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Motie: Aanstaande biologische boeren ondersteunen vanuit B0F2
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 26 maart 2021;
behandelend het Statenvoorstel 04/21 BOF2: Vervolg Brabant Outcome Fund;
constaterende dat
* boeren die willen omschakelen naar een biologisch bedrijf moeilijk aan een financiering komen;1
» op 13 november 2020 motie 'Landbouw is economie' met brede steun is aangenomen;
» deelnemers aan het BOF2 nadrukkelijk moeten voldoen aan People, Profit én Planet;
overwegende dat
» biologische landbouw onderdeel is van een natuurinclusieve en circulaire landbouw;2
» een groter deel van biologische boeren vanuit maatschappelijke betrokkenheid bijdragen aan het
onderdeel People, o.a. als zorgboerderij en sociale werkplaats;
» biologische landbouw een positieve bijdrage levert aan verschillende provinciale doelen;3 4 5
« het ministerie van LNV en de Provincie Noord-Brabant de wens hebben om tot een circulaire landbouw te
komen;45
« er vanuit de agrarische sector steeds meer interesse is voor de omschakeling naar natuurinclusieve
landbouw;6
« het college nadrukkelijk heeft aangegeven dat BOF2 aanvragen met betrekking tot boeren die een
omschakeling willen maken, in aanmerking kunnen komen voor een financiering;
vragen Gedeputeerde Staten
* om selectiecriteria op te nemen waardoor boeren, die willen omschakelen naar biologische
bedrijfsvoering, gebruik kunnen maken van een BOF2-financiering;
» Profit breder te zien, te behandelen en te beoordelen dan financieel gewin op de korte termijn en
nadrukkelijk ook het welzijn en de gezondheid van de Brabantse burger in haar overwegingen te
betrekken;
» om bij een grote hoeveelheid aanvragen voor financiering van die boeren, met een voorstel te komen om
extra financiële middelen toe te kennen vanuit de portefeuilles economie en landbouw;
en gaan over tot de orde van de dag.
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1 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/rabobank-wij-zijn-medeverantwoordelijk-voor-de-problemen-in-de-landbouw
2 https://allesoverbio.be/artikels/kringlooplandbouw-maakt-de-cirkel-rond
3 https://www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/milieubewust-eten/biologisch/
4 https://www.brabant.nl/onderwerpen/economie/circulaire-economie
5 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/omslag-naar-duurzame-en-sterke-landbouw-definitief-ingezet
6 https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2021/openbaar/03-maart/cursus-voor-natuurinclusief-bedrijfsplan

