
MOTIE
Als bedoeld in artikel 34 Reglement van orde gemeenteraad

Ingediend door de fractie(s) van GL-PvdA

Betreft: Transitie Agrarische sector

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Borne

De raad van gemeente Borne, in vergadering bijeen op 31 januari 2023,

Constaterende dat:

● de agrarische sector voor een zeer ingrijpende transitie staat;
● het de agrarische sector in ernstige mate ontbeert aan toekomstperspectief en een realistisch 

verdienmodel;
● de bestaanszekerheid van veel gezinnen in gevaar komt wat maatschappelijk een uiterst 

ongewenste situatie is, en daarom efficiënt handelen op korte termijn noodzakelijk maakt;
● de agrarische sector ook zelf bereid is om in overleg met gemeenten en provincie initiatieven 

te nemen waarbij voortvarend stappen kunnen worden gemaakt gericht op een broodnodige 
kentering in deze ontwikkeling;

● er enkele veelbelovende initiatieven ontwikkeld zijn ten behoeve van een specifiek 
gebiedsgerichte aanpak zoals het: “Manifest voor Boeren in Wierden” en “Borging 
gebiedsgerichte aanpak met focus op Maatschappelijke diensten Landbouw”, waarmee op 
korte termijn een effectieve start kan worden gemaakt met de broodnodige transitie;

● op 23 november 2022 tijdens een bijeenkomst van de Twenteraad door aanwezige raadsleden 
van 14 Twentse gemeenten is uitgesproken dat op korte termijn actief handelen door 
gemeenten, provincie en de Rijksoverheid noodzakelijk is;
 

Overwegende dat:

● de transitie op korte termijn doortastend en in een resultaat gerichte samenwerking tussen de 
verschillend overheden moet worden opgepakt;

● bij agrariërs ook het inzicht bestaat dat zij mede de oplossing kunnen zijn en daarom de 
gelegenheid moeten krijgen om de benodigde transities van onderop mede vorm te geven;

● de Rijksoverheid uiteindelijk bepaalt of en op welke termijn transitie, inclusief een verdienmodel, 
realiteit wordt;

● denken en handelen buiten de gebruikelijke kaders daarvoor noodzakelijk is;
● het op korte termijn uitvoeren van aangeboden plannen en initiatieven daartoe een uitgelezen 

kans bieden en nu moeten worden uitgevoerd om “weglekken” van energie bij betrokken 
actoren te voorkomen;

Oproep 

Verzoekt het college om: 

1. Gedeputeerde Staten van Overijssel op te roepen de voorgestelde gebiedsgerichte aanpak 
samen met onze agrariërs (bottom up) vorm te geven door in overleg de invulling en regie in 
de regio te leggen;

2. bij Gedeputeerde Staten van Overijssel te verzoeken de daarvoor noodzakelijke middelen uit 
het betreffende Transitiefonds voor de gebiedsgerichte aanpak daarvoor in te zetten;

En gaat over tot de orde van de dag.                         




