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Voorwoord 
Fryslân is lânbou en de lânbou is Fryslân. In de meer dan 2000 jaar oude geschiedenis van Fryslân en 
de Friezen neemt de landbouw een continue en belangrijke plek in. Maar de landbouw in Fryslân 
heeft behalve een geschiedenis ook een toekomst. 

 

De landbouw, en dan met name de melkveehouderij, is op een belangrijk punt in haar ontwikkeling 
aangekomen. Het opkomen van grote nieuwe markten in Azië, Latijns-Amerika en Afrika doet de 
vraag toenemen naar landbouwproducten van hoogwaardige kwaliteit, alsmede naar de kennis om 
deze landbouwproducten te maken. Dat is op dit moment duidelijk merkbaar en zichtbaar in Fryslân. 

 

Was het landbouwbeleid voorheen met name ingegeven door problemen (overproductie, milieupro-
blematiek, gezondheid), nu verschuift het accent meer naar kansen creëren en kansen pakken. De 
directe werkgelegenheid die daarmee gemoeid is maar ook de kennis die opgedaan wordt en ver-
markt kan worden, zorgen voor een nieuw zelfbewustzijn en elan in de landbouwsector. 

 

De grote uitdaging is dan ook het realiseren van een perfecte verbinding tussen economie en ecolo-
gie/milieu, zodat een boer er (het liefst goed) aan verdient als hij schoner, beter en zuiniger produ-
ceert. Met andere woorden, dat niet alleen de netto waarde van het geleverde product wordt ver-
goed maar dat ook maatschappelijke diensten (zoals agrarisch natuurbeheer, beperken CO2 uitstoot 
en dergelijke) op een goede wijze worden vergoed. 

 

Als provincie Fryslân spelen wij een bescheiden maar voor de Friese boeren niet onbelangrijke rol. 
Met deze Landbouwagenda willen wij in samenhang met andere beleidsterreinen en samen met 
andere partijen, waaronder met name de boeren zelf, bovenstaande ontwikkeling mogelijk maken. 

 

Er dient zich een nieuwe generatie boeren aan. Een generatie die produceert voor regionale, lande-
lijke en internationale markten op basis van actuele kennis en inzichten over bedrijfsvoering, dieren-
welzijn, gezondheid, milieu en ecologie. Minder dan de generaties voor hen zullen zij kunnen leunen 
op de overheid. Maar daar is deze zelfbewuste generatie mee bekend en op voorbereid. Ze willen de 
nieuwe marktkansen aangrijpen en tegelijk duurzaam en met veel aandacht voor de omgeving pro-
duceren. Deze gedrevenheid die op dit moment overal in Fryslân merkbaar, hoorbaar en zichtbaar is, 
willen wij met deze Landbouwagenda ondersteunen. 

 

Johannes Kramer 

Gedeputeerde Landbouw Provincie Fryslân 
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Samenvatting 
De landbouw is belangrijk voor Fryslân. Als veruit de grootste grondgebruiker heeft de landbouw een 
grote invloed op de ruimtelijke inrichting en het beheer van onze provincie. Ook economisch is de 
landbouw een factor van belang. De landbouw is een van de weinige sectoren die de huidige econo-
mische crisis goed doorstaat. Met dat succes liften andere sectoren mee, zoals de bouwsector.  

Vanwege het grote belang dat de landbouw voor Fryslân heeft, willen wij daarin als provinciaal be-
stuur een rol spelen. Dat doen we vanuit verschillende beleidsterreinen. In Bijlage I bij deze agenda 
geven we een overzicht van hoe de landbouw in verschillende beleidsterreinen van de provincie aan 
de orde komt.  

Desondanks blijft een aantal aspecten onderbelicht, met name de provinciale ambities en doelen 
voor een duurzame economische ontwikkeling van de landbouw, alsmede de wijze waarop wij daar-
aan willen bijdragen. Deze landbouwagenda vult die leemtes in.  

De ambities die wij voor de landbouw in Fryslân nastreven, zijn: 

Wij willen in gezamenlijkheid werken aan een landbouw die modern en renderend is en die schoon en 
zuinig en in harmonie met zijn omgeving produceert. 

Wij delen deze ambities met de partijen die bij de AgroAgenda Noord Nederland betrokken zijn. En we 
borduren hiermee voort op Foarútbuorkje I, de Friese landbouwagenda voor 2011-2013, maar dan in-
spelend op de kansen en uitdagingen die zich anno 2014 voor de landbouw in Fryslân aftekenen. 

Kansen en uitdagingen voor de landbouw in Fryslân 

Het toekomstperspectief voor de landbouw in Fryslân is op dit moment gunstig. Op mondiaal niveau 
neemt de vraag naar voedsel toe, en zeker ook de vraag naar hoogwaardig voedsel zoals zuivel en  
uitgangsmaterialen zoals aardappelpootgoed). Dit zijn producten waarin de Friese landbouw sterk is. 
Dat biedt kansen voor groei voor de hele keten. Dat geldt vooral voor de melkveehouderij, veruit de 
grootste sector binnen de Friese landbouw. Te meer omdat in 2015 de Europese melkquotering ver-
valt. Daar tegenover staat de uitdaging om deze groei goed in te passen binnen de randvoorwaarden 
die de overheden en de samenleving  stellen. Daarbij gaat het om zaken als mest en ammoniak. Spe-
cifiek voor Fryslân spelen het weidevogelbeleid en de veenweideproblematiek ook een rol. Ook de 
andere agrarische sectoren staan voor de uitdaging: hoe kunnen kansen voor economische groei 
gecombineerd worden met maatschappelijke randvoorwaarden?  

Ambities en doelen voor de landbouw afgestemd op andere beleidsterreinen 

Op dat vlak liggen ook onze ambities: we streven naar een landbouw die modern en renderend is maar  
tegelijkertijd schoon en zuinig en in harmonie met zijn omgeving produceert.  In deze Landbouwagenda 
lichten wij deze ambities toe en werken we die uit in meer concrete doelen. Daarbij sluiten we aan bij 
doelen die wij vanuit andere beleidsterreinen nastreven: voor water (Kaderrichtlijn Water, klimaatadap-
tatie), natuur (Natura 2000 en de PAS, weidevogelbeheer), ruimtelijke kwaliteit (terugdringen van licht-
hinder uit melkveestallen) en een koolstofarme economie (terugdringen van het gebruik van fossiele 
grondstoffen). Ook hebben we aansluiting gezocht bij initiatieven vanuit de sector zelf, zoals het Delta-
plan Agrarisch Waterbeheer1 en Koersvast voor verduurzaming van de melkveehouderij2. Deze synergie 
biedt kansen voor een efficiënte inzet van middelen en meer resultaten en die willen we benutten. 

1
 Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een plan van LTO, gericht op watermaatregelen voor KRW-, klimaat- 

en landbouwdoelen. Het plan is opgesteld in nauw overleg met de Unie van Waterschappen en de Ministeries 
van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken (2013).  
2
 Koersvast Richting 2020: Voortvarend in Verantwoordelijkheid, van o.a. LTO en NZO (Nederlandse Zuivelorga-

nisatie); 2013. 
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Provincie draagt bij aan realisatie van ambities en doelen 

Met onze ambities en doelen dagen wij de Friese landbouw uit om, samen met de ketenpartijen, de 
maatschappelijke organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden, aan het werk te 
gaan. Bij hen rust een grote verantwoordelijkheid. Maar wij willen daar ook een bijdrage aan leveren. 

Dat doen we al vanuit aangrenzende beleidsterreinen, bijvoorbeeld via de uitvoeringsprogramma’s 
voor agrofood en energie, de aanleg van breedbandinternet op het platteland, exportbevordering via 
het SNN en het plattelandsbeleid van waaruit verbreding van de landbouw wordt gesteund. 

Aanvullend willen wij met deze agenda een bijdrage leveren langs de volgende drie actielijnen: 

 actielijn 1: faciliteren van landbouwstructuurversterking;

 actielijn 2: stimuleren van (door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie;

 actielijn 3: bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers in Fryslân.

Actielijn 1: faciliteren van landbouwstructuurversterking 

Het is belangrijk dat het concurrentievermogen van de landbouw op peil blijft. Daarom blijven we 
landbouwstructuurversterking faciliteren. Te meer ook omdat kavelruil en andere landbouwstruc-
tuurversterkende maatregelen ook bijdragen aan de realisatie van andere doelen in het landelijk 
gebied. We handhaven de faciliteiten zoals we die de afgelopen jaren aanboden, zowel voor integra-
le projecten (die meerdere doelen dienen) als voor sectorale kavelruil (alleen voor de landbouw).  
Wel vragen wij van de boeren voortaan een bijdrage in de proceskosten van € 200,- per geruilde hec-
tare. 

Actielijn 2: stimuleren van (door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie 

Voor een moderne en renderende landbouw, die schoon en zuinig en in harmonie met zijn omgeving 
produceert, is continue modernisering en innovatie een vereiste. Met deze landbouwagenda willen 
wij daaraan bijdragen door het stimuleren van het volgende: 

 Versterking van het en innovatief vermogen van agrarische bedrijven en hun ketenpartijen

Specifiek gaat het hierbij om het vergroten van de betrokkenheid van de primaire sector bij het
Cluster Agrofood/Biobased Economy. Ook willen we voor de akker- en tuinbouw een structuur
opzetten die onderwijs, onderzoek en innovatie in de hele keten bevordert. We hebben het dan
over een Crop Chain. Verder bieden we subsidie aan voor samenwerkingsverbanden van boeren
en andere partijen die kennis- en innovatieprojecten voorbereiden en uitvoeren.

 Doorontwikkeling en toepassing van kennis en innovaties voor de landbouw
Dit steunen wij met subsidies voor praktijkproeven, demonstratieprojecten en studiegroepen. 
Hiervoor geldt dat de initiatieven niet alleen bij moeten dragen aan de ambitie ‘modern en ren-
derend’, maar ook en vooral aan de ambities ‘schoon en zuinig’ en ‘in harmonie met de omge-
ving’. Wij denken hierbij vooral aan projecten die gericht zijn op duurzaam water- en bodembe-
heer, kringlopen sluiten, inpassing van weidevogelvriendelijk boeren en hogere waterpeilen in de 
agrarische praktijk en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Van het innovatiebudget willen 
wij minstens 16% besteden aan versterking en uitbreiding van de biologische landbouw.  Ook wil-
len we subsidie verstrekken voor maatregelen die lichthinder door bestaande melkveestalen 
verminderen.

 Investeringen in verduurzaming van bedrijven van jonge boeren

Wij willen jonge boeren in staat stellen om kort na de start of overname van hun bedrijf in ver-
duurzaming te kunnen investeren. Daarvoor stellen wij subsidies beschikbaar voor fysieke inves-
teringen die gericht zijn op milieu, klimaat, dierwelzijn/diergezondheid, landschap/ ruimtelijke
kwaliteit en biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering
van het financiële rendement, komen niet in aanmerking. Het maximale subsidiepercentage is
40%. Zowel jonge boeren met als zonder grond komen in aanmerking. We hanteren hierbij een
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maximum bijdrage van € 20.000,- per bedrijf. Gelet op het beschikbare budget betekent dit dat 
er jaarlijks maximaal 25 jonge boeren van de regeling gebruik kunnen maken. 

 

Actielijn 3: bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers in Fryslân. 

Wij hechten veel waarde aan nauwere banden tussen boeren en burgers/consumenten. Alleen bij 
wederzijds begrip kan elke partij zijn verantwoordelijkheid nemen.  Meer dan afgelopen jaren willen 
wij hierin zelf initiatieven nemen, samen met de sector en met de intentie dat de sector dit initiatief 
gaandeweg van ons overneemt. Zo zullen wij komende jaren met het volgende aan de slag gaan: 

 Een gedragscode voor onder meer weidevogelvriendelijker boeren, lichthinder en het gedrag in 
het verkeer. 

 Koffie bij de boer-dagen waarbij de boer zijn naaste omgeving uitnodigt om met elkaar in ge-
sprek te gaan. 

 Een prijs voor de meest duurzame jonge boer, niet alleen om verduurzaming van de sector te 
stimuleren, maar ook om onze waardering te laten blijken voor jonge mensen die het in deze tijd, 
met veel kansen maar zeker ook grote uitdagingen, nog steeds aandurven om een agrarisch be-
drijf te starten of over te nemen. 

We gaan communicatie ook inzetten als middel om jonge mensen te interesseren voor een carrière 
in de agrofoodketen en om boeren te inspireren om van gangbare op biologische landbouw om te 
schakelen. 
 

Integraliteit in beleid en uitvoering 

Daarnaast gaan wij in deze agenda in op de integraliteit in beleid en uitvoering. De provincie ontwik-
kelt vanuit verschillende beleidsterreinen en invalshoeken omgevingsbeleid dat consequenties voor 
de landbouw heeft. Denk aan het beleid voor natuur (Natura 2000 en de PAS, het weidevogelbeleid), 
landschap en cultuurhistorie (Grutsk) en water (Veenweidevisie en KRW). Daarbij streven wij steeds 
naar integraal beleid. We overzien echter niet volledig hoe de uitvoering van het provinciaal beleid in 
de praktijk  uit gaat pakken. We willen voorkomen dat in de uitvoeringsfase de landbouw steeds 
weer met andere en wellicht deels tegenstrijdige regels te maken krijgt. Dat geldt evenzeer andere 
belangen in het landelijk gebied.  Daarom willen we in een aantal gebiedsgerichte toekomstverken-
ningen (regionale werksessies/workshops) bekijken of het provinciale beleid voor het landelijke ge-
bied, voor de landbouw en voor andere functies en belangen, voldoende houvast biedt en voldoende 
consistent is, of op onderdelen aanpassing of aanvulling behoeft. De resultaten van deze gebiedsge-
richte verkenningen vormen een bouwsteen voor de omgevingsvisie die wij over enkele jaren vast 
zullen stellen. 

 

Uitvoering van de Landbouwagenda 

De uitvoering van de Landbouwagenda wordt grotendeels geprogrammeerd  in het Program Lanlik 
Gebiet en verder uitgewerkt in een aantal subsidieregelingen: voor landbouwstructuurversterking, 
voor verduurzaming van de landbouw (voor kennis en innovatie, lichtmaatregelen en communicatie-
projecten) en voor jonge boeren.  Deze regelingen komen onder de Algemene Subsidie Verordening 
van de provincie te vallen. Andere uitvoeringsactiviteiten (zoals provinciale initiatieven voor verster-
king van de kennisinfrastructuur en bevordering van de communicatie boer-burger) worden door de 
beleidsafdeling(en) uitgevoerd.  

Voor de uitvoering van de Landbouwagenda is voor 2014/2016 € 4,1 miljoen aan provinciale midde-
len beschikbaar. Dat kan aangevuld worden met Europese POP-middelen. Uit de provinciale midde-
len worden ook de uitvoeringskosten voor de inzet van POP (grotendeels) gefinancierd. Over de fi-
nanciële middelen die vanaf 2016 voor de jonge boerenregeling beschikbaar zijn, en vanaf 2017 voor 
andere onderdelen van de Landbouwagenda, zullen wij in het kader van desbetreffende begrotingen 
beslissingen nemen. 
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1 Inleiding 
De landbouw is belangrijk voor Fryslân. Als veruit de grootste grondgebruiker is de landbouw van 
grote invloed op de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied. De landbouw heeft ook invloed op 
natuur, milieu en water, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van het platteland. Ook econo-
misch is de landbouw een factor van belang. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid in de sector 
zelf, maar ook en vooral vanwege het werk in de toelevering en verwerking, dienstverlening en 
transport, onderzoek en onderwijs. De landbouw is een van de weinige sectoren die de huidige eco-
nomische crisis goed doorstaat. Met dat succes liften andere sectoren mee, zoals de bouwsector. 

 

Rollen van de provincie met betrekking tot de landbouw 

Vanwege het grote belang van de landbouw voor Fryslân, willen wij daarin als provinciaal bestuur een 
rol spelen. 

Die rol vullen we in de eerste plaats langs het fysieke spoor in. Dat doen we via onze wettelijke taken op 
het gebied van de ruimtelijke ordening en andere aspecten van het omgevingsbeleid zoals water, natuur 
en landschap, verkeer en vervoer. Ons  omgevingsbeleid hebben we vastgelegd in wettelijk verankerde 
omgevingsplannen als het Streekplan en het Waterhuishoudingsplan. En in beleidsnota’s en -visies zoals 
de beleidsnota’s voor de veehouderij, de Beleidsnota Weidevogels en de Veenweidevisie.  

