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Motie Natuurinclusieve landbouw 
 
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 31 oktober en 2 november 2022, 
behandelende Begroting 2023, 
 
Constaterende dat 

- In het collegeperspectief staat: “Het stimuleren van natuurinclusieve landbouw, zodat 
landbouw, verhoogde biodiversiteit en landschap hand in hand gaan.”; 

- Agrarisch landgebruik een belangrijk en waardevol onderdeel vormt van ons 
cultuurlandschap; 

- Enkele natuurinclusieve boeren die in onze gemeente actief zijn, forse uitdagingen 
tegenkomen in hun bedrijfsvoering; 

- Een groot deel van de traditionele landbouwgebieden in Renkum grenst aan 
beschermde natuur; 

- Het uitgangspunt van natuurinclusieve landbouw is dat landbouw en natuur 
samenwerken;  

 
Overwegende dat 

- De landbouwtransitie een opgave is voor heel Nederland, ook voor gemeenten met 
relatief weinig landbouwgrond; 

- Het omzetten van traditionele landbouw naar natuurinclusieve landbouw een 
significante verbetering is voor de biodiversiteit op de betreffende grond en in de 
directe omgeving; 

- Natuurinclusieve landbouw een economisch duurzamer bedrijfsmodel heeft dan 
traditionele landbouw, meer lokaal is en minder afhankelijk is van andere partijen; 

- Het voor natuurinclusieve boeren moeilijker is om een gezond bedrijf te runnen 
vanwege o.a. gebrek aan beschikbare, betaalbare (pacht-)gronden; 

- Hulp van overheden cruciaal is bij de transitie naar natuurinclusieve landbouw; 
- Landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden ieder hun rol spelen in de transitie 

naar natuurinclusieve landbouw; 
 
Verzoekt het college 

- De geformuleerde doelen over de transitie naar natuurinclusieve landbouw opnemen in 
de begroting vanaf 2024, in samenhang met de doelen voor Natuur, landschap en 
landgoederen en actief te werken aan het bereiken van deze doelen. 

- Bestaande natuurinclusieve boeren bij te staan in hun zoektocht naar mogelijkheden 
voor het voortzetten van hun bedrijf in onze gemeente en met potentiële 
natuurinclusieve boeren in gesprek te gaan over vestigingsmogelijkheden in onze 
gemeente. 
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- Traditionele boeren te stimuleren om stappen te zetten richting natuurinclusieve 
landbouw – door o.a. kennisdelen en het opheffen van eventuele beperkende 
beleidskaders. 

- In het Omgevingsplan perspectief te bieden voor het omzetten van traditionele 
landbouw naar natuurinclusieve landbouw, bijvoorbeeld met ruimte voor kleinschalig 
toerisme of ondersteunende economische activiteiten.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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