Geachte voorzitter, beste leden van de raad,
Mijn naam is Ronnie Simons. Ik heb samen met mijn vrouw en 4 kinderen een
boerderij in Lemelerveld. Wij hadden daar tot 2018 een gemengd bedrijf met
rundvee en pluimvee. Inmiddels houden wij in Lemelerveld alleen nog maar
rundvee en het pluimvee hebben wij verhuist naar een andere locatie buiten
de gemeente. De overgebleven oude stallen heeft ons tot denken gezet en is
aanleiding voor dit inspreken. Ik vraag u aandacht voor het volgende:
Boeren in Nederland staan op dit moment voor veel belangrijke keuzes over
hun toekomst. Het is duidelijk dat de maatschappij een andere
productiemethode van ons wenst. Als sector zijn we volop bezig om die
transitie te onderzoeken.
Extensiveren vraagt om nieuwe verdienmodellen. Intensiveren betekende vaak
ook investeren. Juist de meest ondernemende boeren hebben het meest
geïnvesteerd. Versneld afschrijven van investeringen verhoudt zich niet goed
tot de onzekerheid over de nieuwe verdienmodellen. Daarnaast zullen er de
komende jaren ook boeren de keus maken om te stoppen.
Sommige collega’s bestuderen de haalbaarheid om stalruimte in te leveren. Als
dat gepaard gaat met alleen de bestaande Rood voor Rood regelingen heeft
dat een verder gaande verrommeling van het platteland tot gevolg. Ook
vanuit de energietransitie gedachte om alleen daken van boerenbedrijven vol
te leggen met zonnepanelen loopt daarin spaak.
Ik vraag u om in overweging te nemen om boeren een ‘Stroom voor Rood’
regeling aan te bieden waarbij bebouwde ruimte ingeleverd kan worden voor
een vergunning voor een grotere boerderijwindmolen. De essentie is dat er
voor deze molens vergunningsruimte komt in het tussensegment waardoor
meerdere doelen binnen de gemeente Dalfsen met elkaar verenigd worden.
Concreet vraag ik u om te beslissen dat, gegeven de transitie in de landbouw
én in de energieopwek, een dergelijke ‘Stroom voor Rood’ regeling gewenst is.

Ik dank u voor uw aandacht.

