
Raadsvoorstel 

  

  

Onderwerp: Agenda Agrarische sector 

Registratienummer: 605727 

Voorstel: 

1. Instemmen met de Agenda Agrarische Sector; 

2. Het College de ruimte te geven verdere 

beleidsimplicaties verder uit te werken. 

  
  

Argumenten 

In een eerdere raadsbrief bent u geïnformeerd over het 

zogeheten Zeugenhouderijrapport. U heeft in enkele 

moties gevraagd om een breder plan van aanpak naar 

aanleiding daarvan. U heeft ook gevraagd om inzicht in 

hetgeen de gemeente Hof van Twente in brede zin doet 

voor de agrarische sector. Ook het College ziet de 

noodzaak bijzondere aandacht te schenken aan de 

agrarische sector omdat deze van groot belang is voor 

een vitaal landelijk gebeid in Hof van Twente. Dit, 

terwijl zich ontwikkelingen voordoen, waarop de 

gemeente geen invloed heeft. Aan u wordt een aantal 

stukken voorgelegd die betrekking hebben op het 

beïnvloeden van omstandigheden waar wij als overheid 

mogelijk een rol kunnen spelen. 

Inhoudelijke boodschap 

U treft de Agenda Agrarische sector aan. Wij maken u 

erop attent dat het onderzoek, de verwerking van de 

reacties op de brief naar de sector, nog niet geheel is 

afgerond. Mocht er aanleiding toe zijn, dan zullen wij u 

informeren over tussentijdse bevindingen. Wat ons 

betreft is de Agenda een dynamisch document, omdat 

het onder andere afhankelijk is van externe 

ontwikkelingen en aanpakken. 



Bij het raadsvoorstel treft u een aantal bijlagen. 

Bijlage 1 is de tekst van de brief zoals in juli I. 

verzonden aan alle agrariërs in Hof van Twente. 

Bijlage 2 is de Agenda Agrarische Sector, deze geeft 

een algemene beschrijving en analyse van de sector en 

de wijze waarop wij met de sector omgaan nu en in de 

nabije toekomst. 

Bijlage 3, een PPT-presentatie geeft kort de eerste 

bevindingen van het gedane onderzoek weer en de 

reacties op de brief naar alle agrariërs. 

De agenda volgt de actuele bewegingen in en 

belangen van de sector en daarnaast de kansen die 

andere partijen bieden om ontwikkelingen aan te gaan. 

Conclusie 

De stukken geven voldoende aanleiding om een 

Agenda agrarische sector in het leven te roepen. De 

Agenda neemt eigen initiatief, maar volgt ook zoveel 

mogelijk ontwikkelingen en kansen die de sector baten. 

Risico’s 

Het is van belang om scherp te blijven op wat de rol van 

de gemeente is en wat de rol van de gemeente niet is. 

Dit zal in het proces de nodige aandacht krijgen. 

  

(geanonimiseerd)

Alternatieven 

De Agenda Agrarische Sector geeft kansen op betere 

aansluiting bij processen en projecten van andere 

stakeholders, zoals de provincie. 

Uitvoering 

Er is een begin gemaakt met de behandeling van de 

vragen van respondenten, er wordt extra inzet gepleegd 

door het gebiedsmanagement en de overlegstructuren 

worden zo snel mogelijk in het leven geroepen. 

Wat wij nu van u vragen, is een oordeel over gevoerd 

en voorgenomen beleid. De Agenda is een 

groeidocument. Over de voortgang wordt uw raad 

geïnformeerd via de planning- en controlcyclus. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

emeester, 

  

  

  

  

(geanonimiseerd)

fA.M. Nauta-van Moorsel 


