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Geachte heer Nijboer,
Wij ontvingen uw vragen over Erven in Beweging en de agrarische sector. Uw stelt uw vragen naar aanleiding van
het Rond-de-tafel gesprek over de evaluatie Erven in Beweging. U geeft aan dat u heeft opgeroepen om ook
bevindingen van inwoners die tevergeefs een beroep deden op de regeling te inventariseren, plus te informeren
bij onder andere het LTO naar suggesties. Als derde punt is ingebracht om niet alleen te volstaan met regelingen
voor standaard-situaties, maar ook te denken aan situaties waarbij ‘andere dan ruimtelijke’ belangen spelen.
Op 14 juli is naar aanleiding van de Rond de Tafel een memo van het college verstuurd naar de gemeenteraad. In
dat memo wordt dieper ingegaan op het onderdeel participatie in de evaluatie van Erven in Beweging. Wij
begrijpen dat u naar aanleiding van deze memo de volgende vragen stelt.

1. Wat is nu de stand van zaken m.b.t de evaluatie Erven in Beweging?
2. Zijn er stappen ondernomen om ook de ervaringen van ervaringsdeskundige inwoners en LTO op te halen?
3. Wanneer verwacht u de raad verder te informeren.
Het voorstel in de memo van 14 juli was om de voorgestelde aanpassingen voor te leggen aan enkele adviseurs
die in verschillende casussen betrokken zijn geweest bij initiatieven die tot stand zijn gekomen met Erven in
Beweging. Afgelopen zomer hebben de verschillende ketenpartners de kans gehad om de evaluatie tot zich te
nemen en te reageren. Deze informatie wordt verwerkt in een nieuwe, aangevulde evaluatie van Erven in
Beweging. Afhankelijk van de inhoud van de opmerkingen en feedback van de ketenpartners verwachten wij de
aangevulde evaluatie voor eind 2021 aan de gemeenteraad aan te bieden.
Verder schrijft u:

Eén van de inzichten uit de notitie is dat tot 2030 naar verwachting ruim 160 boeren zullen stoppen met hun
bedrijf, hetgeen leidt tot een forse toename (138.000m2) aan vrijkomende agrarische bebouwing. Wij zijn blij dat
hier proactief beleid op wordt gemaakt. Echter: naast dat er veel boeren zullen stoppen met hun bedrijf zijn er ook
veel boeren(bedrijven) die juist doorgaan. Ook hún bedrijven zijn ‘in beweging’ en we vinden dat actief en
steunend beleid op zijn plaats is. Zeker in deze tijd waarin rapporten verschijnen waarin de indruk wordt gewekt
dat er géén toekomst is voor onze boeren, vinden we het goed dat we als gemeente ons juist expliciet uitspreken
vóór de boerensector, en dat vertalen naar actief en positief beleid gericht: het faciliteren van jonge,
toekomstgerichte boeren. Wij zullen de agendacommissie vragen dit punt te agenderen voor een
raadsvergadering.
Echter: Ook de notitie Erven in Beweging kan, zo denken we, handvatten bieden om het perspectief voor jonge
boeren te verbeteren. Voorbeeld daarbij zijn het stimuleren van weidegang van koeien, het betrekken van boeren
bij het beheer van de openbare ruimte en natuurgebieden, en het aantrekkelijk maken van innovaties op het
gebied van verduurzaming.

Vragen:

4. Deelt u onze visie dat in de visie Erven in Beweging meer aandacht moet zijn voor boerenbedrijven -en hun in
beweging zijnde erven- die doorgaan.
5. Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om dit invulling te geven.
We zijn het met u eens dat rond het onderwerp landbouw diverse vragen leven, omdat het een complex vraagstuk
is, waarbij we ook deels afhankelijk zijn van de Europese, landelijke en provinciale context. Vanwege de
complexiteit lijkt het ons daarom passender het vraagstuk vanuit de gemeente in een afzonderlijk beleidstraject te
behandelen. Bijvoorbeeld bij de verdere uitwerking van kernopgave buitengebied vanuit de omgevingsvisie. Het
beleidsdocument Erven in Beweging is gericht op stoppende agrariërs in het buitengebied. Daarom delen wij niet
de visie dat in Erven in Beweging voor de actieve agrarische doelgroep meer aandacht moet zijn.
Overigens zetten we op dit moment al in op het faciliteren en informeren van onze agrariërs. Op het gebied van
communicatie is er aandacht voor de informatievoorziening naar alle agrarische bedrijven in ons buitengebied. Zo
is er al tweemaal een nieuwsbrief verspreid onder agrariërs in de gemeente en willen we hier zeker nog een
vervolg aan geven. Ook voor ondersteuning en vragen kunnen agrariërs zich wenden tot de contactpersoon
buitengebied, de erfcoach of onze gemeentelijke ruimtecoaches.
We werken we samen met de partijen die betrokken zijn bij de Salland Deal (waaronder LTO) en betrekken we ook
het gebiedsteam dat vanuit de provincie werkt aan de Gebiedsgerichte aanpak Salland. De partijen wachten
daarbij niet af maar zetten al stappen, bijvoorbeeld in de vorm van het initiatief SalLand Loont, waarover de raad
binnenkort nog nader wordt geïnformeerd. In de Gebiedsgerichte aanpak is daarnaast een toekomstgerichte
landbouw (met blijvers, starters en stoppers) benoemd als één van de nog verder uit te werken thema’s.
Ook hebben we de afgelopen jaren een aantal kavelruilprojecten gefaciliteerd, rondom Boetelerveld, N35 en in
het gebied rond Laag-Zuthem/Liederholthuis en Wijhe. Dit krijgt hopelijk op korte termijn een vervolg nu voor
heel Salland subsidie aan is gevraagd voor een kavelruilproject waarvoor de gemeente Deventer penvoerder is
namens de drie Sallandse gemeenten.
De contacten met LTO Salland zijn goed en wij hebben tweemaal per jaar een overleg waarbij diverse thema’s en
worden besproken. Eenzelfde overleg hebben we ook jaarlijks met onze landgoedeigenaren

6. Wij denken dat goed is de lokale afdelingen van het LTO en/of een aantal jonge boeren te benaderen om hierin
mee te denken. Bent u daartoe bereid?
De vraagstukken voor uitwerking van de Omgevingsvisie worden integraal in beeld gebracht en geanalyseerd
waarbij, zoals aangegeven, ook het vraagstuk van de toekomstbestendige landbouw een onderdeel is. Naar
verwachting kunnen we dit begin 2022 een stap verder brengen, maar vraagt ook daarna nog een zorgvuldig
proces. We verwachten dat het nodig is om rondom het vraagstuk van een toekomstbestendige landbouw als
gemeente een brede maatschappelijke dialoog te voeren. Hierbij betrekken we uiteraard ook de agrariërs,
bijvoorbeeld de lokale afdeling van LTO maar ook het Agrarisch Jongeren Kontakt en andere sectorale agrarische
groepen, maar ook andere belangengroepen en betrokken inwoners.
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