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Onderwerp 
Rekenkameronderzoek “Landbouw- en voedseltransitie” 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek “Landbouw- en voedsel-
transitie”; 

2. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten op 
het onderzoek (zie bijlage 4); 

3. De negen aanbevelingen vast te stellen en Gedeputeerde Staten op te 
dragen uitvoering te geven aan deze aanbevelingen: 
a. Werk de ambities, doelen en definities voor de landbouw- en voed-

seltransitie verder uit. Concretiseer provinciale doelen en definieer 
belangrijke begrippen. Werk de provinciale rol(len) op het gebied van 
landbouw- en voedseltransitie uit en koppel deze aan de ambities, 
doelen en activiteiten; 

b. Zorg ervoor dat de doelen overzichtelijk zijn weergegeven in verschil-
lende beleidsdocumenten, zowel in uitvoeringsprogramma’s als de 
Begroting en Jaarstukken; 

c. Maak inzichtelijk hoe het landbouwbeleid samenhangt met aangren-
zend beleid en wat deze samenhang betekent. Hierbij gaat het zowel 
om beleid van andere overheden (bijvoorbeeld het Klimaatakkoord 
en de Europese Greendeal) als om eigen provinciaal beleid (bijvoor-
beeld het Economisch Programma); 

d. Maak beter inzichtelijk welke middelen worden besteed aan het 
landbouwbeleid en de verschillende activiteiten en proeftuinen, en 
voor welke landbouwactiviteiten de Europese middelen voor platte-
landsontwikkeling worden ingezet; 

e. Integreer de verschillende activiteitenoverzichten en ontwikkel een 
bij transitie passende monitoring- en evaluatiesystematiek, waarbij 
gevolgd kan worden in hoeverre  
1) activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd worden,  
2) wat de bijdrage van de uitgevoerde activiteiten is aan de provinci-
ale doelen, en  
3) hoe de landbouw- en voedseltransitie zich ontwikkelt; 

f. Zorg voor voldoende kennis, capaciteit en middelen passend bij de 
gestelde doelen voor landbouwtransitie. Stem de inzet van POP-sub-
sidies af op de doelen van het eigen landbouwbeleid; 

g. Pak de transitie-opgaven in samenhang op en maak in het belang 
van de landbouw en andere sectoren inzichtelijk welke keuzes de 
provincie heeft als het gaat om de functies van gebieden, bespreek 
de opties met PS en maak vervolgens keuzes. Communiceer op trans-
parante wijze over de gemaakte keuzes; 

h. Inventariseer welke regelgeving de landbouw- en voedseltransitie in 
de weg zit en overweeg vervolgens om de regelgeving aan te passen 
indien het om provinciale regels gaat. Indien het niet om provinciale 
regelgeving gaat overweeg dan om in gesprek te gaan met de betref-
fende medeoverheid. Deel de uitkomst van de overwegingen met PS; 

i. Geef aan wat je als provincie nodig hebt van andere partijen zoals 
het Rijk en ketenpartners. 

4. De monitoring van de aanbevelingen jaarlijks bij het statenvoorstel over 
de Jaarstukken ter kennisname aan te bieden. 
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2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programmaonderdeel 7.2 Provinciale Staten met het doel "Facilite-
ren van de Staten, gericht op de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol". 
 
3. Eerdere behandeling  
In de 1ste begrotingswijziging 2022, behandelt in de Statenvergadering van 31 maart 2022, is Fiets-
beleid in het onderzoeksprogramma opgenomen. De Staten zijn via de Lijst van Ingekomen Stukken 
van week 9 geïnformeerd over de onderzoeksopzet van het onderzoek landbouw- en voedseltransi-
tie.  
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Dit statenvoorstel is opgesteld conform de afspraken in het Seniorenconvent (14 december 2022) 
over het opstellen en agenderen van Statenvoorstellen over Rekenkameronderzoeken. Deze afspra-
ken luiden: 

