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Interpellatie

Agenda nr. 14/1 Interpellatie in verband met samen naar meer en betere bio, 
ook in onze provincie, ingediend door Koen Kerremans 
(Groen).

INTERPELLATIE BIO NAAR AANLEIDING VAN DE STRATEGISCHE NOTA BIO 2018-
2022 VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Amper 1,1 % van het Vlaamse landbouwareaal is momenteel biologisch. Best 
weinig met onze buurlanden en met Wallonië. De vraag naar biologische 
landbouwprodukten is enorm gestegen en overtreft ruim het Vlaamse aanbod. 
Biolandbouw in Vlaanderen moet dringend groeien, zowel op gebied van areaal, 
produktie, produktemethoden, onderwijs en onderzoek. Innovatie, ook in de 
biolandbouw moet leiden tot meer en betere resultaten. Onze minister van 
landbouw heeft dat eindelijk ook begrepen. Onlangs stelde ze het strategisch plan 
Bio 2018-2022 voor. Dit plan vat de doelstellingen samen die Vlaanderen heeft voor 
de biolandbouw.

De vier pijlers zijn:
1. “samen”; staat voor de samenwerking tussen alle ketenactoren. Bioboeren 

spelen een belangrijke rol in het omschakelproces van geïnteresseerde 
landbouwers.

2. “meer”: staat voor de verdere groei van de sector die uiteindelijk moet 
kunnen voldoen aan de stijgende consumentenvraag naar bio.

3. “beter”: staat voor de blijvende voorstrekkersrol op gebied van 
duurzaamheid, zowel ecologisch als sociaal-economisch. Innovatie 
stimuleren én inzetten op onderzoek zijn kerntaken.

4. “biolandbouw”: staat voor de biolandbouwer zelf, de certificatie en de agro-
ecologische principes van de biologische landbouw.De minister wil regionale 
“bioclusters” introduceren. Zones waarbinnen waarbinnen acties rond 
omschakeling naar bio op touw worden gezet. De Vlaamse overheid trekt 
hiervoor 1,4 mio EUR uit. De provincies worden hierbij betrokken.

Wat betreft het landbouwonderwijs werd voor het secundair land- en 
tuinbouwonderwijs een werkgroep opgericht. Ook hier zijn de provincies betrokken 
partij.

Het strategisch plan wil ook het Vlaamse BioKennisNetwerk (Biobedrijfsnetwerken, 
CCBT, en NOBL) versterken. Ondersteuning van onderzoek, zowel fundamenteel als 
concreet zijn hier aan de orde. Kunnen ook binnen onze provincie meer middelen 
gaan naar specifiek bio-gericht onderzoek?



Verder wordt gewag gemaakt van kansen voor inclusieve samenwerking tussen de 
bio- en gangbare sector door bijvoorbeeld gezamenlijke deelname aan oproepen 
voor Europese initiatieven zoals EIP (partnerschap voor innovatie), demoprojecten 
of VLAIO (agentschap voor innoveren en ondernemen.

Graag verwijs ik naar de resolutie Biolandbouw – Onderwijs – Plattelandsbeleid en 
de standpuntbepaling , ingediend door de partijvoorzitters van de drie 
meerderheidspartijen (N-VA, CD&V en sp.a) van 22 september 2016. Ondertussen 
zijn we bijna twee jaar verder.

Mijn vragen:
 Wat heeft de provincie ondertussen gerealiseerd met het oog op verbetering 

en vermeerdering van biolandbouw (landbouw, onderwijs, 
plattelandsbeleid).

 Welke maatregelen werd genomen die mede kunnen kaderen in de 
doelstellingen van het strategisch plan Bio van de Vlaamse overheid?

 Welke initiatieven zijn er genomen meer specifiek met het oog op 
onderzoek. (verbetermethoden, innovatie, distributie, technieken, …)

 Welke initiatieven zijn er genomen ter bergroting van het bio 
landbouwareaal in de provincie?

 Welke initiatieven zijn er genomen in onze landbouwscholen, in functie van 
verbetering van het aanbod rond biotechnieken en andere biogerichte 
onderwerpen?

 Welke initiatieven heeft de provincie genomen ter ondersteuning van 
landbouwers die wensen om te schakelen naar biolandbouw?

 Welke initiatieven zal de provincie nemen in functie van het strategisch plan 
bio van de Vlaamse overheid?
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