Provinciale Staten
Zaaknummer: 137216
Vragen van de statenleden Koevoets, Bos, Walravens (Fractie Koevoets, Forum voor
Democratie) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 286

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
voedselproductie:
(ingekomen: 1 april 2022)
Vragen aan gedeputeerde staten
1.
Hebben GS kennis genomen van berichten
(zoals bijvoorbeeld) dat er
voedseltekorten dreigen dan wel tenminste
forse prijsverhogingen voor voedsel
(vanwege de situatie in de Oekraïne)?
2.
Hebben GS kennis genomen van het
gegeven dat de staatspresident van de
Franse Republiek zich heeft uitgesproken om
de voedselzekerheid te verbeteren door de
afhankelijkheid van geïmporteerde
landbouwproducten af te bouwen, en dat hij
in dat kader voorstelt voedselproductie boven
ecologische doelstellingen te plaatsen?
3. Zijn GS van mening dat voornoemde
ontwikkelingen ook gevolgen dienen te
hebben voor de “landbouwtransitie” en de
aanpak van het “stikstofprobleem”? Met
andere woorden, dat in Nederland en in
Zeeland in het bijzonder de boeren weer
gewoon kunnen gaan boeren.
Zo neen, waarom niet?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja

4.

4.

Ontvangen de Staten van Zeeland, binnen
afzienbare termijn, voorstellen vanuit GS
waarin zij aankoersen om de
voedselproductie prioritair te maken in het
provinciaal beleid op het gebied van
economie, platteland en landbouw? Zo neen,
waarom niet?

2.

Ja

3.

Het onderwerp voedselzekerheid staat al
langer op de agenda. In de voorjaarsnota
geven wij aan wat onze inzet is. Ons beleid
gericht op een volhoudbare landbouw kent
diverse onderdelen welke bijdragen aan het
veiligstellen van de Zeeuwse
voedselproductie. Hierbij kunnen we denken
aan bodembeleid, zoet water, functionele
agrobiodiversiteit, kennis en innovatie. Dit
beleid zetten wij onverminderd voort en
samen met de sector bezien wij of en hoe
intensivering van het beleid vorm kan krijgen.
Zie ons antwoord op vraag 3.
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