- alle Randstedelijke Rekenkameronderzoeken door PS vast te stellen; 
- alle aanbevelingen letterlijk als beslispunten op te nemen in het statenvoorstel; 
- het statenvoorstel oordeelsvormend te agenderen in de relevante commissie, voor advies. 
Hierop volgt agendering in PS met een weergave van het commissieadvies, indien nodig 
volgt een nieuw statenvoorstel waarin het commissieadvies is verwerkt, het oorspronkelijke 
statenvoorstel wordt bijgevoegd; 
- de reactie van het college (bestuurlijk wederhoor) op de conclusies en aanbevelingen van 
het onderzoek als bijlage op te nemen bij het statenvoorstel; 
- de Procedurecommissie zich uit te laten spreken of het onderzoek een volledige BOB 
moet doorlopen of dat de beeld- en oordeelsvorming gecombineerd kan worden. 

 
5. Verdere behandeling PS 
Jaarlijks wordt de bijlage "Monitoring Aanbevelingen onderzoeken Randstedelijke Rekenkamer" bij 
het statenvoorstel Jaarstukken ter kennisname aangeboden. 
 
6. Korte toelichting op voorstel 
De centrale onderzoeksvraag luidt: “Welke bijdragen leveren de provincies Flevoland, Noord-Hol-
land, Utrecht en Zuid-Holland aan de landbouw- en voedseltransitie en wat kunnen de provincies 
van elkaar leren? De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in vier onderzoeksvragen:  
1. Hoe typeert de landbouw zich in de provincie en welke problemen spelen er met het oog op de 
landbouw- en voedseltransitie?  
2. Welk beleid heeft de provincie voor de landbouw- en voedseltransitie?  

a. Hoe definieert de provincie de landbouw- en voedseltransitie?  
b. Wat zijn de provinciale doelen en ambities? 
c. Hoe ziet de provincie haar rol(len) in de landbouw- en voedseltransitie en op welke wijze wil 
de provincie hier invulling aan geven?  
d. Hoe monitort en evalueert de provincie de bijdragen aan de landbouw- en voedseltransitie?  

3. In hoeverre dragen de activiteiten van de provincie op het gebied van landbouw- en voedseltran-
sitie bij aan de gestelde doelen en ambities?  
4. Wat kunnen de provincies van elkaar leren? 
 
7. Beoogd effect 
Een verbeterde doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van 
de provincie Flevoland t.a.v. de landbouw- en voedseltransitie.  
 
8. Argumenten 

1.1 Onderwerp uit onderzoeksprogramma 
Het onderwerp is onderdeel van het onderzoeksprogramma zoals opgenomen in de 1ste begro-
tingswijziging 2022 van de Randstedelijke Rekenkamer. Provinciale Staten hebben op 31 maart 
2022 besloten geen zienswijze op de 1ste begrotingswijziging in te dienen. 



 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

3050591 
Bladnummer 

3 
 

 

 

 
 
2.1 Aanbevelingen als losse beslispunten 
De negen aanbevelingen zijn als aparte beslispunten opgenomen, zodat deze eventueel te 
amenderen zijn. 

 
9. Kanttekeningen 
Het college geeft in de bestuurlijke reactie aan niet alle conclusies te delen en nemen aanbeveling 
4 alleen ten dele over. De overige aanbevelingen worden wel overgenomen door het college.  
 
10. Commissieadvies 
Dit commissieadvies zal na het behandelen van het statenvoorstel in de commissie worden inge-
vuld t.b.v. de Statenvergadering. 
 
11. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Beg brief Eindrapport PS Flevoland 3070130 Bijgevoegd 

Eindrapport landbouw- en voedseltransitie Provincie Flevoland 3070132 Bijgevoegd    

5 minutenversie landbouw- en voedseltransitie Flevoland. 3070129 Bijgevoegd    

Bijlagenrapport Landbouw- en voedseltransitie Flevoland 3070131 Bijgevoegd 

Bestuurlijke reactie landbouw- en voedseltransitie brief aan RRK 3044005 Bijgevoegd    

  


