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Korte titel amendement

Kringlooplandbouw toevoegen

Toelichting op het amendement: In de omgevingsvisie wordt gesproken over duurzame
landbouw. Kringlooplandbouw komt amper voor in de omgevingsvisie. In de visie van het
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (2018) wordt een omslag naar
kringlooplandbouw gevraagd. Deze vinden wij onvoldoende terug in de omgevingsvisie.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Besluit
Schrappen uit tekst besluit:
Geschrapte tekst vervangen door:
Toevoegen aan besluit:
Met in achtneming van de volgende wijzigingen:
-

Paragraaf 5.3 Duurzame landbouw
1e alinea bij de toelichting het woord ‘Duurzame
landbouw’ vervangen door ‘Kringlooplandbouw’
Paragraaf 5.3 Duurzame landbouw
Bij acties: ‘We stimuleren… t/m door overheid’
vervangen door: We stimuleren de landbouwsector om
de omslag te maken naar kringlooplandbouw. Waarbij
het accent ligt op het sluiten van kringlopen van
mineralen en grondstoffen. Daarnaast zetten we in om
de landbouw natuurinclusiever te laten worden.
Natuurinclusieve landbouw gaat ervan uit dat het heel
goed mogelijk is om de natuur te verbeteren via
landbouw en in te zetten voor de landbouw. Bij zowel
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kringlooplandbouw als natuurinclusieve landbouw staat
het streven naar een zorgvuldig gebruik van natuurlijke
hulpbronnen, het duurzaam beheren van de bodem en
het minimaliseren van emissies centraal. Daarnaast is
grondgebondenheid een belangrijk kenmerk van
kringlooplandbouw. Het vee wordt in de eerste plaats
gevoed met gras, voedergewassen of gewasresten van
het eigen bedrijf of uit de directe omgeving en resten uit
de voedingsindustrie. Deze omslag naar
kringlooplandbouw willen we maken via een integrale
Landbouwagenda die we samen opstellen met onze
partners, met daarin o.a. het ondersteunen van
kennisontwikkeling en voorbeeldprojecten. Het
ontwikkelen van nieuwe, houdbare verdienmodellen
voor de landbouw is essentieel. Het leveren van
maatschappelijke diensten, zoals natuur- en
landschapsbeheer, bodembiodiversiteit,
waterconservering en -berging, dient volwaardig en
structureel te worden vergoed. Dit kan op verschillende
manieren: door deze diensten zonder meerkosten in het
bedrijf in te passen, door vergoeding uit de markt, óf –
waar de aanpassingen niet inpasbaar zijn in een
regulier verdienmodel - door de overheid.
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