
Bouwsteen C Landbouw en Aquacultuur 

Stellingen 
Wat vindt u van de ambitie? 
3D landbouw->voedselveiligheid ontbreekt in het verhaal 
In de visie komt niet duidelijk naar voren welke instrumenten worden ingezet: subsidie. Verplaatsen 
van bedrijven, ruilen gronden, regelgeving, nog slimmer samenwerken, kennis delen 
 
Huidige landbouwmethode is niet houdbaar door o.a. klimaatverandering en milieueisen. 
Omslag naar kringlooplandbouw is een noodzakelijke ontwikkeling, maar kostbaar en nog niet 
sluitend te maken. Hoe voorzie je bijvoorbeeld in de behoefte aan organische mest met een 
restrictief IV-beleid? 
Vrijkomende agrarische bebouwing (deels) door de sector op laten lossen ivm voorkoen vreemde 
gebruikers in ruil voor schaalvergroting. 
Kijk naar biologisch en bio-dynamische voorbeelden 
 
Technologische ontwikkelingen en energieopwekking bieden nieuwe perspectieven, maar 
hebben effect op de omgeving. Wat is wenselijk? 
Goede inpassing en genoeg ruimte tussen panelen voor biodiversiteit en dubbelgebruik-> 
verdienmodel. 
Schets adaptatiepaden vanuit de overheid, zodat ondernemers tijdig hun bedrijfsvoering kunnen 
aanpassen. 
 
Opmerkingen/ Aanvullingen 

 Differentiatie naar gebied: zilte landbouw, zoetwater voor landbouw. Helikopterview bij 
vergunningaanvraag-> ruilen en verplaatsen 

 Mobiliteit -> hoge prioriteit! Meer investeren: verkeersveiligheid, landbouwroutes, betere 
infra 

 Provinciale Omgevingsvisie laten aansluiten op landelijk beleid-> visie adaptief maken 
rekeninghoudend met scenario’s en ontwikkelingen 

 Samenwerken met Rijk/ medeoverheden via interbestuurlijk programma vitaal platteland 
en of omgevingsagenda’s NOVI 

 VAB: advisering door adviescommissie moet niet verplicht worden gesteld 

 Mestregelgeving werkt soms kringlooplandbouw tegen -> mestrundvee van na 2013 mag 
niet worden afgezet op eigen landbouwgrond. 

 ‘Slik op de weg’ is een probleem. Er moet nagedacht worden over een innovatieve 
oplossing om dit tegen te gaan 

 Kansen grijpen van zilte landbouw-> hakken in de grond voor behoud al het zoet water is 
niet houdbaar 

 Mobiliteit: er zijn nog veel plattelandsweggetjes die middeleeuwse afmetingen hebben en 
niet geschikt zijn voor hedendaagse grote landbouwvoertuigen 

 Er staat geen ambitie over landbouwgiffen in het stuk. We willen toch naar 0 gif in de 
grond? 

 Driehoek Bodem, Water, Biodiversiteit 

 Voor integratiegroep bijv Louis Bolk instituut mee laten denken om ambitie 2050 + goed 
verdienmodel helder in visie te kunnen zetten 

 Procesintegratie, bouwsteen visualiseren zoals dat landelijk in NOVI gebeurt 

 ‘de das om’ in relatie tot restrictief beleid IV en kringlooplandbouw pg7 is echt te kort 
door de bocht. Geen groei veeteelt 

 Structurele, permanente vergoeding/ verdienmodel voor agrarisch natuur en 
landschapsbeheer. GEEN subsidies 



 Subsidies voor in gang zetten is goed, maar moeten wel leiden tot een verdienmodel -
>vergoeding 

 Nieuwe IV voor meer mest is simplistisch. Er zijn legio mogelijkheden in innovatie en 
biodynamische nieuwe oplossing. Meer productie op zelfde gebied (prima) 

 Moeten we niet uitgaan van de bodemkwaliteiten bij de landbouw ontwikkeling in de 
toekomst 

 Overheid moet de durf hebben om beleid/keuzes langere tijd vol te houden en te 
handhaven 

 Bij de afgifte van vergunningen in de constructie rekening houden met benuttingen van 
duurzame energie zoals zonnepanelen op daken 

 In Zeeland een meer gebiedsgerichte aanpak. Met een helikoperview naar gebieden kijken 
en gericht op beleid maken, investeren handhaven. Geef elk gebied zijn eigen kansen, 
mogelijkheden en beperking 

 Maak insteek meer gericht op maatschappelijke knelpunten 

 P3/9 Zoetwaterbekkens behouden (VZM) en aanvoerleiding…..Spannend 

 Nieuwe innovatieve oplossingen mogen niet belemmerd worden door te beperkte 
bouwregels of andere planologische regels 

 Gebiedsgericht benaderen 

 Opgaven bodem, water, biodiversiteit koppelen 

 Nu generiek beleid-> meer maatwerk 

 Overheidsregels belemmeren kringlooplandbouw. Advies: breng dit in beeld bv aan de 
hand van casussen in Zeeland 

 Hoe gaan we schaalvergroting tegen? 

 Wat als er geen Europese subsidies meer zijn voor landbouw 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


