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Meer mogelijkheden natuur/landschapsbeheer 

Inkomen 
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Voor landbouwproducten moet een eerlijke prijs worden betaald, zodat het voor alle 
landbouwsectoren mogelijk is om daar een fatsoenlijk inkomen uit te halen. Als jonge boeren 
halen we ons inkomen liever uit de markt dan dat we afhankelijk zijn van allerlei subsidies.    
 
Korte ketens waarbij de producten via één of twee tussen schakels aan de consument 
worden verkocht, worden opgezet door het bedrijfsleven. De provincie speelt hierbij geen rol 
van betekenis, alleen op die manier ontstaan er duurzame samenwerkingsvormen voor de 
lange termijn.   
 

De grondgebondensectoren kunnen CO2 vastleggen in de bodem, deze vastlegging zou 

gewaardeerd moeten worden door de maatschappij en het overige bedrijfsleven. Korte CO2 

ketens, zoals de teelt van suikerbieten, moeten ook gewaardeerd worden en niet alleen de 

lange ketens.  

Veel boeren doen aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) of zouden hier aan 

mee willen doen. Er zouden meer mogelijkheden moeten komen om hier aan mee te kunnen 

doen. Daarnaast moeten er contracten komen met een langere looptijd dan zes jaar. Bij een 

langere looptijd is het voor een boer ook mogelijk om meer investeringen in het natuur- en 

landschapsbeheer te doen en het echt te zien als een verdienmodel.  

Er worden van uit de (provinciale)overheid geen verplichtingen opgelegd op het gebied van 

natuur- en landschapsbeheer, grondgebruik en grondbeheer. Maar zaken als het deelnemen 

aan het ANLb, het niet ploegen van grasland en het toepassen van akkerranden worden wel 

gestimuleerd. Dit zorgt ervoor dat boeren voor deze maatregelen een vergoeding kunnen 

krijgen van de overheid en ook nog een vergoeding uit de markt kunnen halen. Bij het 

verplicht stellen van bepaalde maatregelen is een vergoeding van uit de markt niet meer 

mogelijk.  

De groeimogelijkheden hangen af van de omgeving waarin een bedrijf opereert. Groei van 

een bedrijf blijft mogelijk als het bedrijf in balans is met zijn omgeving. De aankoop van 

grond, innovaties op het gebied van bijvoorbeeld stikstof moeten kunnen worden terug 

verdiend.  

Voor de langere termijn is het belangrijk dat er minder in de waan van de dag wordt geleefd 

en geregeerd. Boeren zitten vaak generaties op de zelfde plek en willen het bedrijf ook weer 

door kunnen geven aan de volgende generatie. Hiervoor is het van belang dat er lange 

termijnbeleid komt met een stip op de horizon waar we in 10-15 jaar naar toe kunnen 

werken.  
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Bedrijven met een PAS-melding hebben altijd te goedertrouw gehandeld en hebben recht op 

een vergunning die past bij hun huidige bedrijfsomvang. Deze vergunningen zouden eerst 

moeten worden verleend voordat er vergunningen af worden gegeven aan andere sectoren.  

Er worden alleen stikstofmaatregelen getroffen nadat er daadwerkelijk gemeten is in de 

Natura 2000 gebieden. Hiernaast moet het voor veehouders mogelijk worden om de 

daadwerkelijke emissies uit de stal te meten. Indien deze door management maatregen laag 

genoeg zijn hoeven er geen extra maatregelen te worden genomen. 

Innovatie is de oplossing voor het stikstof probleem. Met de nieuwste innovaties kan de 

stikstof uitstoot met 70-80 % verlaagd worden. Daarnaast kan er met deze installaties 

kunstmest uit dierlijke mest worden gemaakt. Dit draagt bij aan de kringlooplandbouw die we 

met zijn allen voor ogen hebben.  

Uitkoop van bedrijven is niet wenselijk, het verminderen van het aantal bedrijven verzwakt de 

gehele agrosector. Op de langere termijn het zal behoud van het huidige aantal 

landbouwbedrijven er voor zorgen Nederland koploper blijft in duurzame landbouwmethoden 

en landbouwinnovaties. Onteigening van bedrijven is wat ons betreft onbespreekbaar.  

