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    Beste AJF-leden,
 

In deze roerige tijd is het de hoogste tijd voor een
update! 

 
Achter de schermen is er veel gaande. Zowel bij

NAJK als bij ons als AJF, op het gebied van
belangen behartigen voor de jonge boeren. In

deze nieuwsflits staat de laatste stand van zaken
uit belangrijke dossiers fan de AJF!

 
 Als Dagelijks Bestuur proberen wij jou, als AJF lid,
zo goed mogelijk op de hoogte te houden, met in

deze nieuwsflits het meest recente nieuws.  
Houd er echter wel rekening mee dat

hedendaags het nieuws snel veranderd en deze
berichtgeving over een paar dagen weer

achterhaald is. 
 

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen
heeft Johan Remkes afgelopen week zijn lang

verwachte stikstofadviezen gepresenteerd in een
58 pagina’s tellend rapport. In deze nieuwsflits

een korte samenvatting daarvan. 
 

Nynke
 
 
 



Stikstof

Op provinciaal niveau is de afgelopen tijd rustig op stikstofgebied.
Als AJF organiseerden we op 31 augustus een thema-avond stikstof
waar jullie als leden het gesprek aan konden gaan met
gedeputeerden en ambtenaren van de provincie. Een goed
bezochte avond, waar jullie hopelijk net als ons, positief op terug
kijken. 

Volgens Remkes kunnen we als Nederland op dit moment juridisch
gezien niets anders dan de natuur in stand houden, daarom moeten
de doelen blijven zoals ze door het kabinet gesteld zijn in de
stikstofwet en het regeerakkoord (50% reductie in 2030). Om tot
deze stikstofreducties te komen beveelt Remkes 3 lijnen aan;



1) Op korte termijn ruimte maken. 
Door het versneld opkopen van 500 tot 600 piekbelasters nabij N2000 gebieden. Dit
gaat zowel om agrarische als industriële bedrijven. Opkoop dient voornamelijk op
vrijwillige basis te zijn maar hij noemt onteigening wel als laatste optie. Verder
worden een aantal opties genoemd voor verdere stikstofreductie zoals
overschakelen naar een extensievere bedrijfsvoering en stoppen of verplaatsen met
ruimhartige compensatie. 
Deze snelle maatregelen moeten natuurherstel opleveren en vergunningsruimte
creëren zodat PAS-melders en interimmers met voorrang op bouwprojecten
vergund kunnen worden. Na legalisatie kunnen bouwprojecten dan weer vergund
worden. 

2) Perspectief landbouw
Voor de langere termijn adviseert Remkes om de KDW uit de wet te halen omdat
deze blindelings focust op stikstof terwijl de staat van de natuur leidend zou moeten
zijn. Daarom moet er een nieuw juridisch houdbaar kader uitgewerkt worden waar
breder wordt gekeken naar andere invloeden zoals klimaat, water, bodem en
gezondheid. 
Het beruchte stikstofkaartje noemt Remkes ‘veel te gedetailleerd’, en moet komen te
vervallen. In plaats daarvan stelt Remkes zonering voor. Verschillende type gebieden
met daarbij verschillende mogelijkheden per gebied op gebiedsniveau. De landbouw
mag niet langer het sluitstuk zijn van ruimtelijke ordening. 

3) Gebiedsgerichte transitie
De landelijke en provinciale overheden moet duidelijke en integrale kaders bieden
voor bodem, water, klimaat, natuur en dierwelzijn. Zo weten boeren waar ze aan toe
zijn en kunnen ze daar hun bedrijf op door ontwikkelen. Ook adviseert Remkes een
grondbank die extensivering op gang moet helpen. 
Naast de drie genoemde lijnen doet Remkes nog een aantal aanbevelingen zoals;
- Betere overheidscoördinatie bij het inrichting van reeele en robuuste
verdienmodellen. 
- De agrarische sector moet eensgezind blijven en met één mond spreken.
- Een nationaal innovatieprogramma moet innovaties in stal- en voersystemen in
stand houden en borgen.
- De overheid moet beter de dialoog aangaan om het vertrouwen terug te winnen. 
Verder is het nog wel goed om te benadrukken dat het rapport van Remkes een
advies is. Hoe het kabinet hier op gaat reageren weten we waarschijnlijk op vrijdag
14 oktober. 

Akkelien & Hendrik



Derogatie

De details van de afbouwderogatie hebben grote gevolgen voor de
melkveehouderij, ook in de provincie Friesland. Uit een snelle berekening volgt
dat er op basis van de dieraantallen van 2021 ongeveer 46 mln kg N in
Friesland geproduceerd door runderen en is er plaatsingsruimte (grasland,
akkerbouw) zonder derogatie voor 38 mln kg N (exclusief bufferstroken).
Aannames zijn dan dat alle mest van varkens, pluimvee en vleeskalveren dan
naar de mestverwerking gaat en geen rundermest verwerkt wordt en in de
provincie blijft. De krapte is een serieuze krapte, waarbij de aanvullende
algemeen geldende voorwaarden voor de derogatie (bemestingsplan,
elektronische registratie, 3m bufferstrook, geen derogatie bufferzone N2000,
20% reductie gebruiksnorm in ‘met nitraten verontreinigde gebieden’)
kostprijsverhogend zijn en gigantische impact hebben.

Zoals het duidelijk mag zijn, is de derogatiebeschikking een harde klap met
verstrekkende gevolgen. De NAJK gaat dan ook voor heronderhandeling en
betere invulling van de derogatie. In de komende periode zal meer nieuws
volgen omtrent dit onderwerp.

Jessica



Per ingang van 2023 is de overheid voornemens veel beleid ingrijpend te
veranderen. Er heerst nog veel onduidelijkheid, omdat veel beleid nog niet
vast staat en het tijdspad van de implementatie te kort is. Het is nog
onduidelijk wat regels precies inhouden m.b.t. 7e APN, GLB en derogatie.
Derogatie wordt de komende jaren afgebouwd, en heeft als consequentie
dat de stikstofgebruiksnormen en de verplichte bufferstroken er
landbouwkundig flink in hakken. Zo zijn de bufferstroken nog niet exact
bekend maar dit zal uit komen tussen de 2 en 5 meter, terwijl er wel tarwe
gezaaid is, of komende weken wordt gezaaid. Kortom, er zijn maatregelen
die uitgesteld dienen te worden aangezien ze niet uitvoerbaar zijn per 1
jan. 2023. Zoals GLB, waarbij eco-regelingen toegankelijker moeten zijn,
bufferstroken in relatie tot het 7e APN, GLB en derogatie en er moet meer
verdieping komen in de maatwerkaanpak. 

Veronica

Akkerbouw



Hoodie actie

Afgelopen voorjaar hebben we een succesvolle hoodie actie op touw
gezet vanuit AJF. Hierdoor hebben we een heel aantal nieuwe leden
kunnen verwelkomen! En daarnaast ook leuke foto’s kunnen ontvangen
van het dragen van de hoodies, van de feesttenten tot het werk in onze
mooie sector!   

We willen alle nieuwe - en potentiële leden nog een kans geven om
alsnog een hoodie te ontvangen! Geef voor 1 december  2022 aan jouw
afdelingsbestuurder aan dat je een hoodie wil bestellen, en dan zullen
we begin januari een nieuw ronde hoodies uitleveren! 
Deze actie is alleen voor nieuwe leden, dus niet bedoeld om extra
hoodies te bestellen voor bestaande leden. 
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Bezoekadres:
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9202 PD Drachten
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9200 AD Drachten

Telefoon: 0512- 305285  of 06-30334278
info@ajf.najk.nl 


