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Visie Landbouw en Voedsel 2030

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Onze aanpak om samen met de Brabanders en met inzet van kennis te komen
tot een breed gedragen Visie Landbouw en Voedsel 2030.
Aanleiding
In het bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ hebben wij aangekondigd een
visie op de landbouw te gaan formuleren in het perspectief van 2030. De visie
ontwikkelen we samen met de Brabantse samenleving en gevoed vanuit kennis
en onderzoek. In deze statenmededeling informeren wij uw Staten over de
aanpak die wij gaan volgen en nodigen wij u uit daar een rol in te spelen. Het
Plan van Aanpak in de bijlage beschrijft de aanpak; in deze statenmededeling
geven wij de belangrijkste elementen daaruit weer.
Bevoegdheid
Ons College is bevoegd om invulling te geven aan de beleidsvoornemens die
zijn geformuleerd in het bestuursakkoord.
Kernboodschap
1. De waarden en opvattingen van Brabanders, wetenschappelijke inzichten
vormen de basis voor de op te stellen visie.
In de eerste fase, die tot het einde van de zomer 2020 duurt, brengen wij de
opvattingen en waarden van Brabanders ten aanzien van landbouw en
voedsel in beeld. Wat willen zij eten, hoe willen zij dat hun eten
geproduceerd wordt, welke rol willen zij daar zelf in spelen en hoe zien zij de
rol van Noord-Brabant in het landbouw en voedselsysteem?
Parallel hieraan laten wij een breed team van experts een schets maken van
een duurzaam landbouw- en voedselsysteem in Noord-Brabant in de context
van een landbouw die zijn kringlopen sluit op de schaal van Noordwest
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Europa en die de opgaven ten aanzien van klimaat, emissies, biodiversiteit
etc. realiseert.
Samen met de reeds beschikbare Barometer Duurzame Landbouw NoordBrabant vormen deze twee producten de inhoudelijke basis voor de volgende
fase.
2. Wij nodigen een breed gezelschap van relevante partijen uit om in een
drietal rondes te komen tot een Toekomstplan voor Brabantse Landbouw
en Voedsel.
In de eerste ronde beschouwen de deelnemers de bouwstenen en reageren
daarop. De uitkomst daarvan is de input voor de tweede ronde op de Dutch
Designweek met een aantal sessies en interactie met het publiek. Vervolgens is
het de bedoeling in de derde ronde te komen tot het Toekomstplan. Idealiter is
het Toekomstplan een inhoudelijke koers èn een (aanzet tot) een brede
agenda van alle relevante stakeholders.
3. Wij nodigen uw Staten uit actief betrokken te zijn in het proces.
Wij nodigen u uit om een klankbordgroep te vormen die gedurende gehele
periode reflecteert op het proces: zij de relevante actoren in beeld, verloopt
de uitvoering correct etc. De producten als bedoeld in de eerste
kernboodschap bieden wij u aan zodra ze beschikbaar zijn zodat uw Staten
desgewenst daarop kunnen reageren en deze reactie mede input is in de
debatten (kernboodschap 2). Ten slotte nodigen wij uw Staten uit aanwezig te
zijn bij de debatten en op de Dutch Designweek.
Consequenties
Beoogd resultaat is een breed gedragen visie Landbouw en Voedsel en de
bereidheid van de relevante stakeholders hier gezamenlijk invulling aan te
geven. Ons streven is deze aanpak bijdraagt aan een brede beweging die
een duurzame toekomst van Landbouw en Voedsel in Noord-Brabant vorm wil
geven.
Communicatie
Intensieve en interactieve communicatie is een cruciaal element in het gehele
proces, in het bijzonder bij het ophalen van de opvattingen en waarden van
de Brabanders en de debatronde.
Vervolg
Op basis van het Toekomstplan formuleren wij de provinciale visie en leggen
die aan uw Staten ter vaststelling voor. Indien het proces goed verloopt en de
deelnemers aan de debatten er in slagen een gedragen en consistente lijn te
formuleren ligt het in de lijn der verwachting dat de provinciale visie hier nauw
op aansluit.
Parallel aan de visie stellen wij een uitvoeringsprogramma op. Dit
uitvoeringsprogramma is de inhoudelijke onderbouwing voor een door uw
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Staten gelijktijdig vast te stellen begrotingswijziging die het programma
Landbouw en Voedsel van de benodigde middelen voorziet.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A.F. Meulepas, (06) 27 74 50 53,
ameulepas@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer J.C. Buys, (06) 55 68 65 03, jbuys@brabant.nl.
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