Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 26 november 2020

Zaaknummer

: 155464

Onderwerp:

: Deelname in de coöperatie De Marke UA

De raad wordt voorgesteld
1. Geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen om met één certificaat deel te nemen aan
de Coöperatie De Marke UA;

Aanleiding
Aan de Achterhoekse gemeenten is verzocht om te participeren in de nieuwe coöperatie De Marke UA. Het college
heeft een principebesluit genomen om met één certificaat deel te nemen aan de Coöperatie De Marke UA. De
gemeentewet vereist dat gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om wensen of bedenkingen m.b.t. de
voorgenomen participatie te uiten.
Wat wordt met beslissing bereikt
Dat indien vanuit de raad geen wensen of bedenkingen tegen het voornemen worden geuit, het college tot uitvoering
kan overgaan van haar voornemen om met één certificaat deel te nemen aan de Coöperatie De Marke UA.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Coöperatie De Marke UA geeft invulling aan lokale, regionale, provinciale en nationale ambities m.b.t. het
realiseren van Kringlooplandbouw.
Door Coöperatie De Marke UA worden onderzoeksprogramma’s ontwikkeld die leiden tot een duurzamere
landbouw (inzet op Kringlooplandbouw, Natuur inclusieve landbouw, Klimaatvriendelijke landbouw en
Precisielandbouw). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan doelstellingen zoals opgenomen in het
Realisatieplan Visie LNV “Op weg met nieuw perspectief”) en onze regionale ambitie die we in de Achterhoek
visie 2030 (Smart Living) hebben opgenomen om als Achterhoek koploper te blijven in de kringlooplandbouw.
Een beleidsopgave die ook een plek zal krijgen in de beleidsnotitie Vitaal Platteland waaraan wij lokaal werken.
1.2

Coöperatie De Marke UA vervult een brugfunctie tussen praktijk en wetenschap.
Bij de Marke worden nieuwe vormen van leren in de praktijk ontwikkeld, die toekomstige werkers in de sector
vertrouwd maken met kringlooplandbouw. Daarnaast komt er een “innovatie hub ”die studenten van een breed
scala van MBO-,HBO- en WO-opleidingen gaat koppelen aan projecten van De Marke en het Achterhoekse
agro-bedrijfsleven. De Melkveehouders en aanpalende bedrijven bepalen de agenda en geven aan welke
onderzoek voor de praktijk belangrijk is. Universiteit Wageningen geeft invulling aan het onderzoek. De
samenwerking heeft zo meerwaarde voor beide partijen De intensieve samenwerking tussen De Marke en
Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) biedt een effectieve, praktijkgerichte
infrastructuur om nieuwe kennis en kunde direct door te laten stromen naar de agrariërs in de regio.
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1.3

Met onze deelname in Coöperatie De Marke UA geven we uitvoering aan de Regiodeal-afspraken.
De vorming van deze coöperatie maakt het mogelijk om uitvoering te geven aan een aantal Regio-dealprojecten die zijn ingediend bij de Regio Achterhoek op gebied van circulaire- en innovatieve landbouw. Door de
samenwerking met CIVON in Ulft, De Steck in Doetinchem en de Achterhoekse maakindustrie wordt een uniek
cross-sectoraal “innovatie-eco-systeem ”ontwikkeld. Hiermee wordt een boost gegeven aan het innovatief
vermogen van de regio zoals binnen de Regiodeal is vastgelegd en waaruit ook CIVON een impuls heeft
ontvangen.

Kanttekeningen
N.v.t.
Kosten, baten, dekking
De deelname van ons via één participatie in Coöperatie De Marke UA kost éénmalig 5.000 Euro. Er is geen sprake
van jaarlijkse deelnamekosten.
Baten bestaan uit maatschappelijke baten (toekomstbestendigheid van de landbouwsector).
Dekking vindt plaats via ons krediet voor lokaal voedselbeleid.
Uitvoering
Wanneer de raad geen wensen en bedenkingen uit ten aanzien van het voorgelegde ontwerp-voorstel, kan de
deelname van onze gemeente in Coöperatie De Marke UA voor het eind van het jaar worden afgerond.

Bijlagen
Ontwikkelvisie Coöperatie De Marke UA

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester
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