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Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 15 november 2017

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
- op initiatief van de provincies Drenthe, Flevoland en Overijssel en het Comité van
de Regio's (CvdR) van de Europese Unie er in 2015 een seminar is geweest over de
biologische landbouw. De drie provincies vinden dat de biologische landbouw een
belangrijke rol heeft bij het verder verduurzamen van de agrarische sector.
- de provincie staat voor een omvangrijke opgave bij de realisatie van nieuwe natuur
en maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de
Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000. Een groot deelvan de gestelde doelen
moet in 2027 zijn behaald;

Zijn van mening dat:
-regionale overheden een belangrijke rol spelen in de toekomst van de biologische
landbouw. Een integrale benadering, waarbij gekeken wordt naar bewustwording van
de consument, gezondheid en milieuaspecten, van belang is voor het verder laten
groeien van deze sector.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op:

,,1 {e komèn met een pian van aanpak 6¡¡ fis{=¡pfl biologische boeren in Drenthe te ¡kn¿"rlæêl
, J vergneåen en deze voor de voorjaarsnota 2018 ter goedkeuring voor te leggen aan

PS;

en gaan over tot de orde van de dag

MOTIE plan van aanpak
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Toelichting:

ln Nederland blijft het aandeel biologische landbouw achter. Het Europees gemiddelde voor
biologisch landgebruik is 5,7o/o. Nederland telt slechts 2,5o/o. Landen die een hoger
percentage biologische landbouw hebben dan Nederland, zijn onder andere Oostenrijk
(19,4o/o), Denemarken (6,3%), Zwitserland (12,7o/o), Zweden (16,40/o) en Duitsland (6,3%). ln
deze landen is een actief beleid gevoerd om biologisch te stimuleren.

Het kabinet Rutte ll kwam in 2017 met een garantstellingsregeling voor de omschakeling van
reguliere naar bíologische landbouw. Het kabinet ziet biologische landbouw als een vorm van
duurzame landbouw die een goed voorbeeld is van (groene groei>r, dus landbouw die in
balans is met de omgeving en een eigen verdienmodel met meerwaarde voor de
ondernemer realiseert.
De markt voor biologische landbouwproducten groeit, met name in de EU en de VS, door
verkoop via supermarkt en foodservice. De biologische productie in Nederland groeit minder
snel, waardoor het relatieve marktaandeelvan de Nederlandse biologische land- en
tuinbouw afneemt, terwijl er juist (export-)kansen liggen (uit rcactie kabinet op motie D66 en PvdD)

Gemeenten en provincies zouden een makkelijke mogelijkheid moeten hebben om in hun
ruimtelijk beleid gebieden aan te wijzen waar alleen biologische landbouw mag plaatsvinden
of gelijkwaardige alternatieven zonder chemie en kunstmest, Dit kan bijvoorbeeld heel nuttig
zijn om Natura2000 gebieden heen, of bijwatenuingebieden. Dit sluit goed aan bij de
aangenomen Eerste Kamermotie van het lid Smaling die pleit voor bufferzones rondom
Natura2000 gebieden. Ook kan dit een goede optie zijn om bepaalde toeristische gebieden
aantrekkelijk te maken of te houden (voorsfe/ uit initiatiefnota SP sept 2016).


