
1/3

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-760166749 DOS-2020-

0000155

Onderwerp

GS-brief uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale

Landbouw

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale Staten over de

uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw. 

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:

- in de brief aan Provinciale Staten de effecten op natuur ook expliciet te benoemen en bij

paragraaf 2 F ook natuur inclusiviteit op te nemen;

- in de financiële paragraaf in het GS voorstel het gereserveerde bedrag van € 750.000 op te

nemen.

Bijlagen

1. Brief aan Provinciale Staten over de uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw

2. Resultaten van de Innovatie Agenda Duurzame Landbouw

3. Rapport WecR: Structurele ontwikkeling land-en tuinbouw en omvang agrocomplex

provincie Zuid-Holland (okt 2020)

4. Geactualiseerd overzicht programma’s/ strategieën landbouw (Provincie, Rijk, Europa)

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 januari 2021 5 januari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

In mei 2020 heeft het college de hoofdlijnennotitie Vitale landbouw Zuid-Holland vastgesteld.

Hiermee geven Gedeputeerde Staten een nadere uitwerking van de paragraaf ‘vitale landbouw’

uit het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Elke dag beter’. De notitie beschrijft op hoofdlijnen de ambities,

de aanpak en te behalen doelstellingen voor 2030, als belangrijke tussenstap naar het jaar 2050.

Middels deze brief informeert Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de uitvoering van de

hoofdlijnennotitie in 2020 en 2021.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : De brief zelf heeft geen financiële consequenties. Wel is voor

het landbouwbeleid een werkbudget beschikbaar in 2021 van € 750.000 voor onder andere

kennis, onderzoek, procesbegeleiding en het ondersteunen van initiatieven voor vitale landbouw.

Programma   : Programma 5 – Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Aan deze brief zijn geen juridische consequenties verbonden. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In mei 2020 is door Gedeputeerde Staten de hoofdlijnennotitie Vitale landbouw Zuid-Holland

vastgesteld. 

 

3 Proces

 

Bij de totstandkoming van deze brief is geput uit ervaring en inzichten opgedaan in bestaande

gebiedsprocessen en binnen bestaande netwerken, zoals het netwerk Voedselfamilies en de

Groene Cirkels. 

Met deze brief willen Gedeputeerde Staten informeren over de voortgang van de uitvoering. Het

informeren over de voortgang is een doorlopend proces.

 

4 Participatie en rolneming

 

De inhoud van deze brief is ambtelijk samengesteld. De uitwerking van de notitie vitale landbouw

gebeurt, zoals besloten, in gesprek met partners. Dat proces loopt en wordt ook na vaststelling

van deze brief doorgezet. 

 

5 Communicatiestrategie

 

In de ambtelijke afspraken met externen welke betrekking hebben op de uitvoer van de

hoofdlijnennotitie wordt de inhoud van deze brief besproken. De brief wordt verder niet actief

gecommuniceerd. 
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