
 

 

 
   

 
 
 
Begroting 2022 (PS2021-628) 
 
Motie “ Gelderse boeren staan in de rij voor Agrarisch Natuurbeheer” 
(art. 33 Reglement van Orde) 
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 10 november 2021; 
 
Overwegende dat: 

• In de Kadernota Agrifood “Toekomst voor de Gelderse Boer 2021-2030 “ dd 10 maart 2021 
één van de provinciale ambities is genoemd, zoals vastgesteld in het Coalitieaccoord: “We 
werken aan een voedselproductie met herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen. 
De richting die ons voor ogen staat is een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een 
duurzaam verdienmodel: Een economisch rendabel landbouwsysteem dat optimaal 
beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering, inclusief 
de zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf”” ; 

• Dat boeren zich kunnen aansluiten bij de Gelderse Agrarische Collectieven Veluwe, VALA 
(Achterhoek) en Rivierenland; 

• Dat Collectieven via gebiedscoördinatoren het budget beheren voor uitvoering van Agrarisch 
Natuurbeheer, en dit in uitvoeringspakketten uitkeren aan aangesloten boeren; 

• Dat de aangesloten boeren zich zodoende ook inzetten voor “Groene en Blauwe diensten”; 
• Dat de drie collectieven met ruim €11 miljoen per jaar aan ANLb vergoedingen aan boeren 

bijdragen aan deze initiatieven (50% uit Brussel vergoed en 50% door de Provincie t/m 2021); 
• Dat deze boeren bijdragen aan continuïteit in uitvoering van vastgestelde beleidsdoelen van 

Gelderland en zich nu bijvoorbeeld ook actief inzetten voor GMS;  
• Dat Collectief Veluwe extra € 375.000,= vrijmaakt van eigen vermogen om met meer boeren 

in 2022 natuurpakketten af te sluiten;  
• De provincie het signaal heeft afgegeven na 2021 geen middelen meer beschikbaar te 

kunnen stellen via subsidiebeschikkingen voor nieuwe initiatieven in Agrarisch Natuurbeheer, 
zolang het GLB niet is vastgesteld; 

• Dat dit vraagt om actief handelen van de provincie om op andere wijze bij te dragen aan 
doelgerichte uitvoering van het Agrifood Beleid en Beleid Biodiversiteit. 

 
Voorts van mening zijnde dat: 
• Door de Staten vastgesteld beleid dient te worden uitgevoerd en gestimuleerd door de provincie zelf; 
• Dat één jaar of langer zonder de provinciale ondersteuning aan ANLb niet alleen nieuwe initiatieven 

tegenhoudt in 2022 en daarna, maar ook de toekomstbestendigheid van eerdere initiatieven van 
boeren in Agrarisch Natuurbeheer en in de transitie richting NIL zo teniet gedaan kunnen worden; 
• De provincie veel vraagt van Gelderse boeren om vastgestelde Gelderse doelen te bereiken en ze 

dus juist ook hierin zou moeten blijven stimuleren; 
 
 
 
 
 



 

 

 
Verzoeken GS: 

• Nieuwe initiatieven in Agrarisch Natuurbeheer (Groene en Blauwe diensten) van agrariërs, 
óók in afwachting van vaststelling van GLB in 2022 zonder subsidiebeschikkingen financieel 
te blijven ondersteunen ten behoeve van continuïteit in het ingezette beleid in Gelderland; 
• Hiervoor na vaststelling van de Begroting 2022 per 1 januari 2022 de daarin opgenomen 

middelen ter beschikking te stellen aan de Collectieven 
 

en gaan over tot de orde van de dag. 
 
VVD            Christen Unie     GroenLinks            SGP                       PvdA 
Rosmarijn Boender     Freek Rebel        Janet Duursma    Gerrit Averesch      Karin Jeurink 