De gebiedsgerichte aanpak moet ten alle tijde van onderop komen met open vizier. Met als 

uitgangspunt de staat van de natuur. Voor aanvang van de gebiedsprocessen zal een 

ecologische toets moeten worden uitgevoerd om te beoordelen wat de staat van de natuur is 

en in hoe verre een lagere stikstofdepositie bijdraagt aan de instandhouding van dat gebied. 

Daarnaast moet iedereen die aan tafel zit moet gelijkwaardig behandeld worden en boeren 

moeten de beste ondersteuning kunnen inschakelen die door de overheid wordt vergoed. 

Er komen in de provincie Fryslân geen extra Natura 2000 gebieden bij en de bestaande 

gebieden worden ook niet stikstof gevoelig gemaakt. De huidige stikstof gevoelige 

natuurgebieden worden eerst goed tegen het licht gehouden en zo nodig verkleind. 
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Omgeving 

Geen zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond 
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Als boeren van de toekomst vinden wij het belangrijk om gewaardeerd te worden door onze 
directe omgeving, de provinciale overheid en de landelijke overheid. We zouden graag zien 
dat de waardering voor de agrarische sector meer uitgesproken wordt in Nederland. 
Daarnaast zouden we graag meer vertrouwen van de overheden willen krijgen in de vorm 
van doelvoorschriften in  plaats van middelvoorschriften.  
 
Boerburgerverbinding zou door de provincie (financieel) ondersteund moeten worden. De 
verbinding tussen boeren en burgers is van groot belang voor begrip van burgers voor de 
agrarische sector en de waardering voor het platteland. Een op de vijf huizen in het buiten 
gebied wordt op dit moment door mensen uit de randstad gekocht. Deze mensen hebben 
vaak een heel ander beeld van het platteland door gebrek aan kennis van wat, waarom 
gedaan wordt, dit zorgt voor onbegrip voor bepaalde agrarische activiteiten. Moet de 
provincie bijvoorbeeld een inburgeringscursus faciliteren voor deze burgers?  
 
Zonnepalen op vruchtbare landbouwgrond zouden niet moeten worden toegestaan. 
Vruchtbare landbouwgrond moet worden gebruikt voor het verbouwen van gewassen en het 
laten grazen van dieren. Dubbel gebruik van landbouwgrond doormiddel van 
zelfrijdende/verplaatsende zonnepanelen zou een goede oplossing kunnen zijn voor de 
energietransitie. Op deze manier behoudt de grond zijn landbouwfunctie en kan een extra 
inkomen gehaald worden. Voorop gesteld blijft dat de daken van schuren en stallen eerst vol 
liggen voordat we grond als optie kunnen zien voor de energie transitie. Om dit mogelijk te 
maken moet de overheid zorgen dat het stroom netwerk op orde is, zodat de stroom ook 
daadwerkelijk geleverd kan worden.  
 
Voor kleine windmolens op landbouwbedrijven moet meer ruimte komen. De regels zijn op 
dit moment te strikt waardoor het bijna onmogelijk is om een molentje neer te zetten. Ook zal 
het maximum aantal molens moeten worden verhoogd zodat grotere bedrijven en 
glastuinbouw bedrijven ook energie neutraal kunnen worden. Daarnaast moet er ruimte 
komen om grotere windmolens te kunnen plaatsen, dit is tenslotte voor het landschap 
gunstiger dan bij de grote landbouwbedrijven een tiental kleinere molens te plaatsen.  
 
De boer als energieleverancier van de buurt. Boeren moeten samen met dorpsbewoners een 
plan kunnen maken om als dorp energieneutraal te kunnen worden. Boeren hebben vaak 
grote daken waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Boeren hebben de ruimte voor 
een (kleine) windmolen en boeren hebben mest waar ze met een monovergister groen gas 
uit kunnen halen. De provincie zou deze plannen moeten aanjagen en ondersteunen met 
kennis en bijpassende regelgeving. 
 
