MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 4
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Flevolands water over Flevolandse akkers
Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 27 mei 2020
Constaterende dat:
•
Steeds meer boeren vanwege de droogte apparatuur aanschaffen om hun land te kunnen beregenen;
•
De vraag volgens RTV Noord zo groot is dat er bijna geen haspels en pompen meer te krijgen zijn;
•
Deze apparatuur doorgaans bestaat uit honderden meters lange slang op een haspel, een dieselpomp
en een waterkanon;
•
De kosten van die installatie kunnen oplopen tot 100.000 euro;
•
Een duurzame aanpak voor het vochtig houden van het land bestaat uit een elektrische aandrijving en
een ondergronds leidingstelsel;
•
Een dergelijke installatie buiten Flevoland al met succes wordt toegepast, en inmiddels ook op een
bedrijf binnen Flevoland;
•
Dit bedrijf dezelfde bevochting bereikt met ongeveer 6000 euro elektriciteitskosten tegen anders
50.000 euro diesel kosten (om maar te zwijgen van de dieseluitstoot);
•
Een dergelijke installatie prima aangesloten kan worden op zonnepanelen op het dak van de
boerderij, en daardoor naast de elektriciteitskosten ook vastrechtkosten kunnen worden vermeden;
•
Je met je boerenverstand kunt beredeneren dat droogte doorgaans gepaard gaat met zonneschijn;
•
Uit onderzoek van de WUR (WPR 811) blijkt dat bij elektrisch beregenen op grijze stroom bovendien
de CO2-uitstoot halveert ten opzichte van diesel. Bij gebruik van eigen opgewekte zonne-energie
daalt de CO2-uitstoot met ongeveer 95%, en bovendien komt bij elektrisch beregenen geen stikstof
vrij. Dit blijkt – indien het binnen de hele regio wordt toegepast – besparingen op te kunnen leveren
van 30.000 tot 50.000 kg NOx;
•
Een overstap van diesel naar elektrische aandrijving dus bijdraagt aan financiële en milieutechnische
verduurzaming van de akkerbouw;
•
De Flevopolder door zijn kavel ontsluiting en hoge kwaliteit grondwater uitermate geschikt is voor
deze vorm van bevochtiging;
•
Er diverse knelpunten zijn die de overstap naar elektrisch beregenen momenteel belemmeren, zoals
de aanleg van de elektriciteitsaansluiting, de vaste kosten van zo’n aansluiting die het hele jaar
doorlopen terwijl deze slechts in het droge seizoen worden gebruikt, wat te doen met die aansluiting
bij huur en verhuur van percelen onderling, het verkrijgen van vergunningen voor het slaan van
waterbronnen, de kosten van onderzoek (o.a. kwaliteit grondwater) en ontwerp die door een enkele
vooroplopende boer niet gedragen kunnen worden of als te risicovol worden beleefd;
•
Akkerbouwers vanuit een oogpunt van risico’s en kostprijs hun bedrijfsvoering regelen, en daarom
technologische veranderingen pas invoeren indien deze in praktijk zich bewezen hebben;
Overwegende dat:
•
Flevoland pretendeert voorop te lopen in nieuwe ontwikkelingen binnen de Agrarische sector
(maar in dit geval dus niet);
•
Er bij aanhoudende droogte mogelijk beregeningsverboden voor traditionele waterkanonnen
uitgevaardigd kunnen worden;
•
Er in de komende crisistijd behoefte is aan investeringen;
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Uit te spreken dat het bestuur een warm voorstander is van het de overstap naar elektrische
beregeningsinstallaties door land- en tuinbouwers;
Te onderzoeken op welke wijze er vanuit de provincie een versnelling teweeg gebracht kan
worden om op grote schaal de Flevolandse akkers van deze innovatieve installatie te voorzien en
hier op de volgende PS vergadering op terug te rapporteren. Te denken valt aan
steunmaatregelen, versnelde vergunningsprocedures, samenwerking met het waterschap, POP
projecten met akkerbouwers en samenwerking met financiers;

en gaan over tot de orde van de dag.
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De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

