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Aan : leden commissie Ruimte Groen en Water 

Van : R.W. Krol   

Onderwerp : afdoening weidegang, termijnagenda 

Geachte leden van de commissie Ruimte Groen en Water, 
 
Het onderwerp weidegang staat op de termijnagenda van de commissie Ruimte Groen en Water. Het 
agendapunt betreft mijn toezegging om aan te geven welke acties zijn ondernomen voor weidegang en 
welke acties kunnen worden ondernomen voor weidegang. 
 
De provincie heeft geen beleid heeft rondom weiden of opstallen. Weidegang ziet de provincie als 
integraal onderdeel van bedrijfsduurzaamheid. De provincie draagt bij aan een ondernemende, 
duurzame en economisch rendabele landbouw via:  
- Ruimtelijke ordening 
- Stimuleringsbeleid 
- Optimale inrichting en beheer van het landelijk gebied 
- Water en Milieubeleid (behalen doelen Provinciaal Milieubeleidsplan via stimulering) 
Ter stimulering van weidegang is er een actiepunt geformuleerd in de beleidsimpuls Dierenwelzijn 
(instemming PS 6 juli 2009).  Dit actiepunt (6) luidt: 
Stimuleren kennisverspreiding nieuwe diervriendelijke methodieken in de landbouw (weidegang e.a.).  
In 2010 zal dit actiepunt worden uitgevoerd. Via bureau LaMi zal er bekendheid gegeven worden aan 
de werkzaamheden van de stichting Weidegang 
 
Voor de overige mogelijkheden wijs ik u op de inhoud van de statenbrief van oktober 2008 ‘Overzicht 
beschikbare programma’s/budgetten voor stimulering weidegang’. 
citaat 
Het programma ‘Platteland in ontwikkeling’ (2006 – 2009) heeft als één van de (negen) doelen: een 
duurzame landbouw met een optimale (fysieke) landbouwstructuur. De budgetten die verbonden zijn 
aan ‘Platteland in ontwikkeling’ zijn ondergebracht in de Agenda Vitaal Platteland (2007 – 2013). In 
het subsidiekader voor de Agenda Vitaal Platteland staan verschillende artikelen die geschikt zijn om 
een initiatief voor weidegang onder te kunnen beoordelen.  
Voorbeeld van een project dat in dit verband is opgepakt: 
Melken in de wei, de ontwikkeling van een mobiele melkwagen. 
 
Conclusie: de provincie pakt actiepunt 6 van de beleidsimpuls Dierenwelzijn actief op in 2010. Het 
subsidiekader AVP/ILG biedt mogelijkheden voor de sectoren voor projecten weidegang. 
 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd betreffende weidegang en hiermee het 
punt van de termijnagenda te hebben afgedaan. 
 


