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Agendavoorstel Rond de Tafel 27 januari 2022
Landbouw in Raalte

Aanleiding
Op 27 januari 2022 is er een Rond de Tafel gepland met als thema Landbouw. Vanuit de Raad liggen er de
volgende verzoeken om nadere informatie rondom dit thema:
➢ Op de Rond de tafel van 2 september 2021 over de Gebied Gerichte Aanpak Stikstof voor Salland (GGA Salland)
zijn er verzoeken gekomen voor nadere informatie over wat de stikstofopgave is voor Salland en wat de
juridische status is van de stikstofagenda, meer informatie over Salland Loont en mogelijkheden van innovaties
op het boerenerf t.a.v. vergunningverlening.
➢ Vanuit de raadsavond over de landbouw op 14 oktober 2021 heeft de raad gevraagd om hen ter informeren
over welke initiatieven het college heeft genomen om de agrarische sector te ondersteunen en hoe we via de
VNG inbreng leveren in de ontwikkelingen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)
➢ Daarnaast willen wij de raad actief informeren over de stand van zaken van het programma De Kracht van
Salland.
➢ Tijdens deze avond gaan we niet in op het Agro&food programma. Daar komt op termijn een ander voorstel
voor en wordt in het voorjaar een werkbezoek gepland bij de Green East.

Agendavoorstel Rond de tafel met de Raad op 27 januari 2022
De verschillende thema’s en onderwerpen in de informatieverzoeken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We
stellen voor de volgende agenda voor tijdens de Raadsavond op 27 januari 2022:
1.
2.
3.
4.
5.

Korte introductie door Wout Wagenmans (5 minuten)
Presentatie van wat gemeente voor acties onderneemt voor ondersteuning van de landbouw (10
minuten)
Korte presentatie over de actuele stand van zaken van de Gebied Gerichte Aanpak stikstof Salland (Wietze
Douwes van provincie Overijssel (gericht op de vragen van de raad) 15 minuten
Korte presentatie over Salland Loont (Judith Snepvangers of iemand anders van Salland Loont). 15
minuten
Vragen 15 minuten

