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Beste leden,
'Der is in soad geande'.
De meeste corona regels zijn van tafel en er
worden weer fysieke bijeenkomsten
georganiseerd!
Achter de schermen is er veel gaande. Zowel bij
NAJK als bij ons als AJF op het gebied van
belangen behartigen. Daarom weer de hoogste
tijd om jullie een laatste stand van zaken te geven
op een paar belangrijke dossiers vanuit AJF!
Mis je een onderwerp of speelt er iets bij jouw in
de regio? Meld dit dan bij één van de
bestuurders. Wij willen graag weten wat er bij jou
op het bedrijf of in de regio speelt.

Voor in de agenda!

Melkveehouderij vakgroep bijeenkomst

Op 22 maart zal Engbert Dijkstra uit Wijnjewoude vertellen over zijn
succesvolle bedrijfsovername.
Dit wordt in samenwerking met Alfa Accountants en Adviseurs
georganiseerd. Alfa zal vertellen over de (fiscale) aandachtspunten en
actualiteiten rondom bedrijfsovername.
Meer informatie volgt binnenkort!

OPROEP!
AJF roept jou op om alvast actief na te denken over hoe
grondgebondenheid voor de melkveesector eruit zou moeten zien.
Praat erover met elkaar. Binnenkort volgt een discussieavond!

Melkveehouderij

Efkes buorkje by it NAJK

Goedkeuring actieprogramma positief maar inhoud
baart jonge boeren zorgen
Het actieprogramma en bijbehorende toevoeging (addendum),
zijn goed genoeg bevonden door de Europese Commissie.
Hiermee is het actieprogramma vastgesteld en kunnen de
gesprekken over derogatie van start gaan. Na het lange proces
is er nu eindelijk wat meer duidelijkheid gekomen, maar de
punten uit het addendum vindt NAJK pittig.
De Europese Commissie had eerder aangegeven de voorstellen
in het concept 7e actieprogramma en de daarmee
samenhangende aanpak van stikstof uit het regeerakkoord
(nog) niet stevig en concreet genoeg te vinden. Daarom heeft
het ministerie van LNV afgelopen weken gewerkt aan een
aanvulling, zogenaamd addendum, op het eerder gemaakte
actieprogramma. Het addendum bevat de volgende
maatregelen:
Integrale waterkwaliteit: per grondsoort zijn er verschillende
maatregelen die opgenomen worden in de gebiedsgerichte
aanpak.
Extensivering veehouderij door bijstelling plafonds na
opkoop: bij opkoop- en uitkoop van veehouderijbedrijven
worden de productierechten ingenomen en doorgehaald.
De productieplafonds van stikstof en fosfaat worden hierop
naar beneden bijgesteld.

Extensivering van akkerbouw nabij beekdalen: het inrichten
van 100-250 meter brede bufferstroken is in beekdalen in de
zandgebieden van Centraal Nederland, Oost Nederland en
Zuid Nederland.
Binnen 10 jaar grondgebonden melkveehouderij: er wordt
een wetstraject gestart om te komen tot een volledige
grondgebonden melk- en rundveehouderij binnen 10 jaar.

Het addendum is behoorlijk pittig en gaat een grote invloed
hebben op de landbouw. NAJK vind het belangrijk dat de jonge
boeren die een toekomst voor zich zien in de Nederlandse
landbouw, dit ook hebben. Geef de jonge boeren perspectief; dit
nieuwe actieprogramma mag er niet voor zorgen dat nog meer
jonge boeren afhaken!

Campagne NZO
De NAJK heeft van de NZO budget gekregen om
een campagne te organiseren om de
melkveesector positief te belichten. Ondertussen zijn de beelden
geschoten, waaronder bij onze AJF-lid Jilles Jan Kooistra. Zéér
binnenkort zal je de campagne zien verschijnen!

Veenweide
De discussie rondom de veenweide heeft niet stil gestaan in de
afgelopen maanden. In het veenweideprogramma 21/30 staat dat er
een herijking van het plan moet komen in 2022. Deze herijking van
het veenweideplan 2022 is inmiddels gestart en zal in de loop van
2022 vorm krijgen. Om een greep te doen betreft “onze” (7
landbouwpartijen) insteek blijft voorop staan dat er een werkend
verdienmodel moet zijn. Ook de gronden met minder dan 80cm veen
of met meer dan 40cm klei is er geen noemenswaardig voordeel
omtrent de CO2 reductie dat wij hier vinden dat deze niet in de
veenweideopgave thuishoren. Voor bedrijven met meer dan 80cm
veen vinden wij dat er maatwerk (in samenwerking met de
grondgebruiker) op bedrijfs/perceelsniveau nodig is. De
gereedschapskist die hier voor nodig is moeten op zijn minst
bevatten: bodemmaatregelen, grondbank en nadeelcompensatie.
Als landbouwpartijen staan wij positief in de HAKLAM werkwijze,
Hoger Als het Kan en Lager Als het Moet
Wat gaat komen: Discussiemiddag Veenweidekoe, Wat zijn de
gevolgen van hoogwater voor het boerenbedrijf en wat wordt er van
de koeien verwacht. Deze discussie middag vind plaats op Woensdag
6 april van 12.45 tot 15.30, heb jij hier een duidelijke mening over laat
het dan weten. Mogelijk is er ook nog een plaatsje vrij aan de tafel om
live mee te doen aan deze discussie.

