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de Grüne Woche

Geachte mevrouw Bakker,

ln uw brief van 21 januari 2018 stelde u een aantal vragen over de Grüne Woche.
Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao 1

Welke nieuwe ideeën voor een verduurzaming van de Drentse agrarische sector heeft
de gedeputeerde meegenomen van de Grüne Woche? Welke ontwikkelingen op dat
vlak bieden mogelijkheden voor Drenthe?

Antwoord 1

De bijeenkornsf was bedoeld om contacten te bestendigen en aan te halen.
Sinds enkele jaren nodigt de minister van Landbouw, Natuur en Voedset-
kwaliteit (LNV) de gedeputeerden landelijk gebied van het lnterprovinciaal
Overleg (IPO) uit om deelte nemen aan het programma van de minister rond
de opening van de Grüne Woche. De Grüne Woche rs 's werelds grootste
land bouwconsu me nte nbeurs met rond de 400.000 bezoekers. Belangrijkste
thema's zijn de verduurzaming van de landbouw en het versterken van de
relatie boer-burger. Naasf de gedeputeerden worden onder andere uit-
genodigd Eersfe en Tweede Kamerleden, vertegenwoordigers uit het bedrijfs-
leven en bestuurders van de landbouw- en brancheorganisaties. Desalniet-
temin zagen wij een sprekend voorbeeld in het Nederlandse Paviljoen wat wij
onder de aandacht willen brengen was de aanwezigheid van de Verspillings-
fabriek (http://de-verspillingsfabriek.nl/), die zich inzetten om reststromen van-
uit de voedingsindustrie een nieuwe nuttige bestemming te geven.



2

Yraas2
Tijdens de Grüne Woche was er ook aandacht voor biobrandstof. Welke inzichten
over de productie en het gebruik van biobrandstof heeft de gedeputeerde mee-
genomen? Welke ontwikkelingen op dat vlak bieden mogelijkheden voor Drenthe?

Antwoord 2
Op 19 januari 2018, de dag dat wij in het gevolg van de minister van LNV
deelnamen aan de Grüne Woche, was er in het congresprogramma geen aan-
dacht voor biobrandstof.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

...'----
, wnd. secretaris , voorzitter

km/coll



   STATENFRACTIE  DRENTHE 

 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe 

Mevr. J. Klijnsma 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

Datum: 21 januari 2018 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van orde betreffende Grüne Woche. 

 

Vrijdag ontvingen we een persbericht over een bezoek van de minister met de Noordelijke 

gedeputeerden aan de Grüne Woche. 

Het persbericht beschreef, in zeer positieve woorden, de groei van de toch al enorme export van 

Nederlandse landbouwproducten.  

Tot onze verbazing repte het persbericht met geen woord over de verduurzaming van de agrarische 

sector. Dat terwijl, zoals bekend, de economische groei van de landbouwsector een zware wissel 

trekt op ons landschap, het milieu, de natuur en de biodiversiteit. 

 

Wij willen graag van het college horen wat , behalve publiciteit en netwerken, de opbrengst van het 

bezoek van onze gedeputeerde aan de Grüne Woche is.  

 

• Welke nieuwe ideeën voor een verduurzaming van de Drentse agrarische sector heeft de 

gedeputeerde meegenomen van de Grüne Woche? Welke ontwikkelingen op dat vlak bieden 

mogelijkheden voor Drenthe? 

 

• Tijdens de Grüne Woche was er ook aandacht voor biobrandstof. Welke inzichten over de 

productie en het gebruik van biobrandstof heeft de gedeputeerde meegenomen? Welke 

ontwikkelingen op dat vlak bieden mogelijkheden voor Drenthe? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Statenfractie PvdA Drenthe, 

 

Maaike Bakker 

 


