
Toekomstgericht boeren vraagt een extensiever gebruik van de landbouwgrond. Dit is niet van de 
ene op de andere dag geregeld, maar vraagt tijd. De boer is gebaat bij een langjarig commitment van 
de overheid. Dat vraagt om forse investeringen. De ChristenUnie vindt dat de provincie boeren moet 
bijstaan in de transitie naar kringlooplandbouw. Daarom pleit de ChristenUnie samen met partners 
voor de instelling van een Boerengrondbank. Dit moet samen op gaan met een gesprek over de 
toekomst van de agrarische sector in Overijssel. Hoe ziet de landbouw in Overijssel er in 2050 uit? 
Wat is daarvoor nodig? De ChristenUnie wil samen met anderen werken aan een leefbaar en vitaal 
platteland. Daarvoor zijn boeren met toekomstperspectief van onmisbaar belang!

Initiatief bij de provincie
De provincie is bij uitstek het regionale bestuur dat een bijdrage kan leveren aan de agrarische transitie 
naar duurzame kringloopbedrijven. De provincie is namelijk verantwoordelijk voor het natuurbeleid, ruimtelijk 
beleid en het landschap. Allemaal zaken waarin boeren te maken hebben met provinciaal beleid. Het is tijd 
om boeren te helpen bij de transitie naar extensieve landbouw. De ChristenUnie vraagt de provincie om bij de 
Perspectiefnota 2021 met een uitwerking voor een Boerengrondbank te komen.

€ 40 miljoen voor Boerengrondbank
De Boerengrondbank wordt aanvankelijk gevuld met € 40 miljoen, in de vorm van een revolverend fonds. 
Het fonds dient voor 80% revolverend te zijn. In 2023 evalueert de provincie voor de eerste maal de 
kracht en het effect van het fonds.

Grond tegen gunstige voorwaarden
De Boerengrondbank richt zich op veehouderijen die meer grondgebonden willen worden. Boeren hebben 
daarvoor meer grond nodig. Grond is schaars en duur, waardoor het voor boeren moeilijk is extensiever te gaan 
boeren. Het fonds helpt boeren door gronden van de provincie tegen gunstige voorwaarden, zoals langjarige 
pacht of huurkoop, aan te bieden. Juist daarin kan de provincie helpen!

Investeren in bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit
Door intensief grondgebruik neemt de biodiversiteit af en wordt de bodem steeds schraler.
 Kringlooplandbouw doorbreekt dat patroon. Gebalanceerd grondgebruik en meer biodiversiteit 
gaan hand in hand. Meer biodiversiteit zorgt voor betere bestuiving van gewassen en een rijk bodemleven, 
wat weer zorgt voor een hoge bodemvruchtbaarheid. Beide vragen om langjarige investeringen in de bodem
en extensivering van de landbouw. Dat kan alleen als er voldoende gronden beschikbaar zijn voor boeren. 
De Boerengrondbank helpt daarbij.
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Helpen bij vrijkomende agrarische bebouwing
De komende 10 jaar zal ongeveer een derde van de boeren in Overijssel stoppen. Al deze boeren hebben 
grond en gebouwen in bezit. De provincie helpt gemeenten om de gebouwen een geschikte andere 
bestemming te geven. Dat kan ook door meer tijdelijke en flexibele wijziging van bestemming mogelijk maken.

Voor de boer van morgen
De omslag naar kringlooplandbouw vergt een lange tijd. We spreken eerder over decennia dan over jaren. De 
boer van morgen heeft belang bij langjarig perspectief en duurzame zekerheid. Ruimte om te innoveren en de 
bedrijfsvoering in te richten op de toekomst. Daarom richt de provincie zich vooral op jonge boeren, en boeren 
die hun familiebedrijf met een duurzaam toekomstperspectief willen doorgeven.

De ChristenUnie Overijssel wil dit voorstel graag bespreken in Provinciale Staten, maar hecht er aan 
dit samen op te laten gaan met een politiek en maatschappelijk debat (ronde tafelgesprekken) over 
de toekomst van de agrarische sector in Overijssel. Zodat er een gezamenlijk toekomstbeeld ontstaat 
van de agrarische sector op weg naar 2050.


