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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Hoofdlijnennotitie Vitale landbouw Zuid-Holland 

 

Geachte Statenleden, 

 

Bijgaand ontvangt u de hoofdlijnennotitie Vitale landbouw in Zuid-Holland. In deze notitie geven

wij ons perspectief op een vitale grondgebonden landbouwsector in 2050 en de benodigde

stappen om daar te komen. 

 

Waarom nu deze notitie?

De landbouw in Zuid-Holland is van grote betekenis voor onze voedselvoorziening, de economie,

de biodiversiteit en het landschap. Met recht zijn we trots op onze boeren! Tegelijk liggen er

enorme uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van stikstofreductie, tegengaan van bodemdaling

en verandering van klimaat. We realiseren ons dat er grote veranderingen nodig zijn om deze

vitale landbouw te realiseren. Dat gaat niet van vandaag op morgen. 

Inmiddels heeft de provincie diverse innovatieprogramma’s en netwerken in Zuid-Holland opgezet

om te investeren in verduurzaming. Bekende voorbeelden zijn het netwerk Voedselfamilies,

Groene Cirkels en de ondersteuning van het Veenweide Innovatiecentrum.

 

Versnellen en opschalen

In deze notitie geven GS aan hoe zij deze inzet op verduurzaming willen versnellen en

opschalen. Doel is om naast de koplopers in verduurzaming ook de rest van de akkerbouw- en

(melk)veesector te bereiken. Daarvoor willen we onder andere onze samenwerking in

Rijksprogramma’s intensiveren en aan de slag gaan met een gebiedsgerichte aanpak. Tegelijk

gaan we met onze deelname in bestaande innovatieprogramma’s onverminderd door. 

 

Integrale benadering en brede samenwerking 

De landbouw staat niet op zichzelf. Daarom willen we de transitie van de landbouw in een

bredere maatschappelijke context plaatsen. Immers, er liggen sterke relaties met economie,

logistiek en de fysieke leefomgeving (landschap, milieu, water, biodiversiteit). Ook het systeem

van voedselproductie en –consumptie heeft een directe relatie met de landbouw en vraagt om

een herziening. Om recht te doen aan deze maatschappelijke inbedding zijn GS voornemens een

sectortafel landbouw op te richten waar ruimte is voor een brede deelname van betrokken

sectoren en netwerken. Daarbij is een brede blik op de diverse gebiedsopgaven van belang.
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Want de uitdagingen binnen de landbouw hebben een sterke relatie met bijvoorbeeld natuur,

stikstof en klimaat. Onze inzet is er op gericht deze integraliteit te bewaken en waar mogelijk

gebiedsprocessen aan elkaar te koppelen.

 

Voortbouwen op bestaand beleid

Deze hoofdlijnennotitie vormt een beleidsuitwerking van bestaand beleid. Met het vaststellen van

eerder beleid, zoals de Visie op de Rijke Groenblauwe Leefomgeving (2018) en de

InnovatieAgenda Duurzame Landbouw (2016) is de noodzaak tot verduurzaming van de

landbouwsector reeds onderschreven. Deze beleidsdocumenten en de daarin beschreven

ambities en werkwijzen blijven onverminderd van kracht. Deze hoofdlijnennotitie richt zich met

name op het verruimen van onze focus naar de hele sector. 

 

Feiten over grondgebonden landbouw

Om een scherp onderscheid te kunnen maken tussen feiten en meningen alsmede een

realistische toets te kunnen doen over wat de landbouw aan taakstellingen kan realiseren, is een

gedegen feitenbasis essentieel. Daarom blijven we investeren in een goede kennisinfrastructuur

en in samenwerking met de wetenschappelijke wereld. Voor de feitelijke onderbouwing van deze

hoofdlijnennotitie wordt bovendien gewerkt aan een actueel overzicht van de stand van de

grondgebonden landbouw in Zuid-Holland. Deze zal worden betrokken bij de technische sessie

die voorafgaand aan de politieke behandeling aan PS wordt aangeboden. 

 

Uitwerking van hoofdlijnennotitie

Om de samenwerking met de relevantie sectoren en netwerken te versterken of op te bouwen, is

nadrukkelijk gekozen voor een notitie op hoofdlijnen. Hierin verwoorden wij onze ambities en

richting voor het realiseren van deze ambities. De concrete uitwerking willen we nadrukkelijk

samen met de netwerken, sectoren en gebiedscoalities vormgeven. Vanzelfsprekend zijn we ons

daarbij bewust van de taakstellingen die aan de orde zijn voor 2030 op het gebied van onder

andere stikstof, klimaat en schone lucht.

 

Over de vorderingen van het gesprek en de afspraken die bijvoorbeeld met de sectortafel worden

gemaakt, zullen GS u actief informeren. Daarbij vernemen wij graag op welke wijze u bij dit

vervolgproces wilt worden betrokken.  
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Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Hoofdlijnennotitie Vitale landbouw Zuid-Holland


