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Titel : Statenvoorstel Agenda Landbouw 

___________________________________________________________________________ 

De commissie Ruimte, Groen en Water heeft het statenvoorstel uitgebreid besproken. Dit 

deed zij ook indertijd met de Landbouwvisie waarvan deze agenda een uitwerking is. Al gaf 

de gedeputeerde aan dat het niet altijd een uitwerking is tot op concreet projectniveau.  

In de agenda worden alle landbouwactiviteiten van de provincie benoemd. Ook als deze in 

andere programma’s of thema’s thuis horen, zoals de PRS of de Agenda Vitaal Platteland. 

Tijdens de discussie in de commissie bleek dat er uiteenlopende ideeën bestaan over het 

gewenste landbouwbeleid, zoals ook indertijd bleek bij de vaststelling van de landbouwvisie. 

De gedeputeerde gaf aan niet nader op deze verschillende standpunten bij de Agenda in te 

gaan, omdat deze discussie indertijd beslecht is bij aanname van de Landbouwvisie. Veel 

fracties lieten zich los hiervan wel redelijk positief uit over de Agenda. 

Met name VVD, CDA, PVV en SGP uiten zich positief over de kernbegrippen ruimte 

voorverantwoordelijkheid en ondernemerschap van de agrariërs zelf. PvdA, D66 en 

GroenLinks vroegen meer aandacht voor duurzaamheid (o.a. stikstofdepositie) en de mogelijk 

ongewenste gevolgen van schaalvergroting. SP, CU, PvdD en 50 plus legden een zwaar 

accent op de risico’s van de volksgezondheid en landbouw.  

 

Uitvoerig werd gediscussieerd over hoofdstuk 4 Schaalvergroting afgestemd op de kwaliteit 

van het landschap. Sommige fracties lazen in dit hoofdstuk een pleidooi voor provinciale 

stimulering van schaalvergroting. De gedeputeerde gaf aan dat dit geenszins de bedoeling 

was. Het begrip Topstal is iets heel anders dan een megastal. Bij een Topstal  is het de 

bedoeling dat ruimte voor groei hand in hand gaat met verbetering van dierenwelzijn, 

landschappelijke inpassing, milieunormen etc. De gedeputeerde zegde toe ook bij hoofdstuk 4 

een kader toe te voegen met concrete activiteiten en resultaten. 

De gedeputeerde gaf aan dat de volksgezondheidsaspecten van de landbouw (met name 

dierziekten in de intensieve veehouderij) primair een rijkskwestie is, maar dat hij bereid is de 

commissie op de hoogte houden van de kennisuitwisseling. 

Op het door enkele fracties aangekaarte punt van een regeling voor agrariërs die asbestdaken 

laten vervangen door daken met zonnepanelen, zegde de gedeputeerde toe daar het 

statenvoorstel op aan te passen. 

 

Met in acht name van de gedane toezeggingen wat betreft aanpassing van het statenvoorstel 

vindt de commissie het statenvoorstel voldoende voorbereid om het in de statenvergadering 

van 10 september 2012 te agenderen. 
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