Binnen het fysieke spoor hebben wij ook wettelijke taken in de regie van de inrichting en het beheer van 
het landelijk gebied. Zo zijn wij verantwoordelijk voor de regie van integrale gebiedsprojecten en het 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Met ons plattelandsbeleid stimuleren wij verbreding van de 
landbouw in bijvoorbeeld zorg en recreatie en de productie van streekproducten en typisch Friese soor-
ten en rassen. 

In de tweede plaats voeren wij landbouwbeleid langs het economische spoor. Op dat terrein is onze rol 
bescheiden en vooral stimulerend. De economische ontwikkeling van de landbouw wordt met name 
bepaald door ontwikkelingen op de wereldmarkt, gevolgd door het landbouwbeleid van de EU en het 
Rijk. Ook de houding en het gedrag van burgers en consumenten, de opstelling van de banken en de 
eigen keuzes van boeren zijn van grote invloed. Onze rol is dat we de ontwikkeling en toepassing van 
kennis en innovaties voor de landbouw stimuleren. Het beleid hiervoor leggen we vast in de Landbouw-
agenda, maar er zijn ook raakvlakken met de Nota Economie en de uitvoeringsprogramma’s voor onder 
andere agrofood en duurzame energie. 

 

Waar gaat deze landbouwagenda over?  

De landbouw is verweven met Fryslân en die verwevenheid zien we terug in het werkveld van de 
provinciale organisatie. In Bijlage I bij deze agenda geven we een overzicht van hoe de landbouw in 
verschillende beleidsterreinen van de provincie aan de orde komt. Desondanks blijft een aantal as-
pecten onderbelicht:  

 de provinciale ambities en doelen voor een duurzame economische ontwikkeling van de land-
bouw;   

 de wijze waarop wij aan de realisatie van deze ambities en doelen willen bijdragen met het facili-
teren van landbouwstructuurversterking,  het stimuleren van kennis en innovatie van de land-
bouw en het bevorderen van de communicatie tussen boer en burger.   

Deze Landbouwagenda gaat op deze onderwerpen in en vult daarmee de andere beleidsnota’s waar-
in de landbouw ook aan de orde komt, aan. 

 

Daarnaast gaan wij in deze agenda in op de integraliteit in beleid en uitvoering. De provincie ontwik-
kelt vanuit verschillende beleidsterreinen en invalshoeken omgevingsbeleid dat consequenties voor 
de landbouw heeft. Denk aan het beleid voor natuur (Natura 2000 en de PAS, het weidevogelbeleid), 
landschap en cultuurhistorie (Grutsk) en water (Veenweidevisie en KRW). Daarbij streven wij steeds 
naar integraal beleid. We overzien echter niet volledig hoe de uitvoering van het provinciaal beleid in 
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de praktijk  uit gaat pakken. We willen voorkomen dat in de uitvoeringsfase de landbouw steeds 
weer met andere en wellicht deels tegenstrijdige regels te maken krijgt. Dat geldt evenzeer andere 
belangen in het landelijk gebied. Daarom willen we in een aantal gebiedsgerichte toekomstverken-
ningen (regionale werksessies/ workshops) bekijken of het provinciale beleid voor het landelijke ge-
bied, voor de landbouw en voor andere functies en belangen, voldoende houvast biedt en voldoende 
consistent is, of op onderdelen aanpassing of aanvulling behoeft. De resultaten van deze gebiedsge-
richte verkenningen vormen een bouwsteen voor de omgevingsvisie die wij over enkele jaren vast 
zullen stellen. 

 

Waar gaat deze landbouwnota niet over? 

 Landbouwonderwerpen die in andere provinciale nota’s aan de orde komen, worden in voorlig-
gende agenda niet herhaald. Dat geldt dat deze agenda niet in gaat op: 
Schaalvergroting, de ruimtelijke inpassing bij nieuw- of verbouwbouw van agrarische bedrijfsge-
bouwen, lichthinder door melkveestallen en de plaatsingsmogelijkheden van windmolens of 
mestvergisters op boerenerven of boerenland. Deze onderwerpen reguleren wij via het ruimte-
lijk beleid. Daarvoor gebruiken wij wettelijk verankerde instrumenten als het streekplan - over 
enkele jaren de omgevingsvisie - en de Verordening Romte. 

 Ook de waterhuishouding, het natuur- en milieubeleid, en onze visie op de veenweideproblema-
tiek incl. de uitwerking daarvan, essentieel voor de toekomst van de landbouw in het midden van 
Fryslân,  leggen wij in andere, meer integrale en wettelijk verankerde documenten vast. 

 De Economische Beleidsvisie en de uitvoeringsprogramma’s voor onze economische speerpunten 
zoals agrofood en energie  gaan ook over de landbouw. In de Landbouwagenda hebben we over-
lap met deze documenten zoveel mogelijk vermeden. Zo krijgen landbouw en energie veel aan-
dacht in de Nota Economie en het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie; daar gaat de Land-
bouwagenda  daarom slechts zijdelings op in. De Nota Economie en het Uitvoeringsprogramma 
Agrofood richten zich vooral op kennis en innovatie van de bedrijvigheid in de agroketen en in 
mindere mate op het primaire bedrijf, terwijl de Landbouwagenda zich juist daarop concentreert. 

 Gedragsbeïnvloeding van de Friese consument via acties als Oars Ite en maken onderdeel uit van 
het Miljeuplan en het milieuprogramma. 

 Verbreding van de landbouw, bijvoorbeeld in zorg en recreatie, streekproducten en typisch Frie-
se rassen, worden ondersteund vanuit het provinciale plattelandsbeleid. Verbreding in agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer heeft zijn plek in de Nota Natuer en Lanlik Gebiet en de uitwerkin-
gen daarvan in nota’s over bijvoorbeeld het weidevogelbeheer en het vernieuwde stelsel voor 
agrarisch beheer. 
 

Hoe is deze Landbouwagenda opgebouwd? 

In het volgende hoofdstuk gaan wij eerst in op de kansen en uitdagingen die zich voor de landbouw 
in Fryslân aftekenen. Vervolgens behandelen we in hoofdstuk 3 de ambities en doelen die wij voor de 
Friese landbouw nastreven.  

De landbouw is allereerst zelf verantwoordelijk voor het oppakken van kansen en het aangaan van 
uitdagingen, samen met andere ketenpartijen, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en onder-
zoeksinstellingen en overheden. Wij willen hier ook een bijdrage aan leveren. Dat doen we al op ver-
schillende manieren. Met deze Landbouwagenda vullen we dat langs de volgende drie actielijnen 
aan: 

Actielijn 1: het faciliteren van landbouwstructuurversterking; 
Actielijn 2: het stimuleren van (door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie specifiek 

voor primaire bedrijven; 
Actielijn 3: het bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers in Fryslân. 

Deze drie actielijnen worden in de hoofdstukken 4, 5 en 6 uitgewerkt. Daarbij lichten we toe hoe de 
actielijnen bijdragen aan de beoogde ambities en doelen; we benoemen de beleidsuitgangspunten 
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voor het uitvoeringstraject en de resultaten die we willen behalen, en we geven een overzicht van de 
beschikbare middelen. 

 

In hoofdstuk 7 gaan wij in op de gewenste integraliteit in beleid en de verkenningen die wij daarnaar 
uit willen voeren. 

In hoofdstuk 8 komt een aantal uitvoeringszaken aan de orde: we geven een totaaloverzicht van de 
beschikbare middelen, gaan in op de monitoring en rapportage en benoemen de uitvoeringsrisico’s. 

 

Planperiode: 2014-2020 

De planperiode voor deze agenda is 2014-2020. De financiering van de uitvoering van de agenda be-
perkt zich tot 2014-2015 voor de jonge boerenregeling en tot 2014-2016 voor andere onderdelen. Op de 
financiering voor de jaren daarna, zullen wij ons beraden.  

Via de bestuurlijke rapportages aan het provinciaal bestuur wordt jaarlijks verslag uitgebracht over de 
voortgang. Mede op basis daarvan bekijken wij of de agenda bijgesteld moet worden. Ook de tussentijd-
se rapportage over 2014-medio 2017 kan daartoe aanleiding geven.  

 

Foarútbuorkje II is in overleg met de landbouw opgesteld 

Voor deze agenda is gebruik gemaakt van de inventarisaties die in 2012/2013 in de aanloop naar de 
AgroAgenda Noord-Nederland3 zijn uitgevoerd. Daarbij waren alle relevante partijen betrokken: de 
landbouw, toeleverende en verwerkende bedrijven, maatschappelijke organisaties, waterschappen 
en onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit Noord-Nederland. Aanvullend zijn vertegenwoordigers 
van de biologische landbouw en het Agrarisch Jongeren Kontakt Fryslân geconsulteerd. Daarnaast is 
de nota een aantal keren met de PCLG besproken. 

 

Foarútbuorkje II sluit een-op-een aan bij de Agroagenda Noord-Nederland, RIS3 en POP3 

Met dit document geven wij voor Fryslân invulling aan (onderdelen van) de AgroAgenda Noord-
Nederland.  

De inventarisaties die we voor deze AgroAgenda uitvoerden, dienden als basis voor de Research and 
Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) van Noord-Nederland. In het bijzonder geldt dat 
voor het RIS3-thema ‘voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie’. Maar er is ook een 
overlap met de andere RIS3-thema’s: ‘gezondheid, demografie en welzijn’, ‘zekere, schone en effici-
ente energie’ en ‘schone en veilige watervoorziening’. De inventarisaties leverden ook input voor de 
noordelijke invulling van de Operationele Programma’s voor de Europese fondsen voor economische 
innovatie (EFRO) en plattelandsontwikkeling (POP) voor de periode 2014-2020.  

Een logisch gevolg van deze onderlinge samenhang tussen de Landbouwagenda, de AgroAgenda 
Noord Nederland en de programma’s voor de Europese fondsen is dat we maximaal inspelen op de 
subsidiemogelijkheden die de EU biedt. Zo kan in 2014-2020 gemiddeld per jaar € 1 miljoen aan Eu-
ropese POP-middelen voor de uitvoering van de Landbouwagenda ingezet worden. 

                                                           
3
 De Agro Agenda Noord Nederland is een gezamenlijke agenda van ondernemers uit de primaire sector, de 

toeleverende en verwerkende industrie, maatschappelijke organisaties en waterschappen, onderwijs- en on-
derzoeksinstellingen en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. 
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2 Kansen en uitdagingen voor de Friese landbouw 
De vraag naar voedsel neemt toe. Dat geldt ook voor de vraag naar hoogwaardig voedsel (zuivel, 
vlees) en uitgangsmaterialen (pootgoed). Dat biedt voor de Friese landbouw, met sterke producten 
als zuivel en pootaardappelen, prima perspectieven en kansen om zich verder te ontwikkelen.  Aan 
de andere kant is er zowel binnen als buiten de landbouw sprake van bezorgdheid over aspecten als 
de kwaliteit van water, bodem, lucht, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit, dierenwelzijn, voedsel-
veiligheid en volksgezondheid.  Om die reden stellen overheden en burges/consumenten steeds 
meer voorwaarden aan de landbouw. De sector staat daarmee voor de uitdaging om de kansen voor 
ontwikkeling binnen die voorwaarden in te vullen. In dit hoofdstuk behandelen we deze kansen en 
uitdagingen en de achterliggende ontwikkelingen. 

 

De kansen en uitdagingen die wij hierna beschrijven spelen in de gehele provincie. Soms is er sprake 
van regionale differentiatie. Zo zijn de kansen voor extra inkomsten uit bijvoorbeeld weidevogelbe-
heer in Midden en Zuid Fryslân groter dan langs de Waddenzeekust, en staat de melkveehouderij 
rondom kwetsbare Natura 2000 gebieden voor grotere uitdagingen dan gebieden waar alleen land-
bouw voorkomt. 

 

ALGEMEEN 

Veranderingen in het EU-beleid: flat-rate, basistoeslag en vergroeningstoeslag 

Vanaf 2014 wordt het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van kracht. Het 
stelsel van bedrijfstoeslagen verandert. Deze zijn niet langer gekoppeld aan bepaalde producten en 
productieniveaus, maar worden in de vorm van een basistoeslag gelijk over alle hectares verdeeld 
(‘flat rate’). Vooral voor de melkveehouderij zal dit tot enige inkomensdaling leiden. Dit kan worden 
opgevangen zolang de vraag naar zuivel en de melkprijs op peil blijven. Naast de basistoeslag kunnen 
agrarische bedrijven met grond straks ook een vergroeningstoeslag ontvangen, mits aan de ‘vergroe-
ningseisen’ van de EU wordt voldaan. Voor de melkveehouderij geldt de eis dat het bedrijf moet be-
schikken over blijvend grasland. Dit is bij de Friese bedrijven over het algemeen het geval, zodat er 
geen extra inspanningen nodig zijn om aan deze verplichting te voldoen. Voor de akkerbouw staan de 
eisen nog niet vast. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe de verplichting om 5% van het areaal 
als ‘ecologisch aandachtgebied’ in te richten, mag worden ingevuld. 

 

Klimaatverandering vraagt om maatregelen 

Een uitdaging voor vooral de grondgebonden vormen van landbouw is het opvangen van de effecten 
van klimaatverandering: grotere tekorten en overschotten aan water en toenemende verzilting van 
grond- en oppervlaktewater. 

 

PER SECTOR: 

Melkveehouderij: geen dierrechten, wel randvoorwaarden voor groei 

Een andere belangrijke Europese ontwikkeling is dat in 2015 de melkquotering vervalt. In december 
2013 besloot het Rijk om vooralsnog geen dierrechten voor melkvee in te voeren, op voorwaarde dat 
de individuele bedrijven beschikken over voldoende grond voor de mest of de extra mestproductie 
laten verwerken. Deze keuze biedt kansen voor groei van de melkproductie. Een grotere veestapel 
produceert niet alleen meer mest, maar stoot zonder aanvullende maatregelen ook meer ammoniak 
en broeikasgassen uit. Dat staat op gespannen voet met de Europese doelen van de Kaderrichtlijn 
Water, de Nitraatrichtlijn, Natura 2000-doelen en met de Programmatische Aanpak Stikstof (de PAS) 
en de Nederlandse klimaatdoelstellingen. De landbouw- en zuivelorganisaties geven in hun nota 
Koersvast  aan hoe zij groei van de melkveestapel met de milieuvoorwaarden willen combineren. 

Groei van de melkproductie zal vaak gepaard gaan met intensivering van het grondgebruik (hogere 
veebezetting, hogere ruwvoerproductie). De combinatie met weidegang en weidevogelbeheer kan 
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dan onder druk komen te staan. Een bijzondere uitdaging ligt er voor het Friese Veenweidegebied. 
Melkveehouderij vereist een goede ontwatering, zowel in verband met de berijdbaarheid met ma-
chines als voor weidegang. Om de bodemdaling te vertragen, onder meer in verband met de kosten 
voor waterbeheer, kwetsbare funderingen en natuur, zijn juist hogere peilen gewenst. 

 

Akker- en vollegrondstuinbouw: bodem- en waterbeheer vragen de aandacht 

Mede vanwege de klimaateffecten is één van de grootste uitdagingen voor de akker- en vollegrond-
stuinbouw  het gezond houden en waar nodig herstellen van de bodem, zowel fysisch (structuur) als 
chemisch (voedingsstoffen) en biologisch (bodemleven). Langs de Waddenzeekust krijgen de akker- 
en tuinbouwers in toenemende mate te maken met verzilting van grond- en oppervlaktewater. De 
landbouw zal hierop in moeten spelen, enerzijds door met water- en bodemmaatregelen op per-
ceelsniveau de verzilting terug te dringen. Anderzijds door met meer zouttolerante gewassen op de 
verzilting in te spelen. De verzilting zal de komende decennia niet zo sterk toenemen dat de land-
bouw van de huidige gewassen op zilte teelten over moet stappen. Het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen en grondontsmetting in de akker- en tuinbouw is steeds vaker onderwerp van  maat-
schappelijke discussies. 

 

Glastuinbouw: financiering van uitbreiding en energie en zoektocht naar personeel 

In de glastuinbouw gaat het al enkele jaren financieel niet goed, onder meer doordat de afzet ver-
snipperd plaatsvindt. Daarnaast is energie voor veel bedrijven een hoge kostenpost. Men zoekt naar 
goedkopere en duurzamere vormen van energie. Voor de glastuinbouw in Noordwest Fryslân bieden 
geothermie en benutting van restwarmte kansen. De banken zijn echter terughoudend om geother-
mie te financieren, onder meer vanwege de financiële risico’s die met de boringen gepaard kunnen 
gaan. Ondanks de aanhoudende crisis heeft een aantal Friese bedrijven concrete uitbreidingsplan-
nen. Hun uitdagingen liggen in het vinden van de benodigde financiering en in het aantrekken van de 
juiste medewerkers, bij voorkeur uit de eigen regio. Werkgelegenheidsprogramma’s van Provincie en 
gemeenten hebben tot onvoldoende resultaten geleid. 

