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Met uw brief van 3 juni jl. stelt u op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening vragen
over de Gelderse Vallei en stikstofreductie en de (uitgelekte) plannen van het kabinet om de
veestapel drastisch te krimpen met als mogelijk gevolg een toenemende ongerustheid onder
agrariërs en in de samenleving.
Inmiddels zijn we door de actualiteit ingehaald en zijn de uitgelekte plannen waarheid gebleken
en publiekelijk gemaakt met de startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied en de brief
van de minister Staghouwer van LNV Perspectieven voor agrarische ondernemers. Inmiddels
wordt gesproken over een onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied. De impact
van deze plannen voor de agrariërs is groot. Dit hebben we mogen ervaren in een landelijk
boeren protest op 22 juni jl. in onze gemeente, in Stroe.
In het licht van de ontstane situatie is gekozen om de vragen op een andere wijze te
beantwoorden dan u gewend bent. De hierna volgende alinea’s geven inzicht in de actieve
aanpak in de regio en de inzet van het college.
In algemeen antwoord op uw vragen het volgende:
Het college, in de persoon van wethouder Wijnne is nauw betrokken en actief bij de
planvorming in de Regio. Gezamenlijk met de bestuurders en portefeuillehouders in de Regio
Foodvalley wordt actief opgetrokken richting provincie en rijk. De recent uitgebrachte
persberichten zijn het bewijs dat de regio niet afwachtend handelt maar juist vooruit wil boeren
en van zich laat horen. Kaalslag en/of eenzijdig saneren van agrarische bedrijfstakken is niet
wat de gemeente en regio voorstaat.
De inzet van Barneveld en de regio is juist gericht op het voortbestaan en de doorontwikkeling
van verschillende bedrijfstypen naar een gezonde, groene en gewaardeerde landbouw.
Nogmaals, een eenzijdige kijk en/of gedwongen sanering van de sector past hier niet bij en is bij
het Rijk en de provincie nadrukkelijk naar voren gebracht. We mogen onze ogen niet voor
sluiten dat de doelstellingen van de gecombineerde opgave (water, bodem en lucht) niet alleen
met innovatie kan worden bereikt. Wij zetten ons in voor gebiedsgericht maatwerk met
zorgvuldig af te wegen inzet van maatregelen.
Daarnaast staat het proces naar een Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG) niet stil. Een
proces waar Rijk, provincie en regio juist gezamenlijk optrekken om tot werkbare afspraken te
komen. Het RPLG dient hierbij als voertuig voor de gebiedsgerichte uitwerking van het NPLG.
Uitgangspunt is het gebiedsgericht bieden van maatwerk bij de realisatie van de nog nader te
bepalen gebiedsdoelen en op te stellen gebiedsplannen.

Bij het tot stand komen van het RPLG zal ruimte geboden worden voor de inbreng en borging
van kennis en plannen vanuit de landbouwsector waaronder de door u genoemde sectoren.
Daarbij staat de betrokkenheid van en het perspectief voor de (lokale) agrariër en de
verschillende bedrijfstypen centraal. De aanpak zal gericht zijn op het doel van een vitaal
landelijk gebied en het gezamenlijk in vrijwilligheid kunnen leggen van de landbouwpuzzel in
samenhang met de gecombineerde opgaven van natuurherstel, water, bodem, klimaat en de
verstedelijkingsopgave.
De uiteindelijk te nemen set aan maatregelen zal veelal maatwerk per gebied zijn, waarbij
zowel sprake kan zijn van innoveren als van vrijwillig saneren. Dit zal echter niet los gezien
kunnen worden van het perspectief van de ondernemer en de relatie met het ruimtelijk,
economisch en ecologisch perspectief van het landelijk gebied.
Als specifiek antwoord op uw vragen het volgende:
1.

Is het college het met ons eens dat Den Haag het stikstofprobleem, het dierenwelzijn en
de vogelgriep eenzijdig benaderd door vooral voor sanering in de Gelderse Vallei te
kiezen?

De inzet van de gemeente Barneveld en de Regio Foodvalley is juist om samen met de provincie
en de Regio tot een werkbare oplossing te komen. Volgens het college van B&W is die ruimte er
ook.
2.

Den Haag kiest voor het saneren terwijl Barneveld, en daarbij de Regio Foodvalley, voor
innoveren gaat. Welk overleg is er tussen Den Haag, Arnhem en Barneveld over de
aanpak van deze problemen en krijgt Barneveld ruimte om haar eigen plan van aanpak
uit te voeren?

Bestuurlijke afstemming vindt plaats in het BO Regio Foodvalley waar wethouder Wijnne
zitting heeft.
Het standpunt van het college is, dat van gedwongen sanering van de sector geen sprake kan
zijn. Het op te stellen Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG) Regio Foodvalley zal
leidend zijn voor de gesprekken en onderhandelingen met Rijk en Provincie bij de
gebiedsgerichte aanpak.
3.

Barneveld kiest voor een gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem. Welke kans
van slagen heeft dat, nu wel blijkt dat Den Haag snelheid wil maken om bijvoorbeeld de
woningbouw en andere bouwprojecten weer te kunnen opstarten?

De uitwerking in het RPLG wordt gezien als kans om gebiedsgericht maatwerk mogelijk te
maken. De regio Foodvalley en de gemeente Barneveld houden hieraan vast in koers en tempo.
Het Rijk heeft opdracht gegeven aan de provincie om de verschillende transitieopgaven
gezamenlijk tot uitvoering te brengen. Er is in principe tijd tot 1 juli 2023 voor de uitwerking.
4.

Barneveld heeft samen met de kalversector en het onderwijs een plan van aanpak
gemaakt om de sector toekomstbestendig te maken. Gaat Barneveld dat nu ook voor de
pluimveesector opzetten?

Nee, daar zijn op dit moment geen afzonderlijke plannen voor. Integratie van (sector)plannen
vindt plaats in het RPLG spoor.

5.

De onderbouwing van het ministerie om de kalver- en pluimveesector in de Gelderse
Vallei voor een groot deel te saneren is naar onze mening onjuist. Welke mogelijkheden
heeft het college om dit aan te kaarten en de andere kant van het verhaal te vertellen?

De inzet van de gemeente Barneveld en de Regio Foodvalley is, om samen met de provincie en
de Regio tot een werkbare oplossing te komen. Het college van B&W kiest voor een
evenwichtige benadering.
6.

Is het college bereid om in Den Haag aandacht te vragen voor verbetering van de
communicatie en om het uitlekken van gevoelige informatie te voorkomen?

Ja, met afstemming met woordvoeringslijn Regio Foodvalley
7.

Kan het college er in Den Haag op aandringen dat de Tweede Kamer nauw wordt
geïnformeerd en betrokken bij de nadere uitwerking?

Ja, In afstemming met woordvoeringslijn Regio Foodvalley
8.

Is het college bereid om hier actief mee aan de slag te gaan?

Jazeker

