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Geachte mevrouw Nuyts,

Vraag 1:
1.
Bent u het met ons eens dat mensen niet zonder landbouwgrond kunnen bestaan?

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft U de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader
van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Antwoord 1:
Ja, voor de primaire voedselvoorziening zijn we afhankelijk van landbouwgrond. Tegelijkertijd leven
we in een tijd van technische vooruitgang op dit punt. Het Maastrichtse Mosa Meat bijvoorbeeld, lijkt
in dit opzicht veelbelovend.
Vraag 2:
2.
Bent u het met ons eens dat het belangrijk is om landbouwgrond te behouden voor onze
stad?
Antwoord 2:
Ja, het is belangrijk dat we om de stad een ruimtelijke gordel behouden van groene percelen die
zowel landbouw als natuur kunnen betreffen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk vanwege de
voedselvoorziening, vanwege de verbinding tussen consument en producent (stad/land
verbindingen) en vanwege ruimtelijke aspecten. Hiervoor kijken we uiteraard ook over onze
gemeentegrenzen heen.
Vraag 3:
3.
Hoeveel ha zijn we de afgelopen 25 jaar aan landbouwgrond kwijtgeraakt in onze stad?

Antwoord 3:
De gemeente houdt hier geen specifieke gegevens over bij, maar de afname van landbouwgrond
heeft zich met name voorgedaan in de wederopbouwperiode (1950-1960) en de periode 1970-1990.
In de afgelopen 25 jaar is de afname relatief beperkt, ook voor wat betreft de omvorming tot natuur.
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Vraag 4:
4.
Bent u het met ons eens dat er een einde moet komen aan het terugdringen van
landbouwgrond en hoe neemt u uw verantwoordelijkheid?
Antwoord 4:
Voedsel wordt op mondiale schaal geproduceerd en getransporteerd. Het door de landbouw in
voedsel voorzien voor de eigen stad is niet aan de orde, zoals u refereert aan de middeleeuwen.
Steden kennen hun eigen dynamiek en claims vanuit verschillende invalshoeken op ruimte, waar per
claim een eigen ruimtelijke afweging gemaakt dient te worden.
Vraag 5:
5.
Bent u bereid om een landbouwvisie te ontwikkelen voor de stad Maastricht voor 2020?
Antwoord 5:
Er wordt gewerkt aan een groenstructuurplan waarin een beperkte visie zal worden geformuleerd ten
aanzien van landbouw; deze zal in de lijn liggen van het vigerende provinciale- en rijksbeleid. Op
grond daarvan staat derhalve een integrale benadering voorop en is een afzonderlijke landbouwvisie
niet aan de orde.

Vragen ex art. 47 RvO

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit.

Gert-Jan Krabbendam.
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