 

Varkens- en pluimveehouderij: een meerprijs voor duurzame producten 

De omvang van de varkens- en pluimveehouderij in Fryslân is relatief beperkt. Deze sectoren onder-
scheiden zich in onze provincie met het grote aandeel  bedrijven dat uitgangsmateriaal produceert. 
Vanwege de lage dichtheid aan varkens- en kippenbedrijven en de daarmee samenhangende  lage 
ziektedruk, is Fryslân een interessante vestigingslocatie voor dit soort moederbedrijven. 

De sector heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in maatregelen die het dierwelzijn en het milieu 
verbeteren.  Recentelijk wordt men van rijkswege zowel met eisen ten aanzien van mestverwerking 
als met dierrechten geconfronteerd. Voor de komende jaren is het de uitdaging om voor duurzame 
geproduceerde producten (vlees, eieren) een meerprijs uit de markt te realiseren. Dat vraagt om de 
inzet van alle ketenpartijen: de veehouderij zelf, de retail en de burger. Inmiddels zijn de eerste af-
spraken en convenanten tussen de ketenpartijen een feit en komt de gewenste transitie voorzichtig 
op gang met bijvoorbeeld Ster-vlees, Volwaardkip en Frievar varkensvlees. 

 

Paardenhouderij 

De paardenhouderij in Fryslân heeft last gehad van de economische crisis. Aan de onderkant van de 
markt, voor hobbymatige en recreatieve doeleinden, zijn veel paarden uit de markt gehaald. De top-
fokkers moesten meer hun best doen om (internationaal) hun omzet te halen en het zoeken in hoge-
re segmenten en exclusiviteit. De laatste paar maanden van 2013 en aan het begin van 2014 is de 
export weer toegenomen. In het algemeen zijn de prijzen in de Nederlandse markt gedaald. Vanuit 
het buitenland is de vraag naar Friese hengsten gestegen. 
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VERBREDING EN VERDIEPING VAN DE LANDBOUW 

Kansen door kwaliteit en onderscheidend vermogen van het product 

In diverse sectoren heeft een omslag naar een meer herkenbare, duurzame en ketengewijze produc-
tie kans van slagen –denk aan Weidemelk en aan de brouwgerst van telers die meedoen aan het 
duurzaamheidsprogramma van de Stichting Veldleeuwerik– maar van een echte doorbraak op dit 
gebied is nog geen sprake. Voor al dit soort initiatieven geldt dat de hogere productiekosten via een 
meerprijs uit de markt moeten worden terugverdiend. Kwaliteit en herkenbaarheid blijken belangrij-
ke criteria voor een toekomstbestendige landbouw te zijn. 

Buiten Nederland ligt nog veel ongebruikt productiepotentieel, bijvoorbeeld in Oost-Europa. Als deze 
veelal grootschalige gebieden ooit structureel in productie komen, zal naar verwachting vooral voor 
Nederlandse bulkproducten prijsconcurrentie ontstaan. Producten die om specifieke omstandighe-
den en deskundigheid vragen, zoals de pootgoedteelt, zijn in dat opzicht minder kwetsbaar. Ook de 
zuivelsector, die zich door kwaliteit en door de productie van specialiteiten van de bulkproductie 
weet te onderscheiden, loopt minder risico. 

 

Biologische landbouw 

Een meerprijs voor een duurzamer product was al gebruikelijk voor de biologische landbouw. On-
danks de economische crisis is de omzet van biologische producten blijven stijgen. In sommige geval-
len, zoals bij zuivel, was deze stijging zelfs zo sterk dat het aanbod vanuit Nederland achterbleef bij 
de vraag. Dit biedt kansen voor uitbreiding van het aantal biologische bedrijven en voor groei van het 
areaal dat deze bedrijven in gebruik hebben. Het aantal biologische bedrijven in Fryslân nam in de 
periode 2007-2011 met 3 tot 4 bedrijven per jaar toe. In 2012 stond de teller op 134. De tellingen 
voor 2013 laten een stabilisatie van dit aantal zien terwijl het aantal gangbare bedrijven verder af-
nam. Het areaal dat de biologische landbouw gebruikt, groeide van 2007 tot 2012 met 90 ha per jaar 
en kwam daarmee uit op 6.000. Deze groei zette zich in 2013 door. 

 

Perspectief voor nieuwe markten en nieuwe teelten 

De vraag naar duurzame alternatieven voor fossiele grondstoffen neemt toe. Dat geldt voor energie, 
maar zeker ook voor chemie. Nederland staat op het standpunt dat agrarische productie primair 
bestemd moet zijn voor mens en dier en niet voor energiewinning. Dit standpunt laat echter volop 
ruimte voor toepassing van het principe van biocascadering, waarbij grondstoffen en restromen uit 
de landbouw in verschillende bestanddelen opgesplitst en verwerkt worden. Daarbij worden eerst de 
meest waardevolle stoffen gewonnen, en verwerkt tot bijvoorbeeld eiwitten of olie voor voeding of 
medicijnen, en daarna achtereenvolgens de laagwaardiger bestanddelen. Het restmateriaal dat aan 
het einde van het proces overblijft, kan worden gebruikt voor energiewinning en daarna worden 
teruggebracht op de akker voor organische stofvoorziening. Langs deze weg kan de agrosector 
meerwaarde realiseren en toegang krijgen tot nieuwe markten. 

De teelt van (nieuwe) eiwithoudende gewassen voor veevoer staat sterk in de belangstelling. Dit past 
goed binnen een samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij, sluit aan bij de vergroeningseisen 
van het nieuwe GLB en kan op termijn perspectief bieden om de duurzaamheid van bedrijven te ver-
groten en regionale kringlopen beter sluitend te maken. 

Verkenningen naar de binnen- en buitendijkse kansen voor zilte teelten (groenten) en aquaculturen 
(schaal- en schelpdieren, zagers en vissen, algen en wieren) hebben tot nu toe niet geleid tot concre-
te investeringen van Friese ondernemers. 

 

Stabilisatie van verbrede landbouw 

Het landelijke beeld is dat het aantal verbrede bedrijven afneemt terwijl de omzet blijft groeien. Dit 
wijst erop dat de professionele bedrijven overblijven. Fryslân lijkt daarin mee te gaan.  Agrarisch na-
tuur- en landschapsbeheer is het populairst. Op afstand volgen loonwerk en productie van energie 
voor doorlevering aan derden. 
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SCHAALVERGROTING EN BEDRIJFSOVERNAME 

Gevolgen van schaalvergroting en specialisatie voor eigendomssituatie en bedrijfsovername 

Het gezinsbedrijf is op dit moment nog de meest voorkomende ondernemingsvorm binnen de land-
bouw. Gezinsbedrijven zijn over het algemeen sterk gericht op de continuïteit van de onderneming, 
flexibel qua arbeid, in staat en bereid om tijdelijk met minder inkomen genoegen te nemen, en ge-
bonden aan de streek. Het gezinsbedrijf was en is daardoor één van de pijlers van de Nederlandse 
land- en tuinbouw. Naarmate bedrijven groter en kapitaalsintensiever worden, nemen de onderne-
mingsrisico’s toe. De grote kapitaalbehoefte kan bovendien bedrijfsovername binnen het ge-
zin/familie bemoeilijken. De huidige kritische opstelling van de banken maakt de uitdaging voor jonge 
boeren alleen nog maar groter. Particuliere investeerders kunnen hierin uitkomst bieden (bijvoor-
beeld pensioenfondsen die grond aankopen en in pacht uitgeven) maar dat betekent wel een aantas-
ting van de zelfstandigheid en voordelen van het gezinsbedrijf. 

 

INNOVATIEKRACHT 

Afschaffen van de productschappen kan innovatiekracht bedreigen 

De mate waarin bedrijven innoveren is, behalve van de financiële mogelijkheden, ook afhankelijk van 
de innovatiekracht van de sector als geheel. Met het verdwijnen van de productschappen vervalt ook 
een deel van de collectieve innovatiekracht. Nieuwe samenwerkingsverbanden zullen die taak over 
moeten nemen. Eén van de uitdagingen waar de agrofoodsector voor staat, is om de grote innova-
tiebudgetten van het Rijk (met name voor het topsectorenbeleid) en van de EU aan te boren. 

 

Fryslân beschikt over een goede kennisinfrastructuur  voor landbouw 

De kansen en uitdagingen waarvoor de landbouw in Fryslân zich geplaatst ziet, vragen om continue 
(door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovaties. De provincie beschikt over een uitste-
kende kennisinfrastructuur om de sector hierbij te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de Dairy 
Campus, Dairy Chain voor opleidingen in de hele zuivelketen, Van Hall Larenstein, Nordwin en de 
doorlopende leerlijnen die met de University Campus Fryslân mogelijk zijn. Maar ook het Cluster 
Agrofood/Biobased Economy, een samenwerkingsverband van ondernemers, onderzoeks- en on-
derwijsinstellingen, dat onder leiding van GreenLincs (voorheen de NOM) innovaties moet aanjagen, 
is van belang. Evenals de medewerkers van de provincie die ondernemers met makelen en schakelen 
op weg kunnen helpen om een idee om te zetten in een innovatie. 

 

Aansluiting van vraag en aanbod van personeel 

Zowel op de primaire bedrijven als elders in de agroketen wordt het vinden van personeel met de 
juiste kwalificaties een steeds groter probleem. Dit is ten dele een mentaliteitskwestie: het imago 
van de landbouw is als werkgever ten opzichte van andere sectoren niet aantrekkelijk genoeg. Ook 
de aansluiting van het onderwijs en de agrarische praktijk is voor verbetering vatbaar. 
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3 Provinciale ambities en doelen voor een duurzame economische 
ontwikkeling van de landbouw 

 

Wij willen in gezamenlijkheid werken aan een landbouw die: 

 modern en renderend is, 

 schoon en zuinig produceert, en 

 in harmonie met zijn omgeving functioneert. 

 

Wij delen deze ambities met de partijen die bij de AgroAgenda Noord Nederland betrokken zijn. En we 
borduren hiermee voort op Foarútbuorkje I, de Friese landbouwagenda voor 2011-2013. 

In dit hoofdstuk lichten wij onze ambities toe en werken we die uit in meer concrete doelen. Daarbij 
sluiten we aan bij onze doelen voor andere beleidsterreinen, o.a. voor water, weidevogels en een kool-
stofarme economie. Ook hebben we aansluiting gezocht bij initiatieven vanuit de sector zelf, zoals het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Koersvast voor verduurzaming van de melkveehouderij. Door het 
bereiken van synergie kunnen we meer resultaten boeken. 

 

Wij willen een bijdrage leveren aan het realiseren van onze ambities en doelen, maar zijn ons bewust 
van onze beperkte rol. Het zijn de agrarische ondernemers die stappen moeten zetten om kennis te 
vergaren, innovaties toe te passen, en te investeren in vernieuwingen. Onze rol hierbij is vooral sti-
mulerend. Om die reden stellen wij geen scherpe, cijfermatige ambities en doelen vast. In lijn met 
onze mogelijkheden beperken wij ons tot het aangeven van gewenste ontwikkelingsrichtingen. Al-
leen voor ontwikkelingen waarin we een faciliterende rol spelen, kunnen we meer concrete doelen 
hanteren. 

 

Uitwerking van de ambitie ‘een moderne en renderende landbouw’ 

Om de landbouw voor Fryslân te behouden is een eerste vereiste dat die duurzaam rendeert. Dat houdt 
in: concurrentiepositie behouden; zicht op continuïteit van het bedrijf; fatsoenlijke inkomens en vol-
doende middelen om de noodzakelijke milieu-investeringen te kunnen doen. Agrarisch natuurbeheer of 
productie van energie alleen levert voor de meeste bedrijven onvoldoende inkomsten op. Behoud van 
de landbouw betekent dan ook behoud van een sterke eerste tak: het produceren van melk, aardappels, 
tomaten of vlees. 

 

Wij willen een bijdrage leveren aan het behouden en versterken van de concurrentiekracht van de 
Friese landbouw. Daarvoor streven wij de volgende ontwikkelingen na: 

De landbouw behoudt ontwikkelingsruimte. De melkveehouderij kan de kansen voor groei benutten. 

 Overal in de provincie blijft sprake van een goede landbouwstructuur. Concreet betekent dit een 
percentage huisbedrijfskavel van minstens 60% gemiddeld per gemeente terwijl er binnen de 
gemeenten geen grote lokale knelpunten voorkomen. 

 Ten zuiden van Sexbierum wordt het glastuinbouwontwikkelingsproject Waddenglas gereali-
seerd. Dat betekent concreet het invullen van 200 ha bruto, 120 ha netto nieuw glastuinbouw-
gebied tot een volwaardige glastuinbouwcluster. Het gebied is ruimtelijk goed ingepast en wordt 
voorzien van duurzame energie. Als einddatum hiervoor houden we 2021 aan. 

 Er komt steeds meer gekwalificeerd personeel beschikbaar voor zowel de primaire sector als 
voor de omringende bedrijven in toelevering, verwerking, dienstverlening en handel. 

 De landbouw wordt steeds klimaatbestendiger, dat wil zeggen: speelt steeds beter in op de ef-
fecten van klimaatverandering zoals grotere tekorten of overschotten aan water en verzilting van 
grond- en oppervlaktewater; hetzij door deze effecten te compenseren, hetzij door gebruik te 
maken van soorten en rassen die beter tegen de veranderingen bestand zijn. 
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Voor de combinatie van duurzaam renderen met duurzaam produceren moet de landbouw zich blij-
ven ontwikkelen en innoveren. Dat betekent voor veel bedrijven: door schaalvergroting de kostprijs 
van producten voor de wereldmarkt verlagen. Dat is een ontwikkeling die nodig zal blijven en die wij, 
binnen bepaalde randvoorwaarden, ook acceptabel vinden. Maar niet elke boer wil of kan in de 
voortgaande schaalvergroting meegaan. We vinden het daarom belangrijk dat agrarische onderne-
mingen hun toekomstperspectief ook in andere richtingen kunnen zoeken, bij voorkeur in richtingen 
die aanzienlijk bijdragen aan schoon en zuinig en in harmonie met de omgeving produceren. 

Met deze landbouwagenda streven wij voor 2014-2020 naar het volgende: 

 Boeren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, ontvangen hiervoor steeds vaker een 
meerprijs uit de markt, aanvullend op de vergoeding die zij van de overheid krijgen ter compensatie 
van gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Dit vraagt om ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
verdienmodellen. 

 De voorzichtig in gang gezette transitie van een kostprijsreductie- naar een meerwaardestrategie zet 
door. Zo komt meerwaardecreatie uit grondstoffen en reststromen uit de landbouw, door alle toe-
passingen van hoogwaardig naar laagwaardig zo goed mogelijk te benutten inclusief de productie 
van hernieuwbare energie, steeds beter op gang. 

Met deze doelen sluiten we aan bij het provinciale beleid voor de grondstoffenagenda, energie en agro-
food. 

 

Uitwerking van de ambitie ‘schoon en zuinig produceren’ 

Door schoon en zuinig te produceren behoudt de landbouw draagvlak in de maatschappij, de ‘licence 
to produce’. Schoon en zuinig produceren is ook en voorwaarde om ontwikkelingsruimte te behou-
den. In deze Landbouwagenda stimuleren wij op dit gebied de volgende ontwikkelingen: 

 Vermindering van de emissies van nutriënten, bestrijdingsmiddelen, ammoniak en broeikasgas-
sen uit de landbouw naar water, bodem en atmosfeer. Water- en bodembeheer worden steeds 
duurzamer. Kringlopen van mineralen, water en energie sluiten beter. Steeds meer grondstoffen 
en producten worden in de eigen regio geproduceerd, zodat de behoefte aan import uit andere 
werelddelen afneemt. 

 In het Friese veenweidegebied worden renderende vormen van landbouw ontwikkeld die recht 
doen aan de veenweidevisie van de provincie. Deze visie moet nog ingevuld worden, op basis van de 
verkenningen  naar mogelijke integrale oplossingen. 

 Verduurzaming van bedrijven van jonge boeren met investeringen in milieu, klimaat, dierwel-
zijn/diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. 

