Beste bestuurders,
Dank voor de uitnodiging om te mogen spreken. Hierbij zoals toegezegd mijn punten die
beter kunnen in de visie.
Opmerkingen beperkingen voor de realisatie van natuurlijke landbouw:
-pag 15 de ontwikkelruimte van de pas rangschikken niet op volgorde van datum aanvraag
maar op natuurvriendelijke landbouw systemen en eventueel met plus op binding stad land
of regionaal voedsel
- pag 24 biedt geen mogelijkheid voor de beoogde vorm van regionale natuurlijke voedsel
productie. Als verschillende diersoorten en akkerbouw en groente fruitteelt door elkaar gaat
in een gebied is ruimte nodig en zullen er bouwblokken op nieuwe plekken of beweegbare
bouwblokken nodig zijn. Grondgebonden kippen en varkens. Mobiele kipppenstallen en
kleinschalige kassen of mobiele kassen. Er moet denk ik een punt bij. Namelijk dat er ruimte
wordt geboden aan andere vormen van landbouw waar kan worden afgeweken van de
regelgeving voor het traditionele landbouw systeem.
- pag 26 grondpositie alleen innemen bij concrete realisatie en inrichtingdprojecten, want
bezit van 30 jaar bbl gronden bij bijvoorbeeld de houtdijk in kamerik heeft alleen kleine
huiskavels van boeren in de hand gewerkt.
- pag 27 sectorale Kavelruil het voordeel is idd ook voor de boeren, maar ook zeker
intergraal. Minder overlast van landbouw verkeer, minder co2 uitstoot en meer
mogelijkheden voor grondgebonden landbouw en natuurlijke landbouw. Ervaring leert dat
zonder de extra bijdrage van eventuele kosten van procesbegeleiding en
inrichtingsmaatregelen het niet van de grond komt.
Opmerkingen landbouwvisie algemeen
- pag. 6 energie landschappen op minder goede landbouwgronden. Zou ik eruit halen en
vervangen voor energie landschappen met dubbele functie, bijv waterberging of winter weide
plek. Of schaduw plek voor koeien. Want er bestaan geen minder goede landbouwgronden.
En als er wordt bedoeld natte veenweide, op die gronden zitten de zwarte sterns of
weidevogels en is vaak de natuurwaarde en biodiversiteit veel groter.
Wat moet erbij om visie te halen.
- Team van deskundige aan de kant van vergunningen subsidies en regelgeving, vanuit de
provincie voor jonge boeren of alle boeren die volledig worden ondersteund en ontzorgt bij
nieuwe investeringen die bijdrage aan de uitkomst van waar de visie in 2050 naar toe wil.
Dit geeft jonge ondernemers vertrouwen in de overheid en geeft de overheid grip om te
sturen. En inzicht hoe de regels zoch moeten aanpassen aan de nieuwe visie.
Tot slot bij kopje verbinding stad land
Het voedsel akkoord met de doelstelling van 10% wat geconsumeerd wordt in utrecht is
regionaal geproduceerd.
Ik ben benieuwd wat er uiteindelijk in komt te staan.
Met vriendelijke groeten
Jaco de Groot
BoerBert junior

