enerzijds een van de verwachtingen die zijn ontstaan bij
de Voedsel 1000 (V1000) ingevuld en anderzijds invulling gegeven aan het hierboven geschetste
situatie. Sindsdien
Via diverse Brabanders die uitgenodigd zijn om mee te werken aan de Visie Landbouw en Voedsel
2030 bereiken ons signalen dat uw College van Gedeputeerde Staten het proces heeft aangepast.
Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:
1. Klopt het dat het College van Gedeputeerde Staten het Plan van Aanpak Visie Landbouw en
Voedsel 2030 heeft herzien?
2. Klopt het dat het College van Gedeputeerde Staten nog geen herzien Plan van Aanpak Visie
Landbouw en Voedsel 2030 heeft?
3. Waarom heeft u Provinciale Staten hierover nog niet geïnformeerd? Wanneer was u
voornemens om Provinciale Staten hierover te informeren?
In de veronderstelling dat u nog altijd voornemens bent om te komen tot een Visie Landbouw en
Voedsel 2030 hebben wij de volgende vragen:
4. Er zijn bij de Brabanders die betrokken zijn geweest bij de V1000 en ook bij de eerder
uitgenodigde Brabanders die mee mochten denken over de Visie verwachtingen ontstaan
rondom deze visie. Wat vindt u ervan dat deze Brabanders teleurgesteld zijn dat zij nu –
zonder geïnformeerd te zijn over het aangepaste vervolg? Hoe denkt u deze betrokken
Brabanders alsnog te motiveren om mee te gaan denken over de visie Landbouw en Voedsel
2030? Wat denkt u dat de gevolgen van uw acties zijn voor het draagvlak voor de visie
Landbouw en Voedsel 2030?
5. In de Statenmededeling Proces Visie Landbouw en Voedsel 2030 nodigt u Provinciale Staten
uit om een klankbordgroep te voren. Bent u voornemens om dit element van het Plan van
Aanpak ook in uw herziene Plan op te nemen? Indien nee, waarom niet?
6. In de Statenmededeling Proces Visie Landbouw en Voedsel 2030 werden de ervaringen en
uitkomsten van de V1000 en de scenario’s van Brabant Advies gebruikt als basis voor
gesprekken met de Brabanders. Bent u voornemens om dit element van het Plan van Aanpak
ook in uw herziene Plan op te nemen? Indien nee, waarom niet?
7. In de Statenmededeling Proces Visie Landbouw en Voedsel 2030 is voorzien in een
expertverkenning over de langere-termijnontwikkeling van een circulair landbouw- en
voedselsysteem op Noord-West Europese schaal. In deze verkenning is de lijn van eerdere
Colleges duidelijk zichtbaar. Bent u voornemens om dit element van het Plan van Aanpak ook
in uw herziene Plan op te nemen? Indien nee, waarom niet?
8. De WUR en de HAS worden benoemd als betrokken partijen bij de bovengenoemde
expertverkenning. De WUR dingt mee naar de prestigieuze Rockefeller Food System Vision
Prize. Voor meer informatie zie: https://www.wur.nl/nl/nieuws/WUR-dingt-mee-naarRockefellers-Food-System-Vision-Prize.htm. Met name de visie van Prof. Dr. Ir. Imke de Boer

is volgens D66 bijzonder interessant. De titel van haar visie ‘Van meer naar beter’ past
bovendien in de visie van eerder Colleges van Gedeputeerde Staten en ook binnen het
fungerende kader zoals vastgesteld door Provinciale Staten. Welke elementen van deze visie
zijn volgens Gedeputeerde Staten bruikbaar voor de Visie Landbouw en Voedsel 2030?
9. Is Gedeputeerde Staten bereidt om Prof. Dr. Ir. De Boer te benaderen met de vraag of zij
mee wil werken bij de totstandkoming van de Brabantse Visie Landbouw en Voedsel 2030?
Zoja, kan u Provinciale Staten informeren over haar reactie?
10. Nu Provinciale Staten in het duister tast rondom uw aanpak rondom de Visie is onze fractie
benieuwd of en hoe u het aflopende Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood gaat
herzien. Kunt u ons informeren op welke termijn u dit traject gaat starten? Welke positie
krijgt Provinciale Staten hierin en op welke manier u de Brabanders betrekken zal bij dit
beleidstraject?
Wij zien uit naar uw spoedige beantwoording en wensen u sterkte bij het maken van ingewikkelde
keuzes in de komende periode.
Met vriendelijke groet,
Arend Meijer
Janneke van Kessel
D66

