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De commissie adviseert dit Statenvoorstel als klein debat te agenderen voor de Statenvergadering van 
8 februari 2023. 
De Commissie heeft veel waardering voor het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de landbouw- en 
voedseltransitie en voor de (concrete) aanbevelingen. Tijdens de bespreking stellen de fracties van GroenLinks, 
PvdA, CDA, CU en D66 vooral procedurele vragen: wat constateert de Rekenkamer, wat beveelt zijn aan en hoe 
heeft het college daarop gereageerd? 
In de ogen van de ChristenUnie heeft de Rekenkamer PS en GS “goed huiswerk” gegeven. Deze fractie vraagt 
naar de constatering van de Rekenkamer dat er onvoldoende middelen en capaciteit zijn. Ook wil CU van het 
college weten hoe haalbaar uitvoering van de aanbevelingen is. D66, Partij voor de Dieren en SP en andere 
fracties benadrukken dat het belangrijk is om samen met de agrarische sector op te trekken in de transities. 
De VVD bepleit een duidelijke(re) financiële uitsplitsing van de uitvoering van het beleid. Ook zou deze fractie 
graag in het SV termijnen opgenomen zien waarop het college de aanbevelingen van de Rekenkamer uit gaat 
voeren. Op dat punt wordt de partij bijgevallen door GroenLinks.  
Andere fracties, waaronder BvNL en SGP, vinden een procedurele insteek te beperkt. Zij stellen ook vragen over 
nut en noodzaak van de voedseltransities, gevolgen voor de voedselzekerheid en de samenhang met de Europese 
Green Deal. De SGP ziet in het beleid een kanteling van productiviteit naar wenselijkheid en duurzaamheid, met 
hogere prijzen voor de consument en lagere inkomens voor de boeren als gevolg.  
Gedeputeerde Sterk geeft in haar beantwoording aan dat GS al aan de slag zijn gegaan met de aanbevelingen. Zij 
benadrukt ook voortdurend in gesprek te zijn met de agrarische sector, ook al is dat geen gemakkelijk gesprek. Zij 
vindt een brede discussie over voedselzekerheid niet op zijn plaats bij de bespreking van het Rekenkamerrapport. 
Ze geeft wel aan dat de huidige landbouwvisie is verouderd en aan een nieuwe wordt gewerkt.  
In antwoord op de vraag van de VVD zegt zij toe in de jaarlijkse rapportage van de Samenwerkingsagenda 
Landbouw (SAL) voortaan ook een financiële paragraaf op te nemen. Of dat ook in de jaarstukken kan, komt zij nog 
schriftelijk terug. Namens de Rekenkamer geeft dhr. Franken antwoord de vragen over personeel en capaciteit en 
de economische gevolgen van de landbouwtransitie. Die laatste zitten volgens hem maar beperkt in het rapport 
omdat de Rekenkamer vooral gekeken heeft naar wat de provincie zichzelf als doelen heeft gesteld. 
De VVD geeft aan in de Statenvergadering mogelijk met een amendement te komen om termijnen over de 
opvolging van de aanbevelingen aan het Statenvoorstel toe te voegen. 
 
Voorzitter van de commissie, 
Mw. mr. S.F. van Ulzen 
 
Commissiegriffier, 
Dhr. drs. F.H.M. Kools 
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