Een goede internetverbinding, genoeg capaciteit op het stroom netwerk en veilige wegen zijn 
van groot belang voor onze agrarische sector. Het is op dit moment bijna niet mogelijk een 
aan grootschalige energie opwekking te doen op het boeren erf. Dit komt omdat het 
stroomnetwerk in Friesland niet op orde is, hier zal moet spoed wat aan gedaan moeten 
worden. Eens temeer omdat de verduurzaming van de bedrijven vaak meer elektriciteit 
vraagt.  
 

De huisvesting van arbeidsmigranten zorgt in sommige dorpen voor ongewenste situaties. 

Huizenprijzen stijgen doordat uitzendbureaus de huizen voor veel geld kunnen kopen en 

verhuren, de saamhorigheid verdwijnt uit de dorpen als er te veel arbeidsmigranten worden 

gehuisvest. Daarnaast kunnen jongeren niet meer in hun eigen dorp wonen omdat de huizen 

te duur worden. Het zou beter zijn als er meer mogelijkheden komen om arbeidsmigranten te 

huisvesten op het terrein van de werkgever.
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Gewasbeschermingsmiddelen is de juiste benaming  

Grondgebruik 
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Te vaak worden er nog termen gebruikt als gif, vergif en landbouwgif. Alle 

gewasbeschermingsmiddelen (gbm) die in Nederland zijn toegestaan worden onderzocht 

door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). 

Deze middelen zijn veilig bij gebruik en veilig voor de omgeving. Het gebruik van gbm is een 

noodzakelijk kwaad  om de gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Het gebruik 

van de gbm draagt bij aan een duurzame voedselvoorziening en graag zouden we dan ook 

zien dat eerder genoemde termen niet meer gebruikt worden, deze werken alleen maar 

polariserend. Projecten als “perceels emissie in de hand” waar tussen waterschap en boeren 

samengewerkt wordt in het verminderen van emissie naar het oppervlakte water door 

maatwerkaanpak werken goed, beter dan het opleggen van generieke maatregelen, en 

moeten verder gestimuleerd worden. Naast naar GBM in het oppervlakte water moet ook 

naar andere vervuiling gekeken worden zoals medicijn resten.  

Om het kunstmest gebruik in de agrarische sector te verminderen zouden er meer 

mogelijkheden moeten komen voor het toepassen van (bewerkte) dierlijke mest.  Om dit voor 

elkaar te krijgen moet de regelgeving dit meer stimuleren, waardoor we meer kunnen doen 

aan kringlooplandbouw. Er moet nu vaak kunstmest worden aangekocht en mest worden 

afgevoerd door veehouders. Dit draagt niet bij aan  het sluiten van kringlopen. Echter is het 

uitsluiten van kunstmest geen optie voor de akkerbouw. Met kunstmest is er mogelijkheid tot 

directe, plaats specifieke en met kleine hoeveelheden, sturing te geven gedurende het 

groeiseizoen van gewassen.    

Zolang landbouwkundig gebruik van de grond mogelijk is, moet de grond voor de 

landbouwsector behouden blijven. Het uit de landbouw halen van vruchtbare landbouwgrond 

draagt niet bij aan een duurzame extensievere landbouw. Alle grond die uit de landbouw 

wordt gehaald voor andere doeleinden zou gecompenseerd moeten worden door, 

inpoldering, het anders invullen van natuurgebieden en door natuurgebieden  extensief te 

laten beheren door boeren.  

Landbouwgrond met een verminderde landbouwkundige waarde door bijvoorbeeld een 

hoger waterpeil in de veenweidegebieden blijft in eigendom bij de agrarische sector zodat die 

daar zelf een nieuwe invulling aan kan geven. Deze invulling kan zijn het zeer extensief 

beweiden met vleesvee of het plaatsen van zonnepanelen op de te natte gronden.   