Hiermee sluiten wij aan bij provinciale ambities voor water (Kaderrichtlijn water), Natura 2000 (PAS), 
veenweide en een koolstofarme economie. Een schoon milieu draagt ook bij aan het halen van onze 
natuur- en recreatiedoelstellingen.  

 

In een duurzame landbouwprovincie als Fryslân verdient de biologische landbouw een prominente plek. 
De biologische landbouw, waarbij duurzaamheid de kern vormt van de bedrijfsfilosofie, zien wij als een 
kraamkamer voor innovatie en bewustwording. Op het gebied van duurzaamheid moet de biologische 
landbouw een voorloper blijven en kennis ontwikkelen die ook in de gangbare landbouw van toepassing 
kan zijn. Met deze landbouwagenda willen wij bevorderen: 

 dat de biologische landbouw zijn koploperpositie in schoon en zuinig produceren behoudt; 

 dat het aantal biologische bedrijven en het areaal grond dat bij de biologische landbouw in gebruik 
is, blijft groeien. Dat betekent concreet dat er net als afgelopen jaren gemiddeld per jaar 3 tot 4 be-
drijven en 8% areaal bijkomen. 
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Uitwerking van de ambitie ‘produceren in harmonie met de omgeving’ 

Bij deze ambitie richten wij ons op ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Daarvoor gelden algemene 
doelen zoals een goede ruimtelijke inpassing van bedrijfsgebouwen binnen de kernkwaliteiten van het 
landschap; dit kan via een integrale afweging door de werkwijze van de Nije Pleats toe te passen. De 
Verordening Romte geeft hiervoor de voorwaarden. Zo schrijft deze verordening voor dat de gemeenten 
bij de ruimtelijke inpassing van agrarische bedrijven rekening houden met lichthinder door melkveestal-
len. Met deze landbouwagenda willen wij specifiek een bijdrage leveren aan het volgende doel: 

 Lichthinder door bestaande melkveestallen neemt af. We streven er naar dat in 2020 alle bestaande 
melkveehouderijbedrijven die in 2014 lichthinder veroorzaken, maatregelen hebben getroffen om 
dat te verminderen. 

Een ander algemeen doel is dat de landbouw rekening houdt met natuurwaarden in het agrarisch ge-
bied. Daarvoor gelden de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Met deze landbouwagen-
da willen wij specifiek de volgende ontwikkeling stimuleren: 

 De landbouw in Fryslân boert steeds weidevogelvriendelijker, volgens de doelen uit de Beleidsnota 
weidevogels. 

Hiermee sluiten we aan bij de doelen van de Structuurvisie Grutsk4 en het provinciale weidevogelbeleid. 

 

Produceren in harmonie met de omgeving houdt ook in: met aandacht voor buren en maatschappij. Wij 
hechten veel waarde aan nauwere banden tussen boeren en burgers/consumenten. De agrarische sec-
tor zelf heeft groot belang bij het vergroten van de transparantie naar de burger/consument toe. Alleen 
bij wederzijds begrip behoudt de landbouw maatschappelijk draagvlak en kunnen beide partijen hun 
verantwoordelijkheid nemen. Wij streven er naar dat:  

 De relatie tussen boeren en burgers in Fryslân wordt verstevigd. De landbouw kan bij steeds meer 
Friese burgers rekenen op draagvlak en de boeren houden in hun bedrijfsvoering steeds meer reke-
ning met de wensen van de maatschappij. 

 

Wat wil de provincie doen? 

Wij dagen de Friese landbouw uit om samen met andere ketenpartijen, maatschappelijke organisa-
ties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheden deze ambities en doelen daadwerkelijk 
te realiseren. Wij willen daar ook een bijdrage aan leveren. Voor een aanzienlijk deel doen we dat al 
vanuit aangrenzende beleidsterreinen, bijvoorbeeld voor agrofood en energie, de Grondstoffen-
agenda, de aanleg van breedbandinternet op het platteland, exportbevordering via het SNN, het 
vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het plattelandsbeleid. Aanvullend 
hierop willen wij met deze Landbouwagenda een bijdrage leveren binnen de volgende drie actielij-
nen: 

 actielijn 1: faciliteren van landbouwstructuurversterking; 

 actielijn 2: stimuleren van (door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie; 

 actielijn 3: bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers in Fryslân. 

 

De tabel op de volgende bladzijde geeft een samenvatting van onze ambities en doelen en de actie-
lijnen waarlangs wij aan de realisatie hiervan bij willen dragen. Deze actielijn worden in de volgende 
hoofdstukken achtereenvolgens verder uitgewerkt. 

                                                           
4
 In de Structuurvisie Grutsk op ‘e Romte staan de landschappelijke en cultuurhistorische elementen en struc-

turen die van provinciaal belang zijn. 
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Overzicht van ambities en doelen en actielijnen die daaraan bijdragen 

                                                                                                                                             Actielijnen 
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Ambitie: Modern en renderend    

De landbouw behoudt ontwikkelingsruimte. De melkveehouderij kan de kansen voor groei benutten. X X  

Overal in de provincie blijft sprake van een landbouwstructuur die volgens de beoordelingssystematiek van 
het kadaster redelijk tot goed is. 

X   

In Sexbierum wordt het glastuinbouwontwikkelingsproject Waddenglas gerealiseerd. Dat betekent concreet: 
200 ha bruto, 120 ha netto; het gebied is ruimtelijk goed ingepast en wordt voorzien van duurzame energie. 
Als einddatum hiervoor houden we 2021 aan. 

X   

Er komt steeds meer gekwalificeerd personeel beschikbaar voor zowel de primaire sector als voor de omrin-
gende bedrijven in toelevering, verwerking, dienstverlening en handel. 

 X X 

De landbouw wordt steeds klimaatbestendiger, dat wil zeggen: speelt steeds beter in op de effecten van 
klimaatverandering zoals grotere tekorten of overschotten aan water en verzilting van grond- en oppervlak-
tewater; hetzij door deze effecten te compenseren, hetzij door gebruik te maken van soorten en rassen die 
beter tegen de veranderingen bestand zijn. 

X X  

Boeren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, ontvangen hiervoor steeds vaker een meerprijs 
uit de markt, aanvullend op de vergoeding die zij van de overheid krijgen ter compensatie van gemaakte 
kosten en gederfde inkomsten. 

 X  

De voorzichtig in gang gezette transitie van een kostprijsreductie- naar een meerwaardestrategie zet zich 
door. Meerwaardecreatie uit grondstoffen en reststromen uit de landbouw, door alle toepassingen van 
hoogwaardig naar laagwaardig zo goed mogelijk te benutten, inclusief de productie van hernieuwbare ener-
gie, komt steeds beter op gang. 

 X  

Ambitie: schoon en zuinig    

De emissies van nutriënten, bestrijdingsmiddelen, ammoniak en broeikasgassen uit de landbouw naar water, 
bodem en atmosfeer nemen af. Water- en bodembeheer worden steeds duurzamer, kringlopen van minera-
len, water en energie sluiten beter. 

 X  

In het Friese veenweidegebied worden renderende vormen van landbouw ontwikkeld die recht doen aan de 
veenweidevisie van de provincie. (Deze visie moet nog ingevuld worden, op basis van de verkenningen naar 
mogelijke integrale oplossingen.)  

 X  

Bedrijven van jonge boeren verduurzamen met investeringen in milieu, klimaat, dierwelzijn/diergezondheid, 
landschap/ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. 

 X  

De biologische landbouw blijft koploper in schoon en zuinig produceren.  X  

Het aantal biologische bedrijven en het areaal grond dat door de biologische landbouw gebruikt wordt, 
groeien verder door, met gemiddeld 3 tot 4 bedrijven en 100 ha per jaar. 

X X X 

Ambitie: in harmonie met zijn omgeving    

Lichthinder door bestaande melkveestallen neemt af. We streven ernaar dat in 2020 alle bestaande melk-
veehouderijbedrijven die in 2014 lichthinder veroorzaken, maartregelen hebben getroffen om dat te vermin-
deren. 

 X X 

De landbouw in Fryslân boert steeds weidevogelvriendelijker en realiseert daarmee de doelen uit de Beleids-
nota Weidevogelbeheer. 

 X X 

De relatie tussen boeren en burgers in Fryslân wordt verstevigd. De landbouw kan bij steeds meer Friese 
burgers rekenen op draagvlak en de boeren houden in hun bedrijfsvoering steeds meer rekening met de 
wensen van de maatschappij. 

  X 
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4 Actielijn 1: Landbouwstructuurversterking 
Binnen de actielijn landbouwstructuurversterking onderscheiden we twee sublijnen: 1.a voor kavel-
ruil en andere landbouwstructuur versterkende maatregelen en 1.b voor Waddenglas. 

 

Actielijn 1.a Kavelruil 
Nut en noodzaak van landbouwstructuurversterking 

De grondprijzen in Nederland liggen hoog in vergelijking met andere landen binnen en buiten Euro-
pa. Dit nadelig voor de concurrentiepositie van de grondgebonden landbouw in ons land. Het is 
daarom van belang dat die bedrijven de grond optimaal kunnen gebruiken. Een goede landbouw-
structuur draagt daar aan bij. Onder een goede landbouwstructuur verstaan we: grote aaneengeslo-
ten kavels zo dicht mogelijk bij het bedrijf, goed ontsloten, bij voorkeur via eigen grond zodat de 
openbare wegen ontlast worden, en met een goede waterbeheersing. We beoordelen de landbouw-
structuur volgens de systematiek van het Kadaster. Een situatie met 60 % huisbedrijfskavel5 wordt als 
goed beoordeeld. Daarnaast houdt het Kadaster rekening met de omvang van de huiskavel en het 
aantal en de totale omvang van de veldkavels (zie www.verkavelenvoorgroei.nl voor de beoordeling 
van de verkavelingssituatie in Fryslân). 

 

Voor het realiseren van een goede landbouwstructuur worden maatregelen ingezet als kavelruil, 
kavelinrichting en bedrijfsverplaatsing, hierna gemakshalve aangeduid als kavelruil. 

Als kavelruil wordt ingezet voor versterking van de landbouwstructuur liften vaak andere belangen 
mee zoals leefbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie en wateropgaven. Het omgekeerde komt ook 
voor: bij kavelruil die uitgevoerd wordt voor de realisatie van nieuwe natuur, inrichting van weidevo-
gelkerngebieden of de aanleg van nieuwe wegen, lift de landbouw mee. Versterking van de land-
bouwstructuur is dan vaak een voorwaarde om de vereiste medewerking van de agrarische grondge-
bruikers te krijgen. In Fryslân hechten wij daarom aan een integrale benadering, waarin meerdere 
doelen gerealiseerd worden. Waar andere belangen ontbreken, blijven wij echter ook sectorale pro-
jecten steunen waarbij het alleen om het landbouwbelang gaat. 

 

Raming van de kavelruilbehoefte 

Vanwege de voortgaande schaalvergroting van landbouwbedrijven blijven landbouwstructuurver-
sterkende maatregelen nodig. Ook voor het realiseren van doelen m.b.t. de EHS, weidevogelkernge-
bieden, water en leefbaarheid/verkeersveiligheid blijft er behoefte aan kavelruil. Op basis van de 
ervaringen van de afgelopen jaren en rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen als de weidevo-
gelkerngebieden, schatten wij de totale behoefte aan kavelruil voor de komende jaren op gemiddeld 
1.600 ha per jaar; dit is exclusief de kavelruilbehoefte binnen de grote gebiedsontwikkelingspro-
jecten Franeker/Harlingen, Centrale As en N381. Het gaat dan om vrijwillige kavelruil die als onder-
deel van kleinere integrale gebiedsprojecten of als losse kavelruilprojecten door het kavelruilbureau 
begeleid wordt. De verhouding tussen sectorale (alleen voor de landbouw) en integrale kavelruil 
(voor landbouw en andere doelen) schatten we grofweg op 50/50. Met een eventuele kavelruilbe-
hoefte specifiek voor oplossing van de veenweideproblematiek is in deze raming geen rekening ge-
houden. 

 

Uitvoering 

De programmering van kavelruil wordt ondergebracht in het Program Lanlik Gebiet en  verder uitge-
werkt in ene regeling. Voor onze steun aan landbouwstructuurversterking gelden de volgende uit-
gangspunten: 

                                                           
5
 Dit betekent dat 60% van de gronden van een agrarisch bedrijf aansluiten op het bedrijfsperceel. 

http://www.verkavelenvoorgroei.nl/
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 Voor zowel sectorale als voor integrale kavelruil blijven de faciliteiten in stand zoals we die de
afgelopen jaren voor kavelruil, kavelinrichting en bedrijfsverplaatsing aanboden.

 Hier staat tegenover dat van de grondeigenaren of grondgebruikers voortaan een eigen bijdrage
wordt gevraagd van € 200,- per geruilde hectare. Dit is een bijdrage in de proceskosten. Daar-
naast blijft de verplichte eigen bijdrage aan kavelinrichting en bedrijfsverplaatsing gelden.

Voor de financiering van kavelruil geldt het volgende: 

 De provinciale bijdrage aan kavelruil wordt gedekt uit de begroting voor het doel waarvoor de
maatregelen primair bedoeld zijn. Dat kan landbouwstructuurversterking zijn (voor sectorale ka-
velruil), maar ook natuur, weidevogelkerngebieden, nieuwe wegen enzovoort. Hiermee wordt in
de provinciale begrotingen al rekening gehouden.

 Bij kavelruil waarmee, naast provinciale belangen, ook belangen van andere overheden (Wet-
terskip Fryslân, gemeenten) gediend worden, zijn die andere overheden mede verantwoordelijk
voor de financiering.

 Voor kavelruil voor de drie grote gebiedsontwikkelingsprojecten (Franeker/Harlingen, Centrale
As, N381) kan niet worden geput uit de kavelruilmiddelen voor landbouwstructuurversterking.
De landbouwstructuur in deze gebieden komt zodanig goed op orde, dat er geen aanvullend be-
roep gedaan hoeft te worden op de € 700.000 per jaar die voor 2014-2016 voor kavelruil voor
landbouwstructuurversterking beschikbaar is.

Deze voorwaarden gelden ook landbouwstructuurversterkende maatregelen die primair voor de 
realisatie van doelen van andere belangen worden uitgevoerd zoals natuur of water. 

Beoogde resultaten: 

Over de periode 2014/2020 wordt er via het kavelruilbureau 11.200 ha aan vrijwillige kavelruil gerea-
liseerd, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen. 

Middelen voor vrijwillige kavelruilprojecten die door het kavelruilbureau begeleid worden 

bedragen in 1.000 euro (excl. de middelen van provin-
cie en waterschap en excl. POP3 voor kavelruil voor 
EHS, weidevogelkerngebieden en water) 

2014 2015 2016 totaal Nog be-
schikbaar 

Landbouwstructuurversterking 700 700 700 2.100 

Aan te vullen met maximaal: 

POP3 voor kavelruil voor landbouwstructuurverster-
king 

525 525 1.050 1.400 

De provinciale middelen voor landbouwstructuurversterking zijn, samen met POP3 en de eigen bij-
drage van de boeren, toereikend om gemiddeld per jaar 1.200 ha aan kavelruil te realiseren. Met de 
realisatie van andere doelen (EHS, weidevogelkerngebieden, wateropgaven) en de middelen die 
daarvoor beschikbaar zijn, is gemiddeld per jaar 1.600 ha kavelruil mogelijk inclusief een aantal be-
drijfsverplaatsingen (gemiddeld een paar per jaar). Hierbij is rekening gehouden met alle kostenpos-
ten, ook met die van de personele inzet van het kavelruilbureau. Bovenstaande geldt voor de periode 
2014-2016. In de kaderbrief voor 2017 zullen voorstellen worden gedaan voor het beschikbaar stel-
len van financiële middelen voor 2017-2020. 
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Actielijn 1.b Waddenglas 
Nut en noodzaak van realisatie van een volwaardige glastuinbouwcluster bij Sexbierum 

In Sexbierum werken de Provincie, de gemeente Franekeradeel en het Rijk, vertegenwoordigd door 
de Dienst Landelijk Gebied6, aan het glastuinbouwontwikkelingsgebied Waddenglas. Afspraken over 
het project zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas (SOK, 2008). Bij de start 
van het project gingen we uit van de realisatie van een glastuinbouwgebied van 200 ha bruto en 120 
ha netto glas. Dat zou minstens 600 fte aan extra werkgelegenheid opleveren. Aan het project stel-
den wij de voorwaarde van een goede ruimtelijke inpassing en een duurzame energievoorziening. De 
afronding van het project was voor eind 2015 gepland. 

