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Motie - Natuurlijk investeren in landbouw

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2020,

Constaterende dat:







Rond stikstof-gevoelige Natura 2000 gebieden bufferzones worden gecreëerd;
Maar dat we niet willen dat er in deze gebieden een schaduwwerking optreedt;
We alleen op basis van vrijwilligheid te werk willen gaan;
Partijen niet willen dat goede landbouwgrond wordt omgezet in natuur;
Tegelijkertijd de natuur (in het bijzonder in en rond kwetsbare gebieden) op enigerlei
wijze ruimte moet krijgen om op te veren en te herstellen, willen economische activiteiten in de toekomst zonder grote restricties mogelijk blijven/worden;
Zeeland de plicht heeft om bij te dragen aan het oplossen van de stikstof-problematiek.

Overwegende dat:


Natuurinclusieve landbouw een rendabele en volhoudbare vorm van landbouw (zonder
grote subsidies en met een gelijkblijvend verdienmodel) kan zijn (https://www.wur.nl/upload_mm/e/c/a/ae22370d-5247-4a68-9a2b-c16094c317fd_ekoland_2020-06.pdf; https://www.boerderij.nl/Akker-











bouw/Achtergrond/2020/2/Van-Apeldoorn-Strokenteelt-is-de-pioniersfase-voorbij-545191E/);

De bestemming van grond landbouw blijft en niet verandert in natuur;
Natuurinclusieve landbouw een vrijwillige keuze van individuele ondernemers is;
Natuurinclusieve landbouw zoals die nu al in Zeeland plaatsvindt tot grote tevredenheid
leidt bij alle deelnemende partijen (ondernemers, Provincie, natuurorganisaties, ZAJK,
Rusthoeve, Delphy en DLV Advies) en er goed wordt samengewerkt;
Er Zeeuwse ondernemers zijn met animo voor natuurinclusieve landbouw;
Natuurinclusieve landbouw substantiële winst oplevert voor de natuur (https://weblog.wur.nl/uitgelicht/meer-natuur-op-akkers/);
Een gezamenlijke aanpak van Rijk en provincies nodig is om de verschillende opgaven
in de bufferzones te combineren en het cruciaal is om hier op korte termijn ervaring mee
op te doen in concrete gebiedspilots (https://www.pbl.nl/publicaties/lerende-evaluatie-van-het-natuurpact2020);
Het Rijk in het kader van de stikstof-problematiek een groot bedrag uittrekt voor herstel
van de natuur;
Pilots met natuurinclusieve landbouw goede kans maken hieruit gefinancierd te worden.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:


Een proportioneel deel van de door Zeeland verkregen middelen voor natuurherstel
in het kader van de stikstof-problematiek in te zetten om daarmee op vrijwillige basis
één of meerdere pilots met natuurinclusieve landbouw in de genoemde bufferzones
op te zetten.

En gaan over tot de orde van de dag.
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