Tour de Brabant Landbouw & Voedsel
Eerste oogst Beleidskader Landbouw & Voedsel 2030
Feiten & cijfers

Belangrijke gespreksonderwerpen

12 interviews met

belanghebbenden

28

Periode
28 januari 4 maart 2021

20 gesprekstafels met in
totaal 150 deelnemers

∙ Verdienvermogen
∙ C
 ontinuïteit en integraliteit
van beleid
∙ Korte en lange ketens

Van boer tot burger, van producent tot
winkelbedrijf, van student tot CEO, van
gemeente tot internationale overheid

∙ Sturen op doelen
∙ Ruimtegebruik

∙ Innovatieklimaat en
dataficering
∙ B
 etrekken burger en
consument
∙ N
 atuurinclusief en
landschapsdiensten

∙ Samenwerking in ketens
∙ K
 ennisdelen en
talentontwikkeling

Proces

Verwerking opbrengst
werksessies in concept
Beleidskader

Januari

Verdieping op thema`s
met experts op
verdiepingstafels

Opbrengst van deze
verdiepingsslag vertalen
naar Beleidskader en
Uitvoeringsagenda, hierin
staat wat de provincie
gaat doen

Verder praten met
belanghebbenden

Betrekken PS bij
opstellen Beleidskader

Vaststellen
Beleidskader in PS

Zomer 2021

Vaststellen
Uitvoeringsagenda in GS

Onze oogst
Samen op weg naar de landbouw- en voedselketen
van morgen: wat vraagt dat?
∙ Stuur op doelen, maar laat de
exacte invulling over aan het
veld. Geef vertrouwen en biedt
continuïteit.
∙ Durf keuzes te maken en knopen
door te hakken.
∙ Stimuleer samenwerking en
talentontwikkeling.
∙ Zet in op ecosysteem/
landschapsdiensten en waardeer
de korte keten.
∙ Zorg als overheid en overheden
voor één visie en verhaal.

∙ D
 raag zorg voor een goed
innovatieklimaat en geef
experimenteerruimte.

“De kunst is stevige
keuzes te maken.
Wie dat het beste
kan én het goed
kan uitleggen,
die bepaalt de
toekomst.”

“Richt je op het combineren van
natuur- en landbouwdoelen.
En doe ook dingen minder, niet
of elders, zoals zonnevelden
en boomteelt. Wijs zones aan
voor bepaald ruimtegebruik.”

∙ S
 timuleer meervoudig
ruimtegebruik.
∙ O
 nderzoek de verdienmodellen
van de toekomst.
∙ M
 aak subsidies eenvoudig
toegankelijk, stuur op resultaat,
niet op grote plannen.

“We moeten niet alleen verduurzamen,
we moeten het systeem veranderen.
Durf dit in je beleid te zetten, maak
een transitieagenda. Dat vraagt
om meersporenbeleid en nieuwe
spelregels.”

∙ B
 lijf zorgdragen voor een goed
vestigingsklimaat (mobiliteit,
cultuur, wonen, natuur).
“Bij elke wisseling
van politieke kleur
veranderen de regels
weer, dus krijg je
de tijd niet om je
investeringen terug te
verdienen.”

Dank aan alle gesprekspartners voor het
delen van kennis, inzichten en ervaringen!

“Zet in op ecosysteem/
landschapsdiensten,
draag als provincie bij
aan wensen die in de
maatschappij leven.”

www.landbouwenvoedselbrabant.nl/beleidskader