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. De realisatie van Waddenglas loopt achter op de planning. 
Dit komt vooral door de aanhoudende financiële crisis in de glastuinbouw. Vanaf de start van het 
project in 2008 is de planning jaarlijks een jaar opgeschoven. De bijgestelde planning zoals die opge-
nomen is in grondexploitatierekening voor 2014 is: 

 

 Gronduitgifte en realisatie 

Fase 1 van 40 ha netto 2014/2017 

Fase 2 van 40 ha netto 2018/2019 

Fase 3 van 40 ha netto 2020/2021 

 

Een positieve ontwikkeling is dat met een bestaand bedrijf in Sexbierum in 2013 een intentieover-
eenkomst over de verkoop van de grond in fase 1 is afgesloten. Daarbij zijn ook prijsafspraken ge-
maakt. Ondertussen wordt de grondexploitatierekening zorgvuldig bewaakt. De verwachte eind-
waarde is nog steeds (licht) positief. 

 

Uitvoering 

De Stuurgroep Waddenglas is verantwoordelijk voor het project. De provincie is daarin vertegen-
woordigd, evenals in  de ambtelijke projectgroep die het project begeleidt. De dagelijkse leiding van 
het project is  in handen  van de gemeente Franekeradeel.  Waddenglas wordt niet in het Program 
Lanlik Gebiet ondergebracht. Voor onze inbreng in Waddenglas gelden de volgende uitgangspunten. 

 

 We houden vast aan ontwikkeling van het hele plan. 

 We houden ook vast aan de uitgangspunten voor het plan zoals die zijn vastgelegd in de Samen-
werkingsovereenkomst Waddenglas. Dat betreft onder meer de ruimtelijke inpassing en de 
duurzame energievoorziening. 

 De Stuurgroep Waddenglas bekijkt jaarlijks, bij de vaststelling van de grondexploitatierekening 
voor het volgende jaar, of deze doelstellingen in stand kunnen blijven. Zoals is vastgelegd in de 
Samenwerkingsovereenkomst wordt het besluit van de Stuurgroep voor goedkeuring aan het 
College van Gedeputeerde Staten voorgelegd. 

 

Beoogde resultaten 

Gronduitgifte en kassenbouw in het tempo dat hierboven is aangegeven. 

 

                                                           
6
 De Stuurgroep Waddenglas is met het Ministerie van EZ in gesprek over hoe het rijk zich vanaf 2015 in de 

Stuurgroep wil laten vertegenwoordigen.   
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Middelen 

 De uitvoering van het project wordt bekostigd uit de projectbegroting van Waddenglas. Alle uit-
voeringskosten worden doorberekend in de gronduitgifteprijs. De gemeente Franekeradeel be-
heert de financiën.

 De provincie Fryslân heeft de gemeente Franekeradeel een lening verstrekt van € 2,4 miljoen.
Deze lening wordt na afronding van het project afgelost. Op dat moment ontvangt de provincie
ook de rente van 6% per jaar die dan opgebouwd is.
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5 Actielijn 2: Kennis en innovatie 
Nut en noodzaak van het stimuleren van kennis en innovatie 

Voor een moderne en renderende landbouw, die schoon en zuinig en in harmonie met zijn omgeving 
produceert, zijn innovatie en modernisering voortdurend nodig. Hiervoor ligt de eerste verantwoor-
delijkheid bij de sector zelf. Agrarische ondernemers investeren in kennis, aanpassing van hun be-
drijfsmanagement en in voorzieningen en fysieke goederen. Dat moeten ze doen binnen alle maat-
schappelijke randvoorwaarden die overheden en maatschappij aan hun bedrijven stellen. 

Bij innovaties is onderscheid te maken in: 

Een fase van ontwikkeling van nieuwe technieken, producten, diensten enzovoort. Voor deze eerste 
fase van ontwikkeling kan een beroep worden gedaan op de innovatiemiddelen van de EU en het 
Rijk. Bij de provincie zijn hiervoor de middelen voor Fryslân Fernijt en EFRO beschikbaar. 

Een fase van waarin de innovaties breed uitgerold worden in de praktijk. Voor de toepassing van 
innovaties kunnen ondernemers in sommige gevallen een beroep doen op het Fûns Skjinne Energie 
Fryslân of Wurkje foar Fryslân. 

Een tussenliggende fase van doorontwikkeling van prototypes naar op de praktijk afgestemd maat-
werk en het stimuleren van de eerste toepassingen. De landbouwagenda richt zich vooral op deze 
tussenliggende fase en vult andere provinciale programma’s daarom met de volgende acties aan:  

1. Stimuleren van het innovatief vermogen.

2. Stimuleren van doorontwikkeling en toepassing van kennis en innovaties.

3. Verduurzamen van bedrijven van jonge boeren.

We lichten deze acties hieronder toe. 

Ad 1. Stimuleren van het innovatief vermogen 
In het Uitvoeringsprogramma Agrofood hebben we aangegeven dat wij bijdragen aan: 

 een hechte en effectieve samenwerking van de verschillende ketenpartijen om innovaties uit te
lokken;

 een betere toeleiding van bedrijven naar kennis en de beschikbare innovatiefondsen;

 het beschikbaar komen van goed gekwalificeerd personeel en een goede, flexibele, en ook inter-
nationaal aansprekende kennisinfrastructuur.

Dit bestaande uitvoeringsprogramma richt zich op de hele agroketen. We constateren de behoefte 
om een aantal onderdelen van dit programma toe te spitsen op de primaire sector. Dat pakken we in 
het kader van deze Landbouwagenda op. Concreet gaat het om het volgende: 

Betrokkenheid landbouw bij Cluster Agrofood/Biobased Economy versterken 

Onlangs is het cluster Agrofood/Biobased Ecconomy NNL opgericht, opererend onder de naam 
Greenlincs (uitvoering door de NOM). Greenlincs speelt bij agrofood-projecten een initiërende, ont-
wikkelende en verbindende rol . De focus ligt met name op de meer complexe cross-sectorale pro-
jecten. Greenlincs wil een centraal punt, spil of ‘draaischijf’ zijn waar lijnen samenkomen, en naar de 
buitenwereld het gezicht van Agrofood en BBE vormen. We constateren dat de primaire sector nog 
te weinig bij Greenlincs betrokken is. We zullen actie ondernemen om dit te verbeteren, zowel rich-
ting Greenlincs als richting de boeren. Dat Greenlincs de coördinatie doet van de uitvoering van de 
Agro Agenda is ook een stap in de richting van de primaire sector. Wij zullen -via makelen en schake-
len tussen partijen- stimuleren dat de contacten van daar uit verder uitgebouwd worden. De rol van 
Greenlincs is des te meer van belang omdat door het vervallen van de productschappen het ver-
mogen van de landbouw om innovatieprojecten te organiseren  afgenomen is.  
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Samenwerkingsverbanden voor innovatie financieel steunen 

De EU wil bevorderen dat de grote innovatiefondsen van de EU ook daadwerkelijk door het bedrijfs-
leven benut worden. Het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 voor 2014-2020 biedt 
daarom de mogelijkheid om samenwerkingsverbanden die kennis- en innovatieprojecten voorberei-
den en uitvoeren financieel te steunen. Daarbij kan het gaan om samenwerkingsverbanden van boe-
ren of van boeren en andere partijen. Bij voorkeur betreft dat omvangrijke verbanden die zich in-
spannen om de grote innovatiefondsen van de EU of het Rijk aan te boren: de zogenaamde Operati-
onal Groups voor European Partnerships in Innovation (EIP). Wij haken daarop aan en zullen de be-
oogde innovatiegroepen op projectbasis met subsidie steunen. We zien daarbij ook een rol wegge-
legd voor de toekomstige gebiedscollectieven voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De 
Noardlik Fryske Wâlden en Elan, het samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen in 
Zuidoost Fryslân, pakten die rol eerder al op. 

 

Crop Chain voor opleidingen en innovatie van de akker- en tuinbouw 

Dairy Chain is een initiatief om een internationaal kennis- en expertisecentrum voor onderwijs, on-
derzoek en innovatie in de zuivelketen te realiseren. Het richt zich in eerste instantie op het werven 
en opleiden van voldoende gekwalificeerd personeel voor de zuivelketen.  Wij constateren dat ook 
de akker- en tuinbouw hieraan behoefte hebben. Daarom hebben we ons uitgesproken voor de op-
richting van een Crop Chain, die voor de akker- en tuinbouw een spilfunctie voor onderzoek, onder-
wijs en innovaties gaat vervullen. Zo zullen we faciliteren bij de oprichting van een overlegplatform 
van bedrijven dat een initiërende en verbindende rol moet gaan vervullen, aansluitend bij Greenlincs. 
Een eerste opgave van dit platform is het opstellen van een kennis- en innovatieagenda. Een bestuur-
lijke overleggroep moet een klankbordfunctie vervullen en een vinger aan de pols houden. 

 

Ad.2 Stimuleren van doorontwikkelen en toepassen van kennis en innovaties 
Praktijkproeven, demonstratieprojecten en studiegroepen 

Voor de ontwikkeling van nieuwe technieken, producten enzovoort zijn verschillende subsidiemoge-
lijkheden voorhanden bij de EU, het Rijk en de provincie. Als een nieuwe techniek wordt opgeleverd 
in de vorm van een prototype, kan deze vaak nog niet zonder meer door de landbouwpraktijk wor-
den toegepast. De techniek moet via doorontwikkeling nog op maat ’worden gemaakt’. Deze door-
ontwikkeling en de toepassing in de praktijk willen wij met praktijkproeven en demonstratiepro-
jecten stimuleren. 

Ook kennis  moet worden ontsloten zodat ze in de praktijk toegepast kan worden en in de bedrijfs-
voering kan integreren. Op dat moment gaat kennis ‘leven’ en wordt doorontwikkeling ervan een 
logische volgende stap. Wij willen dit stimuleren door studiegroepen en kennisprojecten te onder-
steunen. 

 

Versterking en uitbreiding van de biologische landbouw 

Een van onze doelen is versterking en uitbreiding van de biologische landbouw in Fryslân. Deze ont-
wikkeling willen wij stimuleren door kennis- en innovatieprojecten te steunen die aan verdere ver-
duurzaming van de sector bijdragen. Ook willen we bedrijfsadvisering aan bedrijven die omschake-
ling overwegen steunen, alsook bedrijfsbegeleiding van bedrijven die net omgeschakeld zijn (in 
groepsverband). 
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Subsidie voor investeringen in maatregelen om lichthinder door melkveestallen te verminderen 

Om te bevorderen dat de donkerte als kernkwaliteit van Fryslân behouden blijft, stellen wij subsidie 
beschikbaar voor maatregelen om lichthinder door bestaande melkveestallen te verminderen7. We 
verbinden hier de voorwaarde aan dat wij met de Friese gemeenten en/of LTO Noord Fryslân afspra-
ken kunnen maken over bundeling van de aanvragen van de individuele bedrijven, opdat de uitvoe-
ringskosten beperkt blijven. De subsidie wordt gefinancierd uit de kennis- en innovatiemiddelen die 
voor 2014-2016 beschikbaar zijn. Over de middelen voor 2017-2020 beraden wij ons later, in het 
kader van de begrotingen voor desbetreffende jaren. 

Ad.3 Stimuleren van verduurzaming van bedrijven van jonge boeren 
Bedrijfsovername in de landbouw vindt op steeds latere leeftijd plaats. Gezien de toenemende om-
vang van bedrijven gaat het om steeds grotere overnamesommen en wordt het zowel voor de bank 
als voor de familie van de bedrijfsopvolger moeilijker om hierover met de opvolger tot overeen-
stemming te komen. Om deze reden ontvangen jonge boeren in 2015/2020 van rijkswege een hoge-
re hectaretoeslag uit de pijler 1 middelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. 
Onder jonge boeren worden in dit verband verstaan: agrarische ondernemers in de primaire sector, 
niet ouder dan veertig jaar en met een zelfstandig bedrijf dat niet langer dan vijf jaar geleden gestart 
of overgenomen is. 

Als aanvulling hierop willen wij jonge boeren ondersteunen met subsidie voor verduurzaming van 
hun bedrijven.  Daarmee willen wij de investeringsdip kort na de bedrijfsovername opvangen en jon-
ge boeren in staat stellen om investeringen in verduurzaming van hun bedrijven naar voren te halen. 
Indirect wordt hiermee ook de doorstroming van generaties in de agrarische sector bevorderd.  

Het gaat om een landsdekkende regeling, die de diverse provincies zoveel mogelijk uniform gaan 
invullen. De subsidie wordt verstrekt voor fysieke investeringen die gericht zijn op milieu, klimaat, 
dierwelzijn/diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Investeringen die alleen 
of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van het financiële rendement, komen niet in aanmerking. 
Het maximale subsidiepercentage is 40%. Zowel jonge boeren met als zonder grond komen in aan-
merking. We hanteren hierbij een maximum bijdrage van € 20.000,- per bedrijf. Met de financiële 
middelen die voor Fryslân beschikbaar zijn (€ 500.000,-/jaar aan POP3 en provinciale cofinanciering) 
kunnen jaarlijks minstens 25 boeren van de regeling gebruik maken. 

Uitvoering 
De acties ‘kennis- en innovatieprojecten’ en ‘jonge boeren’ worden geprogrammeerd in het Program 
Lanlik Gebiet en verder uitgewerkt in een regeling verduurzaming landbouw en een jonge boerenre-
geling. De actie ‘stimuleren van het innovatief vermogen van de agrofoodsector‘ wordt buiten het 
Program Lanlik Gebiet om uitgevoerd en gaat gelijk op met het Uitvoeringsprogramma Agrofood. 

Voor de uitvoering van de gehele actielijn Kennis en Innovatie gelden de volgende uitgangspunten. 

 Wij verstrekken in het kader van de subsidieregeling verduurzaming landbouw subsidie aan pro-
jecten die bijdragen aan de ambities ‘schoon en zuinig’ en/of ‘in harmonie met de omgeving’.

 Daarbij geven wij prioriteit aan projecten die tevens bijdragen aan doelen die wij voor andere
beleidsterreinen nastreven: voor water (Kaderrichtlijn Water, klimaatadaptatie), natuur (Natura
2000/ PAS en weidevogels), veenweide, een koolstofarme economie en lichthinder. Ook pro-
jecten voor de biologische landbouw krijgen prioriteit.

7
 Dit is afhankelijk van de besluitvorming van Provinciale Staten over het voorstel over lichthinder door melk-

veestallen dat medio 2014 behandeld zal worden. 
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 Voor zilte teelten en aquaculturen blijft de restrictie gelden dat wij binnendijks geen experimen-
ten toestaan waarvoor zout water uit zee of de diepe ondergrond ingelaten wordt.

 Wij geven prioriteit aan projecten waarmee we ‘meters kunnen maken’: projecten die het per-
spectief bieden dat een grote groep boeren van de resultaten gebruik gaat maken.

 Voor kennisprojecten geldt de voorwaarde dat het niet alleen moet gaan om het ontwikkelen en
delen van kennis, maar ook om het toepassen daarvan.

 Alleen kennis- en innovatieprojecten van samenwerkingsverbanden van boeren of van boeren en
andere partijen komen voor subsidie in aanmerking. Bij lichtmaatregelen en de jonge boerenre-
geling komen wel individuele bedrijven voor subsidie in aanmerking.

 Ook de samenwerkingsverbanden zelf, die de voorbereiding en/of  uitvoering van de kennis- en
innovatieprojecten op zich nemen, komen voor subsidie in aanmerking. Wij streven daarbij voor-
al naar grotere verbanden die de innovatiefondsen van het Rijk en de EU aan willen boren.

 Voor kennis- en innovatieprojecten die een bijdrage ontvangen uit andere subsidiebronnen, zoals
het innovatiefonds van de Dairy Campus of het Waddenfonds, kunnen we uit de innovatiemidde-
len voor landbouw een aanvullende subsidie van maximaal 10% verstrekken.

Beoogde resultaten: 

In 2020 hebben we de volgende resultaten bereikt: 

 Er zijn minstens 10 innovatieve technieken, processen, producten en/of verdienmodellen gereed
die breed toepast kunnen worden in de Friese agrosector en die bijdragen aan de doelen van de-
ze Landbouwagenda.

 Er hebben minstens 500 agrarische ondernemers meegedaan aan een kennisproject waarbij
kennis (door)ontwikkeld, gedeeld en in de praktijk toegepast wordt. Ook hiervoor geldt dat het
gaat om kennis die bijdraagt aan de doelen van de Landbouwagenda.

