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Motie Voedselzekerheid 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 12 november 2021, 

Overwegende dat: 

• De ruimte om voedsel lokaal te produceren (evenals ruimte voor andere activiteiten) 

in Nederland schaars is; 

• Er vanuit meerdere sectoren vraag is naar ruimte, en ruimte (ook voor het produceren 

van voedsel) daarmee ook in Zeeland steeds schaarser wordt; 

• Nederland – ondanks dat veel voedsel geëxporteerd wordt – al voor een substantieel 

deel afhankelijk is van voedselimport; 

Constaterende dat: 

• Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en daaruit voortkomende 

maatregelen, zoals teeltvrije zones (die al snel leiden tot een verlies aan 

landbouwgrond van 5 tot 6%), zorgen voor een lagere (lokale) voedselproductie; 

• Bij de aanpak van het stikstofvraagstuk blijkt dat er toch een aanzienlijk aantal boeren 

wil stoppen en dat er complexe vraagstukken met betrekking tot opvolging spelen in 

deze sector; 

• De bevolking in Nederland en in de wereld toeneemt; 

• Het grotendeels buiten gebruik stellen van Groningse gasvelden en 

leveringsproblemen met betrekking tot gas uit andere regio’s leidt tot hoge gasprijzen, 

wat vooral grote gevolgen heeft voor de glastuinbouw (waar een aanzienlijk deel van 

het in Nederland geproduceerd voedsel vandaan komt) maar ook voor de landbouw 

in het algemeen; 

• Voedselzekerheid om bovenstaande redenen in Nederland en in de rest van de 

wereld niet meer vanzelfsprekend is; 

• Voedsel een van de drie pijlers in Zeeland is waarop ook de Bèta Campus is 

gebaseerd; 

• Nederland niet alleen een grote voedselproducent is, maar ook veel kennis heeft over 

voedselproductie; 

Spreken uit dat: 

• Voedselzekerheid hoger op de Zeeuwse politieke agenda moet komen; 
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En dragen Gedeputeerde Staten op: 

• In de voorjaarsnota 2022 een paragraaf op te nemen op welke manier Zeeland kan 

bijdragen aan voedselzekerheid; 

• In diezelfde voorjaarsnota aan te geven op welke beleidsterreinen daarvoor (extra) 

inspanningen moeten worden gedaan en welke (extra) kosten dat met zich 

meebrengt; 

En gaan over tot de orde van de dag, 
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