
Motie 52a Help Boeren, Help de transities

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 juni 2022 aan de orde 
hebbende het interpellatiedebat stikstof. 

Constaterende dat: 

• De provincie Utrecht voor de opgave staat de stikstofuitstoot in de provincie
gemiddeld met 46% te doen dalen om te voldoen aan de wettelijke kaders en
kwetsbare natuurgebieden te beschermen;

• De landbouw ondanks een al stevige reductie in stikstofuitstoot over de
afgelopen decennia, nog steeds voor ca. 50% van de stikstofuitstoot in
Nederland verantwoordelijk is;

• Ook de bouwsector zijn stikstofreductie zal moeten reduceren, om binnen de
wettelijke grenzen te kunnen voldoen aan de grote woningbouwopgave in de
provincie;

Overwegende dat: 

• Het bieden van een goed alternatief verdienmodel voor boeren cruciaal is voor
het slagen van de verschillende transities waar de provincie voor staat;

• Het verbouwen van biobased gewassen (of multipurpose, inclusief voedsel) en
het vervolgens daarmee bouwen, bijdraagt aan de grote opgaves in deze
provincie op het gebied van klimaat, circulariteit, stikstof en woningbouw;

• Het omschakelen naar deze gewassen leidt tot een grote reductie in
stikstofuitstoot, verbetering in bodemkwaliteit en een vermindering van CO2-
intensieve materialen in de bouw;

• Bij biobased gewassen valt te denken aan onder meer hennep, sorghum, vlas
en lisdodde;

• Er op dit moment in opdracht van het ministerie van BZK, LNV en enkele
provincies een studie wordt uitgevoerd naar verschillende gewassen
gekoppeld aan verschillende type bodems;

• Er ook in Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland al onderzoek is gedaan
naar het stimuleren van de transitie naar deze gewassen als bijdrage aan een
integrale oplossing voor verschillende maatschappelijke opgaven;

• Deze transitie gestimuleerd kan worden door boeren te ondersteunen met een
garantieprijs / contract for difference model, zoals ook gebruikt bij de opwek
voor duurzame energie, eventueel gekoppeld aan financiering uit het GLB,
GGM, etc, zodat boeren een langere periode perspectief hebben;

• Deze aanpak, met een goed verdienmodel voor boeren, ook kan leiden tot
lagere publieke kosten uit bijvoorbeeld het stikstoffonds.

Draagt het college op: 

• In aansluiting op de hiervoor genoemde onderzoeken te inventariseren of en
in welke gebieden in de provincie Utrecht deze aanpak kansrijk is;

• Indien hier kansrijke gebieden uit voort komen, de mogelijkheden voor de
transitie naar het verbouwen van gewassen voor biobased bouwen uit te

AANVAARD



werken als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak en met boeren in 
gesprek te gaan over de mogelijkheden van het verbouwen van gewassen 
voor biobased bouwen; 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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