 Minstens 16% van het kennis- en innovatiebudget is ingezet voor kennis en innovatie (inclusief 
bedrijfsadvisering en bedrijfsbegeleiding) van de biologische landbouw.

 Minstens 175 jonge boeren hebben met gebruikmaking van de subsidieregeling voor jonge boe-
ren fysieke investeringen gedaan in de verduurzaming van hun bedrijf.

 Voor minstens 250 melkveestallen die in 2014 lichthinder veroorzaken, zijn maatregelen getrof-
fen om dat te verminderen.

 Er is een goede aansluiting gerealiseerd van de primaire sector bij het cluster Agrofood/Biobased
Economy NNL.

 Voor de akker- en tuinbouw is een Crop Chain gerealiseerd die de ontwikkeling van opleidingen,
kennis en innovaties voor de plantaardige sector bevordert.
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Middelen voor kennis- en innovatieprojecten van de landbouw 

(bedragen in 1.000 euro) 

 

2014 2015 2016 totaal Nog beschik-
baar 

Provinciale middelen voor kennis en innovatie van de 
landbouw (incl.lichtmaatregelen) 

75 650 550 1.275  

Provinciale middelen voor verduurzaming van bedrij-
ven van jonge boeren  

 500    

Aan te vullen met maximaal:      

POP3 voor kennis en innovatie van de landbouw (excl. 
€ 0,2 miljoen/jaar aan POP3 voor landbouw/energie)  

 550 450 1.100 1.700 

POP3 voor verduurzaming van bedrijven van jonge 
boeren 

 500   1.250 
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6 Actielijn 3: Communicatie boer/burger 
Wij hechten veel waarde aan nauwere banden tussen boeren en burgers/consumenten. Enerzijds om 
die burgers/consumenten kennis te laten maken met de boer en zijn bedrijf, zodat ze een reëel beeld 
krijgen van de uitdagingen waarvoor die ondernemer staat en voor de wijze waarop hij daarmee 
omgaat. Anderzijds om bij boeren begrip te kweken voor de zorgen van de burger-consument over 
zaken als gezondheid, voedselveiligheid, dierwelzijn en de kwaliteit van de woonomgeving. Ook de 
jeugd, van peuters tot jong volwassenen, is hierbij een belangrijke doelgroep. 

 

De agrarische sector heeft groot belang bij het vergroten van de transparantie naar de bur-
ger/consument toe, want alleen met behoud van draagvlak in de maatschappij heeft de landbouw 
toekomst. De sector moet hierin zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. We willen de komende ja-
ren in samenwerking met de sector ook zelf initiatieven ontplooien. De bedoeling is dat de sector dit 
initiatief gaandeweg van ons overneemt. Zo zullen we het initiatief nemen voor de volgende acties. 

 

 Gedragscode 

Met de landbouworganisaties willen we een gedragscode afspreken, over thema’s als weidevo-
gelvriendelijker boeren, lichthinder en het gedrag in het verkeer. Een gedragscode is vooral een 
middel om te communiceren en te stimuleren. 

 Koffie bij de boer 

In navolging van de Provincie Groningen gaan wij de landbouworganisaties in Fryslân stimuleren 
om jaarlijks een Koffie bij Boer-dag te organiseren. Daarbij nodigt de boer zijn naaste omgeving 
uit om met elkaar in gesprek te gaan. De provincie faciliteert hierbij. De open dag voor de glas-
tuinbouw ‘Kom in de Kas’ past binnen dit model. 

 Prijs voor de meest duurzame jonge boer  

Met een tweejaarlijkse prijs voor de meest duurzame jonge boer in Fryslân willen wij niet alleen 
verduurzaming van de sector stimuleren, maar ook onze waardering laten blijken voor jonge 
mensen die het in deze tijd met grote uitdagingen, aandurven om een agrarisch bedrijf te starten 
of over te nemen. 

 

Bij communicatie-initiatieven uit de sector zelf zullen wij van geval tot geval beoordelen of en hoe wij 
daaraan financieel bijdragen.  Deze mogelijkheid voor subsidie wordt verder uitgewerkt in de rege-
ling verduurzaming landbouw.  

Wij zullen onze contacten met het onderwijs, en specifiek die met de agrarische opleidingen in Frys-
lân, benutten om aandacht te vragen voor de relatie boer/burger. 

 

Communicatie voor werken in agrofood en voor omschakelen naar biologische landbouw 

We gaan communicatie ook inzetten als middel om jonge mensen te interesseren voor een carrière 
in de agrofoodketen, en om boeren te inspireren om van gangbare op biologische landbouw om te 
schakelen. 

 

Uitvoering 

Actielijn 3 wordt buiten het Program Lanlik Gebiet om uitgevoerd, door de landbouw- en communi-
catiemedewerkers van de provincie. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de landbouworgani-
saties en de onderwijsinstellingen in Fryslân. 
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Beoogde resultaten: 

 In 2015 voeren provincies en landbouworganisaties gedragscode versie 1.0 in, over o.a. weidevo-
gelvriendelijk boeren, lichthinder uit ligboxstallen en het gedrag in het verkeer. De gedragscode 
wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 Eens in de twee jaar reikt de Provincie een prijs uit aan de meest duurzame jonge boer, te begin-
nen in 2015. 

 Elk jaar wordt een Koffie-bij-de-Boer dag georganiseerd, te beginnen in 2015. 

 Minstens een keer per jaar benut de Provincie de regionale media om met goede voorbeelden 
boeren te inspireren om naar biologische landbouw om te schakelen. 

 Minstens een keer per jaar benut de Provincie de regionale media om met goede voorbeelden 
jonge mensen te inspireren om een carrière op te bouwen in de agrofoodketen. 

 

Middelen voor communicatie 

Voor 2014-2016 worden de kosten voor communicatie gedekt uit de post goederen en diensten voor 
de Landbouwagenda (afkomstig uit de eerder beschikbaar gestelde middelen voor kennis en innova-
tie). In de kaderbrief voor 2017 worden voorstellen gedaan voor nieuwe middelen voor 2017-2020. 

 

(bedragen in 1.000 euro) 2014 2015 2016 totaal Nog beschik-
baar 

Provinciale middelen (te bekostigen uit de post goe-
deren en diensten voor de Landbouwagenda) 

5 10 10 25 0 
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7 Integraliteit in beleid en uitvoering 
 

Van beleid naar uitvoering 

Het provinciale omgevingsbeleid dat relevant is voor de landbouw is in de afgelopen jaren op ver-
schillende onderdelen aangevuld. Denk bijvoorbeeld aan schaalvergroting voor de melkveehouderij 
en de intensieve veehouderij en de herbegrenzing van de EHS. Voor andere onderwerpen zullen wij 
kort na het van start gaan van deze agenda nieuw beleid vaststellen. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
weidevogels, het veenweidegebied (Veenweidevisie), en water (Kaderrichtlijn Water en Waterhuis-
houdingsplan). Met deze ontwikkelingen is het beleidskader voor de landbouw voorlopig voldoende 
uitgekristalliseerd. In de planperiode van de Landbouwagenda (2014-2020) gaan we ons nu op de 
uitvoering van beleid concentreren. 

 

Decentralisatie van bevoegdheden en bottom-up benadering 

We zijn al gewend om bij de uitvoering van beleid rekening te houden met initiatieven van onderop, 
van boeren en terreinbeheerders, gemeenten en waterschappen en andere gebruikers van het lan-
delijk gebied. Een paar nieuwe elementen gaan hierbij een rol spelen. 

Provincies en gemeenten krijgen over enkele jaren met de nieuwe Omgevingswet ruimere bevoegd-
heden om, ook voor andere dan ruimtelijke aspecten, lokaal en regionaal maatwerk te leveren. Zo 
ontwikkelt het rijk momenteel nieuwe instrumenten/beoordelingskaders om met het oog op de 
volksgezondheid de omvang van de veestapel te reguleren. Provincies en gemeenten kunnen dit per 
situatie en gebied nader invullen. 

De Dienst Landelijk Gebied (DLG), Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland en het Kadaster 
hebben gezamenlijk een nieuwe aanpak voor kavelruil ontwikkeld, kavelruil voor groei genaamd. 
Deze aanpak ondersteunt ondernemers en overheden die willen verkavelen om sneller en goedkoper 
te komen tot de optimale combinatie van een economisch rendabele landbouw en de inpassing van 
overheidsopgaven in het landelijk gebied. Daarbij wordt meer initiatief en verantwoordelijkheid bij 
de belanghebbenden neergelegd. Met deze werkwijze worden momenteel eerste ervaringen in Frys-
lân opgedaan. Wetterskip Fryslân ziet hierin mogelijkheden om wateropgaven vlotter te realiseren, 
zoals het creëren van extra waterberging in de deelsystemen. 

 

Verkenningen naar integraliteit in beleid en uitvoering 

Het is de uitdaging om op regionaal en lokaal niveau alle belangen tot hun recht te laten komen, met 
de beleidskaders die daarvoor gelden als uitgangspunt en met integrale projecten waarin de verschil-
lende thema’s aan de orde komen. De landbouw speelt als veruit de grootste grondgebruiker in Frys-
lân hierbij een belangrijke rol. Naast de bekende thema’s als landbouwstructuurversterking, water en 
natuur zullen ook nieuwe opgaven als weidevogelkerngebieden, kwaliteitsverbetering van het land-
schap en de veenweideproblematiek daarin een plaats moeten krijgen. Ook deze opgaven raken aan 
de positie en de ontwikkeling van de landbouw in het landelijk gebied. In essentie gaat het dan om 
de vraag of en hoe de landbouw, en de intensivering die we daarin verwachten, met name in de 
melkveehouderij, te combineren is met andere functies en belangen in het landelijk gebied.  

 

We willen voorkomen dat bij de uitvoering van het provinciaal beleid de landbouw steeds weer met 
andere en wellicht deels tegenstrijdige regels te maken krijgt. Daarom willen we de komende jaren in 
een aantal gebieds- en praktijkgerichte toekomstverkenningen (regionale werksessies/workshops) 
ervaring opdoen met de nieuwe opgaven voor het landelijk gebied, de ruimere bevoegdheden die 
provincies en gemeenten met de nieuwe Omgevingswet krijgen, en kavelruil voor groei. Daarbij wil-
len we bekijken of de bestaande beleidskaders voldoende houvast bieden en voldoende consistent 
en integraal zijn om er met alle partijen uit te kunnen komen, of dat er toch aanvullend beleid nodig  
is om aan regionale en lokale processen sturing te geven. De uitkomsten van deze gebiedsgerichte 
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verkenningen zullen wij betrekken bij het opstellen van de nieuwe provinciale omgevingsvisie waarin 
we al het beleid voor de fysieke leefomgeving bij elkaar zullen brengen en integreren. We gaan de 
verkenningen uitvoeren samen met de betrokken partijen. 
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8 Uitvoeringsparagraaf 
In dit hoofdstuk geven we een totaaloverzicht van de financiële middelen die voor de landbouw-
agenda beschikbaar zijn. Monitoring en rapportage komen kort aan de orde. En we gaan in op de 
uitvoeringsrisico’s: wat zijn potentiële obstakels voor het behalen van de gewenste doelen en resul-
taten? 

 

Hieronder geven wij eerst een overzicht van uitvoeringsaspecten die in de voorgaande hoofdstukken 
al aan de orde zijn geweest. 

 

Overzicht programmering en uitvoering Landbouwagenda 20014-2020 

actielijn soort 
bijdrage 

programme-
ring 

uitvoering Provinciale middelen 

voor 2014-2016 

POP3-
middelen-
voor 2014-
2020 

1.a Kavelruil Regisse-
ren en 
facilite-
ren 

Program 
Lanlik Gebiet 

Kavelruilbu-
reau; subsi-
dieregeling 
kavelruil 

Post landbouwstruc-
tuurversterking  

€ 2,1 miljoen voor 
2014-2016  

€ 2,45 mil-
joen  

1.b Waddenglas Regisse-
ren 

 Stuurgroep 
Waddenglas 

n.v.t.  

2.a Kennisinfra-
structuur 

Stimule-
ren 

 beleidsafde-
lingen 

Post goederen en 
diensten landbouw-
agenda 

(deel van) € 125.000,- 
voor 2014-2016 

 

2.b verduurza-
ming landbouw 
(kennis- en inno-
vatieprojecten, 
advisering en 
begeleiding bio-
logische land-
bouw, lichtmaat-
regelen,  commu-
nicatieprojecten 
derden) 

Stimule-
ren 

Program 
Lanlik Gebiet 

subsidierege-
ling verduur-
zaming land-
bouw, ook 
voor licht-
maatregelen 
en communi-
catiepro-
jecten 

Post kennis en innova-
tie landbouw 

€ 1,275  miljoen voor  
2014-2016 

€ 2,8 mil-
joen  

2.c Jonge boeren 
regeling 

Stimule-
ren 

Program 
Lanlik Gebiet 

subsidierege-
ling jonge 
boeren 

Post jonge boeren 

€ 600.000,-  voor 
2014-2015 

€ 1,75 mil-
joen  

3. Communicatie Stimule-
ren 

 beleidsafde-
ling 

Post goederen en 
diensten landbouw-
agenda 

(deel van) € 125.000,- 
voor 2014-2016 

 

Totaal    € 4,1 miljoen € 7 miljoen 

 

Kavelruil wordt via het kavelruilbureau geregeld, Waddenglas via de gelijknamige stuurgroep. Bij de 
actielijnen kennis en innovatie en communicatie zal het in de regel om gebiedsoverstijgende pro-
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jecten gaan. Om die reden zien wij voorde uitvoering van de Landbouwagenda geen rol weggelegd 
voor Streekwurk. 

 

Beschikbare financiële capaciteit 
Provinciale middelen 

Voor de uitvoering van de landbouwnota is voor 2014/2016 een bedrag van € 4,1 miljoen aan provin-
ciale middelen beschikbaar. Dit bedrag wordt als volgt over de verschillende activiteiten verdeeld: 

 € 2.100.000,- voor landbouwstructuurversterking; 

 € 1.275.000,- voor kennis en innovatie, waarvan een deels besteed kan worden aan subsidies 
voor maatregelen om lichthinder door melkveestallen te verminderen. 

 € 125.000,- voor goederen en diensten, te besteden aan opdrachten van de provincie voor onder 
meer verkenningen en communicatie-activiteiten (circa € 25.000,- ). 

 € 500.000,- voor de jonge boerenregeling. 

Uit deze bedragen worden ook de uitvoeringskosten voor de inzet van POP3 gefinancierd. 

 

Op de financiële middelen voor de periode na 2015/2016 zullen wij ons in het kader van de begrotin-
gen voor de desbetreffende jaren beraden. 

 

POP3 middelen 

Voor landbouwstructuurversterking, kennis- en innovatieprojecten en de jonge boeren-regeling kun-
nen we de provinciale middelen aanvullen met Europese POP3-middelen voor 2014-2020. Per project 
wordt beoordeeld welke aanvulling met POP3 mogelijk is. In theorie kan dat een aanvulling van 100% 
zijn, maar ervaringen met POP1 en POP2 wijzen uit dat projecten vaak niet op alle onderdelen aan de 
POP-voorwaarden voldoen. Daardoor valt te verwachten dat de aanvulling met POP3 in de praktijk 
vaak lager dan 100% zal uitvallen. Voor landbouwstructuurversterking is het beschikbare POP3-
budget 50% van de provinciale middelen. 

De uitvoeringskosten voor het gebruik van POP3 (vooralsnog geschat op 20% van de POP3-bijdrage) 
dekken we uit de begrotingsposten die met POP3 aangevuld worden. 

 

Samenwerking binnen en buiten de provincie 

Wij zullen steeds bekijken of en hoe er samengewerkt kan worden, binnen de provinciale organisatie  
maar vooral ook met externe partners. Daarbij willen wij ook de kansen voor gezamenlijke financie-
ring van projecten en acties benutten. Met de AgroAgenda Noord Nederland als gezamenlijk vertrek-
punt wordt de samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe geïntensiveerd. 

 

Monitoring en rapportage 
Voor het monitoren van de realisatie van de doelen (zie hoofdstuk 3) wordt een monitoringsplan 
opgesteld. We zoeken daarbij aansluiting bij al lopende monitoring, zoals voor de KRW (op provinci-
aal niveau) of voor de omschakeling van gangbare naar biologische landbouw (op landelijk niveau). 
Ook in de frequentie van rapporteren sluiten we daarop aan, wat betekent dat we dat niet jaarlijks 
zullen doen. Te verwachten zijn een nulmeting (over 2013/2014), een midterm review (over 
2014/medio 2017) en een eindmeting (over 2020). De resultaten van de monitoring worden in de 
bestuurlijke rapportages meegenomen. 