Akkerbouw
Waddenagenda 2050
9 februari is samen met NAV en LTO een informatiebijeenkomst over
de waddenagenda 2050 georganiseerd. Tijdens deze online
bijeenkomst heeft Aleid Dick (NAV) als coördinator van het regieteam
ons bijgepraat over de gang van zaken. Binnen de waddenagenda zijn
meerdere sectoren waaronder de landbouw betrokken voor het
ontwerpen van het waddengebied binnen de waddenagenda 2050.
Aleid Dick is de stem voor de gehele landbouw (alle betrokken
sectoren), dit is een nieuwe wijze van belangenbehartiging waarmee
de verschillende landbouworganisatiesniet tegen elkaar opgezet
kunnen worden binnen de discussie in het regieteam. Aleid Dick
bundelt de verschillende belangen samen tot 1 antwoord in de
discussies. Inhoudelijk kan er nog niet veel gezegd worden over de
gang van zaken. Maar haar scherpe blik en concrete verwoording
heeft tot nu voor geleid dat de landbouw minder benadeeld gaat
worden dan in de concept plannen bedoeld was. Indien de plannen
concreter worden zullen wij jullie als AJF hiervan op de hoogte stellen

Stikstof
Rondom stikstof zijn er inmiddels een aantal zaken veranderd op
zowel landelijk als provinciaal niveau. Naast een nieuwe minister van
landbouw (Henk Staghouwer) is er inmiddels ook een minister van
Stikstof (Christianne van der Wal). Op 16 februari hebben jullie
middels een webinar kennis kunnen maken met beide ministers.
De focus in de stikstofaanpak zal komen te liggen op
gebiedsgerichte aanpak. Hoe dit er praktisch gezien uit zal komen te
zien is nog niet duidelijk. Momenteel zijn we op nationaal en
provinciaal niveau bezig om de spelregels af te kaderen en de
planning uit te stippelen. Dit doen we door de samenwerking op te
zoeken met 8 andere Friese belangenbehartigers: FDF, NWV,
Agractie, FBBF, DDB, Kollektivenberied Fryslân, Netwerk GRONDig,
Het Friesch Grondbezit en LTO. Uiteraard blijft legalisering van
melders en interimmers prioriteit nr. 1 in dit traject. Daarnaast
vinden wij het belangrijk dat er onder andere ingezet wordt op
werkelijke gemeten depositie en minder op modellen die
verspreiding voorspellen, innovatie, een grondige analyse van de
huidige natuur en de staat hiervan en een duurzaam economisch
perspectief.
Als AJF zijn we voornemens om de gesprekken in gebiedsprocessen
te laten voeren door leden uit de betreffende gebieden. Die leden
weten als geen ander waar de pijnpunten en de oplossingen
kunnen liggen een daarnaast hebben we als AJF-bestuur niet de
capaciteit om bij alle gebieden aan tafel te zitten. Waarschijnlijk
organiseren we als AJF een extra bijeenkomst om dit nader toe te
lichten.
Mocht het zo zijn dat je op jouw bedrijf ergens tegenaan loopt in
relatie tot de stikstofproblematiek, laat het ons dan weten. Dan
kunnen we het onder de aandacht brengen.

Fauna
Philip kramer is sinds 20 oktober 2021 de
landbouwvertegenwoordiger in de FBE (Fauna Beheerseenheid
Fryslan) vanuit AJF/NAV/LTO en NMV. Hij heeft het stokje van Douwe
Anema overgenomen.
Belangrijke ontwikkeling is dat het faunaplan 'schade' is goed
gekeurd en dat er ook rekening is gehouden met de 150m rondom
natuurgebieden/ rustplaatsen. Daar mag niet worden gejaagd en er
zit geen vergoeding op. Vanuit de AJF is aangegeven dat dit niet
realistisch is waarbij de andere partijen binnen de FBE ons
standpunt erkenden. Dit zal worden aangepast in het plan.
Zeer belangrijk voor ons als AJF dat bij de FBE/Provincie de
meldingen van schade bekend zijn. We merken in de praktijk dat er
te weinig schademeldingen worden gedaan, wat resulteert dat de
provincie zegt dat het goed met de schade bestrijding / fauna
plannen gaat.
Meld je schade en ontvang een schadevergoeding!
Je hebt al snel schade waarvoor je vergoeding kunt aanvragen.
Aanvragen kan via Mijn Faunazaken van BIJ12.
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