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Geacht college.
Op 27 mei jl. is tijdens de Rond-de-tafel gesproken over de Evaluatienotitie Erven in Beweging.
Tijdens de bespreking bleek dat de evaluatie vooral ambtelijk had plaatsgevonden.
We hebben 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 hebben we ingebracht om niet alleen te volstaan met regelingen voor standaard-situaties, maar
ook te denken aan situaties waarbij ‘andere dan ruimtelijke’ belangen spelen. Als voorbeeld hebben
we genoemd dat als een megabedrijf (zoals bijvoorbeeld ‘Straathof’) wordt ontmanteld, en dit leidt
tot evidente maatschappelijke voordelen, dit dan wat ons betreft best gefaciliteerd en gewaardeerd
mag worden.
Vragen:
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.
Voorts:
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.
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?
Met vriendelijke groet,
Fractie BurgerBelangen, namens deze
Ben Nijboer.

