Motie Keukentafelgesprekken
Overwegende dat
- er agrariërs zijn die problemen hebben met het vinden van bedrijfsopvolgers;
- wij graag inzichtelijk hebben welke zorgen of mogelijkheden agrariërs zelf hebben of zien;
- in het coalitieakkoord staat dat we samen met onze inwoners tot oplossingen willen komen;
- de landbouwsector met veel regelgeving te maken heeft;
- de huidige wijze van landbouw bedrijven op lange termijn niet houdbaar is, zowel voor de natuur en
voor de landbouw zelf;
- het wenselijk is te onderzoeken hoe de landbouw in Gelderland meer natuur-inclusief kan worden.

Constaterende dat
- in de gemeente Aalten met positieve effecten een project van erfcoachingsgesprekken/
keukentafelgesprekken met agrariërs heeft gelopen;
- deze keukentafelgesprekken kunnen bijdragen aan goed gemotiveerde toekomstkeuzes van
individuele agrariërs als aan het bereiken van duurzaamheidsdoelen/een betere balans tussen
economische activiteit en natuur. En daarnaast eventuele zorgen die agrariërs hebben over hun
bedrijf en/of hun gezin in deze keuzes bespreekbaar worden gemaakt;
- de landbouw andermaal met nieuwe regelgeving te maken krijgen;
- het wenselijk is de agrariërs te ondersteunen bij het, deels op korte termijn, uit te voeren beleid.

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten
- provincie-breed met een dergelijke vorm van onafhankelijke en vertrouwelijke keukentafelgesprekken
te starten;
- hiermee te starten in de regio’s Food Valley, Veluwe en Achterhoek (om kwalitatief goede
gesprekken te voeren, heeft het de voorkeur om stapsgewijs en gericht gesprekken te voeren en
vanwege nabijheid grote Natura2000-gebied. Dit omdat de uitdagingen extra groot zijn voor de
boeren in deze gebieden en het impact heeft op de bedrijfsvoering en daarmee ook kan hebben op
de persoonlijke levenssferen)
- de eerste gesprekken te financieren uit het bestaand budget
- vervolggesprekken (en eventuele begeleiding bij bedrijfsverandering) te financieren uit het budget
voor de landbouwtransitie;
- de provincie voor een eventueel vervolgtraject (gesprekken en begeleiding bij mogelijke
ontwikkelingen) middelen beschikbaar stelt bij de volgende doelen:
- een eerlijke prijs voor het product (fair pricing),
- ontwikkeling naar een circulaire kringlooplandbouw,
- activiteiten ten behoeve van natuurbehoud (en biodiversiteit),
- bijdragen aan maatschappelijke doelen,
- bedrijfsverplaatsing of -beëindiging.
- kosten voor (gedeeltelijke) sanering te dekken uit het daarvoor beschikbaar te stellen Rijksbudget;
- PS halfjaarlijks (of vaker indien daar aanleiding toe is) te informeren over de resultaten.

En gaat over tot de orde van de dag.
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