 

De monitoring van de beoogde resultaten (zie hoofdstukken 4, 5 en 6) wordt uitgewerkt in het Pro-
gram Lanlik Gebiet. Deze monitoring zal wel jaarlijks plaatsvinden. De resultaten worden in de be-
stuurlijke rapportages meegenomen. 
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De uitvoeringsrisico’s 
In de inleiding van deze nota wezen wij al op de bescheiden rol van de provincie ten aanzien van 
ontwikkelingen in de landbouw. Vaak is dat niet meer dan een stimulerende rol. Andere factoren, 
zoals ontwikkelingen op de wereldmarkt en het beleid van de EU en het rijk, hebben een veel grotere 
invloed. En we kunnen zeker niet heen om de beslissingsbevoegdheid die elke individuele agrarische 
ondernemer heeft en houdt. 

Tegen deze achtergrond benoemen we de volgende risico’s voor het behalen van de gewenste doe-
len en resultaten: 

Externe risico’s: 

 Waddenglas 

We stellen ons ten doel dat in 2021 in Sexbierum 120 ha netto aan nieuwe kassen is gerealiseerd. 
Als de financiële crisis en de kritische houding van de banken ten aanzien van de financiering van 
bedrijfsuitbreiding en duurzame energie aanhouden, zal dat leiden tot verdere vertraging in de 
realisatie van Waddenglas. De Stuurgroep Waddenglas spant zich in om dit risico zo klein moge-
lijk te houden, met verkenningen naar de mogelijkheden voor duurzame energie (dat is namelijk 
een belangrijke vestigingsfactor) en met acquisitie binnen en buiten Fryslân. Het risico van Wad-
denglas wordt meegenomen in de risicoparagraaf van de Jaarrapportages van de provincie. 

 Biologische landbouw 

We streven naar uitbreiding van het aantal biologische bedrijven en het areaal grond dat voor  
biologische landbouw gebruikt wordt. Het is de intrinsieke motivatie die een boer er toe brengt 
om op een biologische bedrijfsvoering om te schakelen. Dat is met subsidies niet te beïnvloeden. 
Grond speelt ook een belangrijke rol. De verwachte stijging van de grondprijzen werkt averechts 
als het gaat om uitbreiding van de biologische sector. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door 
subsidies beschikbaar te stellen voor bedrijfsadvisering en bedrijfsbegeleiding. Via communicatie 
over goede voorbeelden willen we boeren inspireren om om te schakelen. Dit biedt echter geen 
garanties. 

We streven er ook naar dat minstens 14% van het kennis- en innovatiebudget aan biologische 
projecten wordt besteed.  Bij de beoordeling van projecten hebben biologische projecten die aan 
onze  voorwaarden voldoen, voorrang. Het is echter aan de landbouwsector zelf om met voor-
stellen te komen. 

 Initiatief voor kennis- en innovatieprojecten ligt bij de landbouw 
Er is een sterke afhankelijkheid van de initiatieven die de sector zelf neemt. Dat geldt ook voor de 
investeringen van de bedrijven in de toepassing van innovaties. We spelen hierbij meestal niet 
meer dan een stimulerende rol.  

 Wel resultaten maar geen effect op de doelen 

Wij verwachten dat de resultaten die wij willen behalen, bijdragen aan het realiseren van de am-
bities en doelen die wij nastreven. Maar we kunnen dat niet op alle punten garanderen. Bij kavel-
ruil spelen we een faciliterende rol en is er grote zekerheid dat we met de geplande acties en 
middelen het beoogde doel -een goede landbouwstructuur- bereiken. Bij de ontwikkeling en 
toepassing van innovaties is succes vooraf niet verzekerd.  

 

Interne risico’s: 

 Geen financiële middelen voor 2017-2020, geen/minder POP3 

Voor de uitvoering van de landbouwagenda zijn provinciale middelen beschikbaar voor de perio-
de 2014-2016 (voor de jonge boerenregeling t/m 2015). Zonder aanvullende middelen voor de 
periode 2017-2020 (voorde jonge boeren vanaf 2016) zijn de doelen van de agenda niet te reali-
seren. Dat geldt ook wanneer er substantieel minder POP3-middelen voor Fryslân inzetbaar zijn 
dan waarop we in de Landbouwagenda rekenen (zie het overzicht op blz. 30). 
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Bijlage I Landbouw binnen andere beleidsterreinen van de provincie 
De provincie houdt zich vanuit verschillende beleidsterreinen met de landbouw in Fryslân bezig. Deze 
bijlage geeft daarvan een overzicht, als service naar bestuur en burger. Hierbij is een onderscheid te 
maken in beleidsterreinen die zich op het ruimtelijke spoor richten, zoals de ruimtelijke ordening en 
water; en beleidsterreinen rondom economie en innovatie, waar bijvoorbeeld ook kennisinfrastruc-
tuur onder valt. 

 

I. Ruimtelijk spoor 
Ruimtelijke ordening 

In het Streekplan Fryslân 2007 staat het provinciale ruimtelijke beleid voor het landelijk gebied. Het 
hoofddoel is een vitaal platteland met behoud en ontwikkeling van de landschappelijke, cultuurhisto-
rische en ecologische kwaliteiten; ruimtelijke kwaliteit is hierbij een leidend principe. Er is ruimte 
voor schaalvergroting van agrarische bedrijven, naast mogelijkheden voor verbreding en verdieping. 
Voorwaarde is dat schaalvergroting zorgvuldig wordt ingepast binnen de kernkwaliteiten van elk 
landschapstype. Dit vergt maatwerk per bedrijf. De Nije Pleats is een methode waarmee een ge-
meente dit maatwerk kan leveren. Hierbij laat de gemeente zich in een vroeg stadium door deskun-
digen integraal adviseren over de ruimtelijke inpassing van een agrarisch bedrijf. 

Aanvullend op het Streekplan hebben we eind 2011 en 2013 beleid vastgesteld voor grootschalige 
melkveehouderijen, respectievelijk intensieve veehouderijen. Landschappelijk maatwerk blijft van 
belang voor de inpassing van veehouderijen. Daarnaast gelden maximale oppervlakten voor bouw-
percelen, waarvan alleen in bijzondere situaties kan worden afgeweken. Grootschalige melkveehou-
derijen moeten grondgebonden blijven. 

Verder gaat het Streekplan uit van concentratie van de glastuinbouw in het zoekgebied Noordwest 
Fryslân. Een partiële streekplanherziening uit 2008 perkt het zoekgebied in tot een nieuwe, volwaar-
dige glastuinbouwlocatie aan de zuidkant van Sexbierum. 

De Verordening Romte Fryslân vertaalt het ruimtelijk beleid uit het Streekplan in regels die doorwer-
ken naar gemeentelijke ruimtelijke plannen. 

 

Water 

In Wiis mei Wetter, het waterhuishoudingsplan voor Fryslân voor 2010-2015, geeft de provincie de 
hoofdlijnen van het waterbeleid. Een belangrijk principe in dat beleid is ‘peil volgt functie’. Dit bete-
kent dat het peilbeleid gericht is op het zo goed mogelijk aansluiten bij de voor de provincie vastge-
stelde functies en op het voorkomen van negatieve effecten voor natuurgebieden, bebouwing en 
landbouw. Bij het voorkomen van schade behoort het heroverwegen van de vastgestelde functies tot 
de mogelijkheden. Het feitelijke peilbeheer wordt uitgevoerd door Wetterskip Fryslân. Dat doet men 
op basis van de peilbesluiten die het waterschap conform de bepalingen in de Waterverordening 
Fryslân (2010) voor de hele provincie vaststelt. 

Zo stuurt de provincie met het Waterhuishoudingsplan en de Waterverordening ook op andere as-
pecten van het waterbeheer, zoals de bestrijding van verzilting van oppervlaktewater, de bescher-
ming tegen overstromingen en wateroverlast, de verdeling van water in tekortsituaties en de zorg 
voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. 

 

Verkeer en vervoer 

Het steeds zwaardere en snellere landbouwverkeer levert knelpunten op. Dit wordt in het Provinciaal 
Verkeer- en Vervoerplan (aangepast in 2011) onderkend, met name wat parallelwegen betreft. De 
provincie heeft samen met de agrarische sector de Nota Kwaliteitsnetwerk voor Landbouwverkeer 
(2012) opgesteld. Deze nota geeft een beeld van de problematiek: voor de wegbeheerders (provincie 
en gemeenten) die het wegonderhoud niet langer overal kunnen borgen; voor de landbouwsector, 
die voor toeleverende en verwerkende bedrijven steeds moeilijker bereikbaar wordt, en voor de 
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leefbaarheid en verkeersveiligheid van het platteland. De provincie heeft voor de aanpak van knel-
punten in het landbouwverkeer voor 2014/2015 eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld. Gemeen-
ten kunnen daarvoor aanvragen indienen. Via kavelruil kan de provincie er aan bijdragen dat het 
vervoer met trekkers zoveel mogelijk via eigen grond plaats kan vinden. 

 

Natuur 

De provincie zet met haar natuurbeleid, dat opgenomen is in het Streekplan (2007) en in de Nota 
Natuer en Lanlik Gebiet (2012), in op het creëren van goede omstandigheden voor behoud en ont-
wikkeling van de belangrijke natuurlijke waarden in Fryslân. Een belangrijk onderdeel van het na-
tuurbeleid is het realiseren en beschermen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Om een vitale 
en robuuste EHS te kunnen bereiken moeten natuurgebieden op sommige plekken worden uitge-
breid. 

De exacte begrenzing van de (herijkte) EHS is vastgelegd in de Verordening Romte. Om die te realise-
ren zal tot 2027, het jaar dat de EHS klaar moet zijn, nog ca. 2.300 ha landbouwgrond worden omge-
zet in natuur. Daar waar grond voor natuur nodig is, kan dat extra druk op de grondmarkt zetten, een 
markt die momenteel overspannen is vanwege de grondbehoefte van vooral groeiende melkveehou-
derijbedrijven. 

Ook op andere fronten hebben natuur en landbouw met elkaar te maken. Denk aan de relaties via 
het grond- en oppervlaktewater. Het meest actueel en urgent is de problematiek van de emissie en 
depositie van stikstof via de atmosfeer (ammoniak en kooldioxide) rond kwetsbare Natura 2000 ge-
bieden. Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt gezocht naar oplossingen waarmee 
zowel natuur als landbouw zich kunnen blijven ontwikkelen. De Natura 2000 Beheerplannen be-
schrijven ook voor andere aspecten hoe natuur en landbouw naast elkaar kunnen functioneren. 

 

Een andere rol voor de provincie binnen natuur is de uitvoering van de groene wetgeving: de Flora- 
en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. Vanuit deze rol moet de provincie regelma-
tig initiatieven uit de landbouw toetsen/beoordelen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de aanvra-
gen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven rond kwetsbare Natura 2000 gebieden. 

 

Agrarisch natuurbeheer 

Ook buiten de EHS draagt de provincie bij aan instandhouding en verbetering van natuurwaarden, 
waaronder kwetsbare dier- en plantensoorten. Specifiek zet de provincie daarbij in op: 

 ontwikkeling en behoud van levensvatbare en duurzame populaties weidevogels; 

 een uitgebalanceerd ganzenbeheer, dat enerzijds internationale beschermde populaties ganzen 
in stand houdt en anderzijds zorgt dat de door ganzen veroorzaakte schade op een acceptabel 
niveau blijft. 

Een belangrijk instrument voor de instandhouding van natuurwaarden buiten de EHS is het Agrarisch 
Natuurbeheer (ANB). Het ANB moet effectiever en efficiënter worden. Rijk en provincies ontwikkelen 
daarom momenteel met de partners in het veld een vernieuwd stelsel voor het ANB. De kern van het 
vernieuwde stelsel is een collectieve benadering: gebiedscollectieven voeren het ANB uit in de meest 
kansrijke situaties en geven invulling aan internationale verplichtingen op het gebied van biodiversi-
teit. De betrokkenheid van agrariërs en het gebruiken van hun ervaring is hierbij van groot belang. Zij 
weten, samen met de natuurbeheerders, met welke maatregelen onder welke omstandigheden de 
natuurdoelen en andere maatschappelijke doelen het beste inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Het 
provinciaal beleid op deze punten is/wordt vastgelegd in de Nota Natuer en Lanlik Gebiet, uitwerkin-
gen daarvan in de Weidevogelnota 2014-2020 en de nota Gans in Balans. 
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Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

In de structuurvisie ‘Grutsk op ’e Romte’ zijn de landschappelijke en cultuurhistorische waarden ge-
analyseerd en zijn structuren en elementen van provinciaal belang aangewezen. Dit heeft voor het 
grootste deel betrekking op agrarisch gebied, bijvoorbeeld voor verkavelingspatronen, landschaps-
elementen, terpen, dijken en monumentale boerderijen. Gemeenten worden gestimuleerd om in 
hun ruimtelijk beleid rekening te houden met deze waarden. Grutsk heeft ook een zelfbindende wer-
king voor de provincie. Via gebiedsontwikkeling investeert de provincie in het landschap. Via subsi-
dieregelingen voor het landelijk gebied en monumentenzorg wordt landschapsherstel en/of ontwik-
keling of restauratie en herbestemming van monumenten (bv. boerderijen) gestimuleerd. De provin-
ciaal ondersteunde instellingen Landschapsbeheer en Monumentenwacht bieden een steunfunctie 
voor agrariërs voor bv. erfbeplanting of planmatig onderhoud van hun monumentale boerderij. Agra-
rische ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor archeologische waarden, bv. bij het bouwen 
van een nieuwe stal op een terp. De Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra, die in samen-
werking met verschillende gemeenten is/wordt uitgewerkt, is de basis voor het provinciale toezicht. 
Het Terpenproject richt zich op het (vrijwillig) aankopen en beheren van bedreigde, onbebouwde 
terpen in agrarisch gebruik. 

 

Veenweidevisie 

Op dit moment wordt de veenweidevisie ontwikkeld. Doel van de visie is, kort gezegd, een goede 
toekomst voor de mensen die wonen en werken in het veenweidegebied. Bodemdaling als gevolg 
van veenafbraak is van invloed op deze toekomst, want de bodemdaling gaat o.a. gepaard met toe-
nemende kosten voor waterbeheer en onderhoud van infrastructuur, rottende funderingen (paalrot), 
verdroging van weidevogelgebieden en verandering van het landschap. Om de afbraak van het veen 
te vertragen of zelfs te stoppen, is vernatting nodig. Er wordt nu gewerkt aan verschillende strategie-
en voor het veenweidegebied. Daarvan worden de effecten en kosten en baten in beeld gebracht. 
Alle strategieën - ook de strategie waarbij we doorgaan op de huidige weg- hebben invloed op de 
perspectieven van de landbouw. De toekomstige plek van de landbouw in het veenweidegebied zal 
mede daarom ook een belangrijk onderdeel van veenweidevisie zijn. Op basis van de strategieën 
wordt voor de zomer van 2014 een visie opgesteld. De stuurgroep veenweidevisie stelt deze vast. 
Aansluitend daarop start het besluitvormingstraject gericht op vaststelling door PS. 

 

Plattelandsbeleid 
Werken met en werken voor mensen. Dat is de rode draad in de Beliedsnota Plattelân 2012–2017 
(BNP). In de BNP zijn verschillende speerpunten vastgelegd, deels gerelateerd aan de landbouw. Zo 
richt het plattelandsbeleid zich onder meer op streekproducten. Met provinciale middelen wordt 
ingezet op lokale voedselproductie gecombineerd met lokale werkgelegenheid. Ook innovaties met 
typisch Friese rassen en soorten die bijdragen aan werkgelegenheid op het platteland en duurzaam-
heid, worden vanuit het plattelandsbeleid gesteund. Dat geldt ook voor verbreding van de landbouw 
in onder meer zorg en kinderopvang. Hierin kunnen met name vrouwen aan de slag. De BNP consta-
teert dat sommige verbrede agrarische bedrijven zich ontwikkelen tot multifunctionele plattelands-
ondernemingen waar de agrarische tak maar beperkt van omvang is. Met de aandacht voor streek-
producten, Friese rassen en verbrede landbouw vult de BNP de Landbouwagenda aan. 
 

