Thema: Landbouw & Ondernemen doe je samen

Landbouw en ondernemen doe je samen
De land- en tuinbouw vormen, naast de industrie en de recreatieve sector, een belangrijke
economische sector die van grote betekenis is voor de Hoeksche Waardse samenleving. Als
voedselproducent, als leverancier van grondstoffen en als beheerder van natuur en landschap, levert
de land- en tuinbouw een grote bijdrage aan de welvaart en aan de leefbaarheid. Veel boeren en
tuinders hebben decennia oude en trotse familiebedrijven die hechten aan waarden als
duurzaamheid, goed werkgeverschap en het creëren van waarde voor de samenleving.

Het CDA verbindt Ondernemers, ideeën en kansen:


… eigentijdse landbouw met ruimte voor ondernemerschap. Een boer moet nog echt
bedrijfseconomisch kunnen boeren. Landelijke en Europese regelgeving kan de ontwikkeling van
de agrarische sector vertragen of tegenwerken. Ook onze boeren ervaren die last. De gemeente
kan de landbouw meer faciliteren. Boeren ervaren veel administratieve last als zij een nieuwe
ontwikkeling willen starten of een activiteit willen uitbreiden. Een loket waar boeren terecht
kunnen met vragen zou daarbij kunnen helpen. Concreet denken we daarbij ook aan hulp bij
aanvragen voor bijvoorbeeld Europese landbouwsubsidies. Door de vraag van de sector te
koppelen aan de speerpunten van de gemeente kan een win-win situatie gecreëerd worden. In
het belang van onze boeren moet gekeken worden welke praktische mogelijkheden er zijn voor
een gezonde financiële en ecologische bedrijfsvoering.



… een duurzame versterking van de landbouwketen. Een goede wisselwerking tussen kennis,
beleid en praktijk is bij uitstek een succesfactor voor verduurzaming en innovatie. Boeren moeten
worden gestimuleerd om te blijven vernieuwen. In de Hoeksche Waard zijn agrariërs actief in
deze perspectiefrijke bedrijfstak. Met een doelmatige afstemming tussen het beleid voor de
ruimtelijke ordening, het milieu en het water kunnen samen met de provincie hiervoor goede
omstandigheden gecreëerd worden.



… circulaire landbouw als invalshoek voor de verduurzaming van de landbouw. Mest is
bijvoorbeeld geen afval, maar een waardevolle grondstof. Waterzuivering is meer dan alleen
schoonmaken om te kunnen lozen, maar ook het terugwinnen van water als grondstof. De
ontwikkelrichting van de verduurzaming van onze landbouw moeten we zelf aangeven, in
samenwerking met onze boeren, in plaats van dat we deze opgelegd krijgen vanuit het Rijk.



… de gemeente moet de kennis en kunde die wij in onze polder hebben nog meer nationaal en
internationaal helpen uitdragen. De Hoeksche Waard brengt mooie producten voort en daar zijn
wij trots op. Veel innovaties op het gebied van landbouw, functionele agrobiodiversiteit en
agrarisch natuurbeheer zijn doorontwikkeld in de Hoeksche Waard. De regio Hoeksche Waard
heeft daarmee alle sleutels in handen om zowel nationaal als internationaal een voorbeeld te zijn
als koploper van een duurzame en innovatieve landbouw.
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Het CDA verbindt door daadkracht:
1. Het Landbouwloket
De gemeente Hoekse Waard helpt agrariërs door in kaart te brengen welke subsidies er voor hen
mogelijk zijn als agrariërs een nieuwe ontwikkeling willen starten of een activiteit willen
uitbreiden, en helpt met (een deel van) de administratieve afhandeling als er aanspraak kan
worden gemaakt op gelden en subsidies vanuit provinciale of landelijke projecten.

2. Het Foodlab
Door samenwerken en specialiseren van lokaal-economische (voedselproductie)bedrijvigheid kan
de innovatie- en concurrentiekracht van de regio vergroot worden en kan de Hoekse Waard zich
sterk (inter)nationaal profileren als een uniek en hoogwaardig landbouwgebied.
De gemeente faciliteert het opzetten van:
een educatief en interactief kenniscentrum in de Hoeksche waard waar toeristen en
scholieren alles kunnen leren over landbouw en voedselproductie.
een landbouw & voedselproductie innovatie campus waarbij een dependance van een HBO
of Universiteit zich vestigt in de Hoeksche Waard.

3. Pilot startups & scaleups
De Hoeksche Waard moet een broedplaats blijven voor startende en groeiende bedrijven met
technologische en innovatieve ideeën gerelateerd aan landbouw of voedsel productie.
Faciliteer jonge ondernemingen die in snel tempo en in korte tijd kunnen experimenteren met
nieuwe diensten en producten. Stimuleer bestaande bedrijven om samen te werken met deze
startups vanwege de flexibiliteit, transparante aanpak, snelheid van denken en handelen en de
innovatieve ideeën.
De gemeente doet een pilot waarin een Innovatie team (met mensen vanuit ondernemers en de
gemeente) onderzoekt wat startups en de gemeente voor elkaar kunnen betekenen.

4. Eco-marketingondersteuning landbouw
Door middel van moderne ICT / GDS kunnen agrarische ondernemers de sociale acceptatie van hun
bedrijf en producten verbeteren door een duurzaamheidsverslag uit te brengen. Momenteel
bestaat er nog geen standaard duurzaamheidsverslag voor de land- en tuinbouw dat gemakkelijk
met collega’s, afnemers en omwonenden kan worden gedeeld.
De gemeente helpt de ondernemers en faciliteert met het opzetten van een Hoeksche Waards
sjabloon én een gezamenlijke website.
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