Verzoek agendering
Op verzoek van Corina Straatsma/GroenLinks, Yvonne den Boer/D66, Abassin Nessar/PvdA,
Jesse Luijendijk/PvdD, Frans Mulckhuijse/SP
Vergadering

Datum vergadering

Commissie RND beeldvormend

Mei/juni

Agendapunt/ Bespreekpunt *

Aanwezigheid
portefeuillehouder gewenst?

Transitie naar een natuurinclusieve landbouw:
mogelijkheden en kansen voor Flevoland

Ja, portefeuillehouders Natuur en
Landbouw

Aanwezigheid derde partijen
gewenst, zo ja welke?
Ja, zie inhoud
Motivering van het verzoek
Aanleiding:
De discussie over landbouwtransitie duikt herhaaldelijk op in PS, wanneer het gaat om de
schaarse ruimte in Flevoland, het stikstofdossier, dierenwelzijn, de druk op de natuur,
bodemdaling en de kwaliteit van het water in Flevoland in verband met residuen van
bestrijdingsmiddelen. Maar wat zijn de perspectieven voor een transitie naar natuurinclusieve
landbouw, die de stikstof uitstoot en depositie vermindert, de biodiversiteit bevordert, de
bodem weer gezond maakt, de waterkwaliteit verbetert en waar het dierenwelzijn voorop
staat? In het kader van het programma LMS zijn interessante initiatieven gestart. Hoe rendabel
zijn deze proeftuinen en zijn ze op grotere schaal toepasbaar in Flevoland? Wat gebeurt er
elders in Nederland op dit gebied?
Doel van de bespreking:
Zicht krijgen op en inzicht krijgen in de economische en ecologische perspectieven van
natuurinclusieve landbouw. Wat zijn de opties voor Flevolandse boeren? En wat betekent dit
voor het beleid van de provincie?
Inhoud
Te bespreken:
1. Wat verstaan we onder natuurinclusieve landbouw? Presentatie WUR
Wageningen/Lelystad
2. Wat gebeurt er al in Flevoland op dit vlak en is het rendabel? (presentaties Bdeko)
3. Wat gebeurt er elders in Nederland? Inbreng door: Fonds Natuurinclusieve
streekboerderijen en de WUR.
4. Hoe kan de provincie hierop inspelen in haar beleid Landbouw Meerdere Smaken,
het stikstofdossier, de bossenstrategie en het actieplan biodiversiteit?
Voor deze bespreekpunten hebben we naar schatting 2,5 uur nodig. Deze beeldvormende
sessie levert ongetwijfeld vragen en discussies op die in volgende sessies behandeld kunnen
worden, afhankelijk van de interesse van de commissie leden. Op deze manier kunnen we

mooi aansluiten op de aangekondigde sessies in het najaar over LMS en het programma
natuurinclusieve samenleving,

*Bijgevoegde bijlagen behorend bij dit agendapunt:
1 Louis Bolk Instituut – Naar een natuurinclusieve akkerbouw (#2805397)
2 Bionext | Over biologisch
3. https://www.youtube.com/watch?v=81jxohZ34WM

