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Geachte raads- en burgerleden,
Eén van de centrale thema’s in de regionale samenwerking Noordoost Brabant is het
thema “transitie landbouw”.
De afgelopen twee jaar heeft de Kopgroep van dit thema stappen gezet in het vaststellen van
de ambitie en doelen en zijn vanuit het uitvoeringsprogramma diverse projecten uitgevoerd en
concrete acties ondernomen. Er is veel draagvlak en de energie in de samenwerking tussen
regionale partners, maar ook daarbuiten is de samenwerking met de provincie, andere regio’s
en ook het Rijk geïntensiveerd.
Tijdens een heisessie op 22 november 2019 is de ambitie van het programma en de kopgroep
geherformuleerd en is de koers van het programma voor 2020 bepaald. Deze zijn verwerkt in
een werkprogramma, dat gericht is op het bewerkstelligen van een toekomstbestendige
voedselproductie in onze regio.
De kopgroep, waar wethouder Buijsse deel van uitmaakt, kiest ervoor om de positie van de
kopgroep te versterken en beter te effectueren/in te zetten, de uitvoeringskracht van het
programma (incl. AgroProeftuin de Peel) te vergroten en te versnellen (o.a. middels het
uitvoeren van het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland) en nadrukkelijker de
samenhang te zoeken en te borgen met de transitieopgaven energie en klimaat.
In algemene zin is te zien dat het Rijk, vanuit de stikstofproblematiek, warme sanering
varkenshouderij, maar ook de nationale omgevingsvisie haar pijlen op ons gebied richt en er
zicht is op grote Rijksstromen die in de regio gaan landen. Concreet heeft de samenwerking
met het Rijk geleid tot aanwijzing van AgroProeftuin de Peel als experimenteergebied in de
realisatienota kringlooplandbouw van LNVO én in een gebiedssamenwerking in de
zuidoostelijke zandgronden met een rijksbijdrage aan de AgroProeftuin de Peel van 1 miljoen
euro voor 2020 en 2021.
Verder heeft de regio op 1 december 2019 een propositie ingediend bij het Rijk voor een
regiodeal, waarin het versterken van de leefomgeving en innovatie in de agrifoodsector
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belangrijke pijlers zijn. Inmiddels heeft het kabinet in het kader van de Regio Deals besloten €
10 miljoen beschikbaar te stellen voor het versterken van de leefbaarheid voor de inwoners van
Noordoost Brabant.
De genoemde ontwikkelingen bieden kansen voor de regio en het programma transitie
landbouw om innovatieve projecten in de hele regio (onder de uitvoering en de vlag van
AgroProeftuin de Peel) te versnellen, integrale gebiedsaanpak met afstemming tussen opgaven
vorm te geven en de samenwerking binnen de regio maar ook met andere regio’s, overheden,
maatschappelijke partners te versterken.
Echter is de samenwerking niet vrijblijvend. Richting het Rijk is in kader van het IBP Vitaal
Platteland en ook bij het indienen van de propositie regiodeal uitvoeringskracht en
cofinanciering toegezegd.
In het werkprogramma is de begroting 2020 onderbouwd. In totaal zijn de kosten van het
programma geraamd op € 400.000. Dit bedrag is niet alleen nodig om onze ambitie 2020 te
kunnen realiseren, maar dient tevens als harde cofinanciering voor de € 1 miljoen
Rijksmiddelen uit het IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden.
Momenteel is er € 260.000 van deze begroting gedekt met middelen uit de begrotingen van
Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital. Dit bedrag komt dus uit de reguliere jaarlijkse
bijdrage van de gemeenten (€ 3,- en € 1,-) en de waterschappen. Het resterende deel moet
komen uit de cofinanciering door de regiogemeenten.
Zoals afgesproken in het portefeuillehoudersoverleg Duurzame Leefomgeving van 28 november
is aan de 17 gemeenten en twee waterschappen gevraagd een besluit te nemen over:
-

Het leveren van een bijdrage van € 5.000 voor bestaande, reguliere programmabrede
activiteiten (beleid, strategie, programmabrede projecten, communicatie, organisatie).
Het leveren van een bijdrage van € 4.000 voor AgroProeftuin de Peel en daarmee dus
voor realisatie van innovatieprojecten die bijdragen aan een toekomstbestendige
voedselproductie in de hele regio.

Gelet op het nut van deze regionale samenwerking op het gebied van de transitie van de
landbouw heeft ook Boekel besloten hierin te participeren.
Er is geen bestaand budget hiervoor. Deze bijdrage wordt daarom meegenomen in de
voorjaarsnota 2020.
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