Opkomend zout kwelwater vormt een toenemende bedreiging voor de akkerbouw, 

voornamelijk in de noordelijke kleischil. Deze bedreiging moet actief bestreden worden om te 

voorkomen dat het leidt tot schade in gewasgroei, opbrengsten en kwaliteit van de te 

oogsten gewassen. Wat van essentieel belang is dat kleigronden zich anders gedragen dan 

zandgronden. Natrium bindt zich aan het CEC complex wat zorgt voor een slecht 

bewerkbare grond. De kleigrond is minder zouttolerant, wat in alle gevallen zorgt voor een 

slechtere structuur. Zilte teelten is dan ook geen oplossing, naast dat de markt voor zilte 

teelten maar heel beperkt is. Onder andere de grond voldoende doorspoelen met water en 

peil gestuurde drainage kan de verzilting tegengaan.  

Samenwerking tussen de verschillende landbouwsectoren kan er voor zorgen dat beide 

sectoren sterker worden. Wat voorop moet staan is dat er door beide partijen een 

meerwaarde moet ontstaan door een samenwerking. Door landruil kunnen hoog salderende 

gewassen geteeld worden op de grond van de veehouder of meerwaarde geven aan de 

rustgewassen in het bouwplan van de akkerbouwer. Door een ruil samenwerking kunnen 

veehouders gras of andere gewassen telen op grond van de akkerbouwer, met de 

benodigde extra mestplaatsingsruimte. Daarnaast hebben akkerbouwers veel kennis over 

grondbewerking, het telen van voerdergewassen en precisielandbouw waar veehouders wat 

aan kunnen hebben, in een samenwerking zouden er bijvoorbeeld eiwitrijke gewassen 
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kunnen worden geteeld. De kennisuitwisseling kan gelijk al benut worden door de veehouder 

zonder afhankelijk te zijn van regelgeving e.d. De samenwerking tussen de sectoren zou 

door de overheid ondersteund moeten worden door aanpassen van de regelgeving waardoor 

de samenwerking gemakkelijker wordt en wordt gestimuleerd.  Bepaalde regels als blijvend 

grasland vormt nu een beperking in een samenwerking. Tevens moet de regelgeving omtrent 

voer-mest contracten verruimd worden.  

Predatie van weidevogelnesten door steenmarters en vossen, ganzen- en dassenschade en 

de komst van de wolf moeten hoger op de agenda komen te staan bij het provinciaalbestuur.  

De predatie van weidevogelnesten zorgt ervoor dat de daling van de weidevogelpopulatie 

moeilijk tot stilstand komt. Het zou provincie breed mogelijk moeten worden om de 

steenmarter in het landelijkgebied te mogen bestrijden, daarnaast moet er worden gezorgd 

dat de vossenjacht weer mogelijk wordt/mogelijk blijft.  

Ganzen- en dassenschade moet zonder eigenrisico worden vergoed aan de boeren met 

schade. Daarnaast moet er maximaal worden ingezet om het aantal ganzen te verminderen. 

Voor akkerbouw wordt de ganzenschade ook een steeds groter probleem. In de zomer moet 

er een 0-norm gehanteerd worden voor ganzen, de schade kan de gehele teelt van een 

jaargang doen mislukken.  

De komst van de wolf zorgt voor veel onrust bij de schapenhouders in onze provincie. De 

beschermde status van de wolf zal moeten worden aangepast om het vee in de weilanden te 

behouden. De wolf moet actief worden geweerd en afschot van wolven moet mogelijk 

worden. 

Het aanvragen van een  schadevergoeding en het melden van faunaschade moet 

gemakkelijker worden. Op deze manier wordt het voor de agrariërs aantrekkelijker om ook 

kleinere schades te melden en zo krijgt de provincie een beter beeld van de werkelijke 

schade die er is.  

De bouw van nieuwe woonwijken neemt veel ruimte in beslag. Deze ruimte is nu nog vaak 

vruchtbare landbouwgrond, dit is omdat er begrijpelijke wijs niet in natuurgebieden mag 

worden gebouwd. Een goed alternatief kan zijn om woningen op water te bouwen. Friesland 

heeft 24 meren en een deel van het IJsselmeer waarop dit mogelijk is. Naast het behoud van 

landbouwgrond kan een huis op het water ook voor de bewoners voordelen bieden. Je kan 

namelijk eenvoudig verhuizen van de ene plek naar de andere plek zonder dat je een nieuw 

huis hoeft, je woont altijd aan het water en het is er in de zomer altijd goed toeven.   


