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Motie Agro Forestry*

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 7 juli 2021 ter behandeling van
statenstu k 2021 - 10, 1 
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Constaterende dat

De provincie Drenthe recent, door het Ministerie van LNV, is aangewezen als
experimenteergebied voor het verduurzamen van de landbouwsector;
Drenthe voorop wil lopen in de landbouw en faciliteert de transitie naar kringloop
landbouw, precisie landbouw of andere toekomstgerichte vormen van ondernemen;
De Provincie Drenthe specifiek in haar doelstelling heeft genoemd dat ze de natuur
en soortenrijkdom wil versterken, met een goede balans tussen water, landbouw,
leefbaarheid en vrijetijdseconomie;
Drenthe een grote opgave heeft voor de aanpak van stikstofreductie;
Er door de Universiteit van Wageningen en de Hogere Agrarische School in Den
Bosch diverse onderzoeken en projecten lopen met betrekking tot de mogelijkheden
van Agro Forestry als kansrijk verdienmodel.

Overuvegende dat:

Agro Forestry de potentie heeft om een bijdrage te leveren aan:
- Produceren van voedsel, veevoer en beschutting voor vee;
- Efficiënt benutten van ecologische hulpbronnen (water, licht en nutriënten) en een

forse reductie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen;
- Versterken van grond en grondwater kwaliteit en verhogen van biodiversiteit van het

landbouwsysteem;
- Economische weerbaarheid van het agrarische bedrijf d.m.v. risicospreiding

producten, het jaar rond oogsten en de korte keten economie;
- Bieden van een recreatief landschap met kansen voor aanpalende sectoren.

Verzoeken het college:

ïe onderzoeken en in kaart te brengen welke kansen er zijn voor Agro Forestry in de
provincie Drenthe en begin 2022te komen met een notitie.

en gaan over tot de orde van de dag

Namens D66 fractie,
Anry Kleine Deters,

Henk Pragt.

*Agro Forestry is een dynamisch en ecologisch verantwoord systeem van beheer van natuurlijke hulpbronnen. Door de
integratie van bomen in de bedrijfsvoering van boerenbedrijven en in landbouwgebieden draagt het bij aan de verbeter¡ng van
economische, milieu- en sociale baten door uitbreiding en verduuzaming van de productie.