II. Het economische spoor 
Binnen het economische spoor geven de Economische Beleidsvisie 2012 en het Miljeubeliedsplan 
2011-2014 de kaders. Ze zijn uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. 
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Economie 

In de Economische Beleidsvisie 2012 (‘Groen, slim en grensverleggend) stelt de provincie zich een 
duurzame economische ontwikkeling van Fryslân ten doel. Daarvoor wordt een transitie naar een op 
kennis en innovatie gebaseerde economie nagestreefd. De Landbouwagenda sluit daarop aan. 

De provincie wil aan een duurzame economische ontwikkeling en de transitie naar een kennis-
economie bijdragen via versterking van het economische klimaat in algemene zin (randvoorwaarde-
lijk) en via versterking van de economische structuur voor vijf prioritaire thema’s: agrofood, duurza-
me energie, toerisme, zorgeconomie en watertechnologie. Voor elk van deze thema’s is een uitvoe-
ringsprogramma opgesteld. 

 

Agrofood 

Het Uitvoeringsprogramma (UP) Agrofood richt zich in principe op de hele agrofoodketen, met het 
accent op de kennisinfrastructuur en de bedrijvigheid rond de landbouw in toelevering en verwer-
king. De landbouwagenda vult dat voor de primaire sector aan. 

Het UP Agrofood zet in op: 

1. meer innovatief vermogen bij bedrijven (food, dairy en overige bedrijven die voor innovatieve 
ontwikkelingen nodig zijn); 

2. het bevorderen van de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel met daaraan gekop-
peld een goede, flexibele, ook internationaal aansprekende kennisinfrastructuur. 

 

Ad. 1: Om een bijdrage te leveren aan het verkrijgen van ‘meer innovatief vermogen bij bedrijven’ 
hebben de drie noordelijke provincies (in SNN-verband) het cluster Agrofood/BBE NNL in het leven 
geroepen, opererend onder de naam Greenlincs en uitgevoerd door de NOM. De opdracht aan 
Greenlincs is om meer innovatieve cross-sectorale projecten in Fryslân/Noord Nederland te ontwik-
kelen, in samenwerking met andere relevante organisaties. Greenlincs coördineert tevens de uitvoe-
ring van de AgroAgenda Noord Nederland. 

Ad. 2: Het verkrijgen van goed gekwalificeerd personeel sluit aan bij het arbeidsmarkt- en scholings-
beleid van de provincie zoals neergelegd in het Actieplan ‘Aansluiting economie en arbeidsmarkt’. De 
provincie steunt in dat verband het initiatief voor een internationaal kennis- en expertisecentrum 
voor onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van dairy/food, met de naam Dairy Chain 
Friesland - ‘Dairy in the total food chain’ (from grass to glass). 

 

Dairy-activiteiten 

De provincie is bezig om langs de hele keten van gras tot glas in de zuivel de minder aanwezige en 
minder sterke elementen zodanig te faciliteren, dat alle schakels even sterk kunnen worden. Vanuit 
die gedachte is sinds 2009 gewerkt en resultaat geboekt op de volgende punten: 

 Dairy Campus, het nationale centrum voor onderzoek, onderwijs en trainingsfaciliteiten op het 
gebied van melk en melkveehouderij. 

 Dairy Alley, het bedrijventerrein langs de toegangsweg naar Dairy Campus, uitsluitend voor be-
drijven in de agrofoodsector. 

 Dutch Dairy Centre, het samenwerkingsverband van Nederlandse MKB-bedrijven in de zuivel en 
melkveehouderij. Het secretariaat is gevestigd op Dairy Campus. Doel is o.a. om gezamenlijk de 
internationale markt open te leggen. 

 Dairy Training Centre, het samenwerkingsverband van AB vakwerk, Friesian en Aeres (het voor-
malige PTC+ locatie Oentsjerk), dat vanaf 2015 op de Dairy Campus het niet bekostigde trai-
ningsonderwijs in de melkveehouderij zal verzorgen. 

 Dairy Chain (zie hierboven). 
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Duurzame energie 

Binnen het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 is de landbouw een belangrijke 
sector. De provincie richt zich daarbij op: 

 energiebesparing door de landbouw; 

 zonnestroom: de provincie stimuleert de productie van zonnestroom door de landbouw via voor-
lichting en deelname aan de landelijke subsidieregeling ‘Asbest eraf – Zonnepanelen erop’; 

 energie uit biomassa, door het verhogen van het rendement van de bestaande mest-covergisters 
en de ontwikkeling van nieuwe monovergisters, gecombineerd met mestraffinage. Hiermee 
wordt niet alleen bijgedragen aan energiedoelstellingen, maar ook aan het verminderen van mi-
lieu-emissies. 

De provincie stelt over landbouw en energie jaarlijks met LTO Noord Fryslân een Samenwerkings-
agenda op, SALTO genaamd. 
 

Toerisme 
In het Uitvoeringsprogramma Gastfrij Fryslân 2014-2017 is innovatie één van de thema’s waarbij 
nieuwe economische verdienmodellen ontwikkeld worden. Er wordt gesproken over ‘gebiedsinnova-
tie’ waarbij beheertaken met betrekking tot het landelijk gebied en natuur gekoppeld worden aan 
economische activiteiten. Toerisme zal hierbij meer verbonden worden met andere sectoren, waar-
onder landbouw. De landbouwsector speelt onder andere ook een rol door het creëren van het Frie-
se decor voor de toerist, door het rechtstreeks aanbieden van toeristische producten zoals logiesmo-
gelijkheden, door het leveren van streekeigen voedsel en door het toestaan van wandelroutes over 
boerenland. Hierdoor ontstaat bij toeristen/burgers ook meer draagvlak voor en kennis van de agra-
rische activiteiten. De Verordening Romte Fryslân (2011, herijking 2014) geeft regels voor het ont-
wikkelen van (verblijfs)recreatieve nevenactiviteiten bij landbouwbedrijven, aansluitend op de ge-
meentelijke verordeningen. 
 
Zorgeconomie/healthy ageing 
In de Beleidsvisie Economie zijn vijf speerpunten vastgesteld. Zorgeconomie/Healthy ageing is een 
van deze speerpunten. In het kader van het thema zorgeconomie streven wij, binnen de genoemde 
deelgebieden (medische (bio)technologie en thuistechnologie, Voeding en gezondheid (crossover 
met agrofood) en preventie en gezonde levensstijl), naar een optimale benutting van de aanwezige 
innovatieve en economische potentie (bijvoorbeeld door omzetverbetering, werkgelegenheid, toe-
gang tot nieuwe markten, ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten). Er ligt een relatie tus-
sen het thema gezonde voeding en landbouw. Momenteel wordt gewerkt aan het Uitvoeringspro-
gramma Zorgeconomie. Daarin worden deze thema’s verder uitgediept. Het Uitvoeringsprogramma 
Zorgeconomie wordt in september voor besluitvorming aan PS aangeboden. 
 

Watertechnologie 

Een deel van de uitdagingen die zich voor de landbouw in Fryslân aftekenen, heeft betrekking op 
water. Denk aan hoe de landbouw in moet spelen op de effecten van klimaatverandering en vermin-
dering van de milieu-emissies naar het grond- en oppervlaktewater. Innovaties in watertechnologie 
kunnen daaraan bijdragen. Het is dan ook goed denkbaar dat het Uitvoeringsprogramma Watertech-
nologie, dat momenteel voorbereid wordt, aan de ambities en doelen van de Landbouwagenda bij 
gaat dragen. De insteek vanuit watertechnologie is dat innovaties potentiële business-cases opleve-
ren voor Friese bedrijven. Het onder `agrofood` vermelde Greenlincs kan hierin een verbindende rol 
spelen. Ook de Water Alliance zou een rol kunnen spelen in het bij elkaar brengen van vraag (vanuit 
de landbouw) en aanbod (vanuit de watertechnologie). 
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Milieu 

Het milieubeleid van de provincie is vastgelegd in het Frysk Miljeuplan 2011-2014 en uitgewerkt in 
het Milieuprogramma 2011-2014. In oktober 2013 hebben de Staten het programma tussentijds 
aangepast. Een belangrijk onderdeel van het Milieuprogramma is de Friese Grondstoffenagenda 
(FGA). Die heeft een circulaire economie als doel. Daarbij gaat het om het (terug)winnen van her-
nieuwbare grondstoffen en het zo goed mogelijk verwaarden van die grondstoffen, zoals de produc-
tie van biopolymeren, met de productie van energie als een van de laatste schakels. De landbouw is 
als ketenpartner betrokken, bijvoorbeeld bij het project Gans en bord, een project dat  gericht is op 
het vergaren, verwerken en vermarkten van wild ganzenvlees dat met de bejaging van ganzen be-
schikbaar komt. 

In het kader van het Milieuprogramma probeert de provincie het gedrag van burgers/consumenten 
te beïnvloeden, met acties en projecten als Oars Ite, dat gericht is op o.a. het matigen van de vlees-
consumptie en het stimuleren van de consumptie van seizoens- en streekproducten. Met projecten 
als Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak in 2015 willen wij bijdragen aan meer waardering voor en 
gebruik van niche- en streekproducten. 
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Voorwoord 
Fryslân is lânbou en de lânbou is Fryslân. In de meer dan 2000 jaar oude geschiedenis van Fryslân en 
de Friezen neemt de landbouw een continue en belangrijke plek in. Maar de landbouw in Fryslân 
heeft behalve een geschiedenis ook een toekomst. 

 

De landbouw, en dan met name de melkveehouderij, is op een belangrijk punt in haar ontwikkeling 
aangekomen. Het opkomen van grote nieuwe markten in Azië, Latijns-Amerika en Afrika doet de 
vraag toenemen naar landbouwproducten van hoogwaardige kwaliteit, alsmede naar de kennis om 
deze landbouwproducten te maken. Dat is op dit moment duidelijk merkbaar en zichtbaar in Fryslân. 

 

Was het landbouwbeleid voorheen met name ingegeven door problemen (overproductie, milieupro-
blematiek, gezondheid), nu verschuift het accent meer naar kansen creëren en kansen pakken. De 
directe werkgelegenheid die daarmee gemoeid is maar ook de kennis die opgedaan wordt en ver-
markt kan worden, zorgen voor een nieuw zelfbewustzijn en elan in de landbouwsector. 

 

De grote uitdaging is dan ook het realiseren van een perfecte verbinding tussen economie en ecolo-
gie/milieu, zodat een boer er (het liefst goed) aan verdient als hij schoner, beter en zuiniger produ-
ceert. Met andere woorden, dat niet alleen de netto waarde van het geleverde product wordt ver-
goed maar dat ook maatschappelijke diensten (zoals agrarisch natuurbeheer, beperken CO2 uitstoot 
en dergelijke) op een goede wijze worden vergoed. 

 

Als provincie Fryslân spelen wij een bescheiden maar voor de Friese boeren niet onbelangrijke rol. 
Met deze Landbouwagenda willen wij in samenhang met andere beleidsterreinen en samen met 
andere partijen, waaronder met name de boeren zelf, bovenstaande ontwikkeling mogelijk maken. 

 

Er dient zich een nieuwe generatie boeren aan. Een generatie die produceert voor regionale, lande-
lijke en internationale markten op basis van actuele kennis en inzichten over bedrijfsvoering, dieren-
welzijn, gezondheid, milieu en ecologie. Minder dan de generaties voor hen zullen zij kunnen leunen 
op de overheid. Maar daar is deze zelfbewuste generatie mee bekend en op voorbereid. Ze willen de 
nieuwe marktkansen aangrijpen en tegelijk duurzaam en met veel aandacht voor de omgeving pro-
duceren. Deze gedrevenheid die op dit moment overal in Fryslân merkbaar, hoorbaar en zichtbaar is, 
willen wij met deze Landbouwagenda ondersteunen. 

 

Johannes Kramer 

Gedeputeerde Landbouw Provincie Fryslân 
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Samenvatting 
De landbouw is belangrijk voor Fryslân. Als veruit de grootste grondgebruiker heeft de landbouw een 
grote invloed op de ruimtelijke inrichting en het beheer van onze provincie. Ook economisch is de 
landbouw een factor van belang. De landbouw is een van de weinige sectoren die de huidige econo-
mische crisis goed doorstaat. Met dat succes liften andere sectoren mee, zoals de bouwsector.  

Vanwege het grote belang dat de landbouw voor Fryslân heeft, willen wij daarin als provinciaal be-
stuur een rol spelen. Dat doen we vanuit verschillende beleidsterreinen. In Bijlage I bij deze agenda 
geven we een overzicht van hoe de landbouw in verschillende beleidsterreinen van de provincie aan 
de orde komt.  

Desondanks blijft een aantal aspecten onderbelicht, met name de provinciale ambities en doelen 
voor een duurzame economische ontwikkeling van de landbouw, alsmede de wijze waarop wij daar-
aan willen bijdragen. Deze landbouwagenda vult die leemtes in.  

 

De ambities die wij voor de landbouw in Fryslân nastreven, zijn: 

 

Wij willen in gezamenlijkheid werken aan een landbouw die modern en renderend is en die schoon en 
zuinig en in harmonie met zijn omgeving produceert. 

Wij delen deze ambities met de partijen die bij de AgroAgenda Noord Nederland betrokken zijn. En we 
borduren hiermee voort op Foarútbuorkje I, de Friese landbouwagenda voor 2011-2013, maar dan in-
spelend op de kansen en uitdagingen die zich anno 2014 voor de landbouw in Fryslân aftekenen. 

 

Kansen en uitdagingen voor de landbouw in Fryslân 

Het toekomstperspectief voor de landbouw in Fryslân is op dit moment gunstig. Op mondiaal niveau 
neemt de vraag naar voedsel toe, en zeker ook de vraag naar hoogwaardig voedsel zoals zuivel en  
uitgangsmaterialen zoals aardappelpootgoed). Dit zijn producten waarin de Friese landbouw sterk is. 
Dat biedt kansen voor groei voor de hele keten. Dat geldt vooral voor de melkveehouderij, veruit de 
grootste sector binnen de Friese landbouw. Te meer omdat in 2015 de Europese melkquotering ver-
valt. Daar tegenover staat de uitdaging om deze groei goed in te passen binnen de randvoorwaarden 
die de overheden en de samenleving  stellen. Daarbij gaat het om zaken als mest en ammoniak. Spe-
cifiek voor Fryslân spelen het weidevogelbeleid en de veenweideproblematiek ook een rol. Ook de 
andere agrarische sectoren staan voor de uitdaging: hoe kunnen kansen voor economische groei 
gecombineerd worden met maatschappelijke randvoorwaarden?  

 

Ambities en doelen voor de landbouw afgestemd op andere beleidsterreinen 

Op dat vlak liggen ook onze ambities: we streven naar een landbouw die modern en renderend is maar  
tegelijkertijd schoon en zuinig en in harmonie met zijn omgeving produceert.  In deze Landbouwagenda 
lichten wij deze ambities toe en werken we die uit in meer concrete doelen. Daarbij sluiten we aan bij 
doelen die wij vanuit andere beleidsterreinen nastreven: voor water (Kaderrichtlijn Water, klimaatadap-
tatie), natuur (Natura 2000 en de PAS, weidevogelbeheer), ruimtelijke kwaliteit (terugdringen van licht-
hinder uit melkveestallen) en een koolstofarme economie (terugdringen van het gebruik van fossiele 
grondstoffen). Ook hebben we aansluiting gezocht bij initiatieven vanuit de sector zelf, zoals het Delta-
plan Agrarisch Waterbeheer1 en Koersvast voor verduurzaming van de melkveehouderij2. Deze synergie 
biedt kansen voor een efficiënte inzet van middelen en meer resultaten en die willen we benutten. 

                                                           
1
 Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een plan van LTO, gericht op watermaatregelen voor KRW-, klimaat- 

en landbouwdoelen. Het plan is opgesteld in nauw overleg met de Unie van Waterschappen en de Ministeries 
van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken (2013).  
2
 Koersvast Richting 2020: Voortvarend in Verantwoordelijkheid, van o.a. LTO en NZO (Nederlandse Zuivelorga-

nisatie); 2013. 
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Provincie draagt bij aan realisatie van ambities en doelen 

Met onze ambities en doelen dagen wij de Friese landbouw uit om, samen met de ketenpartijen, de 
maatschappelijke organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden, aan het werk te 
gaan. Bij hen rust een grote verantwoordelijkheid. Maar wij willen daar ook een bijdrage aan leveren.  

Dat doen we al vanuit aangrenzende beleidsterreinen, bijvoorbeeld via de uitvoeringsprogramma’s 
voor agrofood en energie, de aanleg van breedbandinternet op het platteland, exportbevordering via 
het SNN en het plattelandsbeleid van waaruit verbreding van de landbouw wordt gesteund. 

Aanvullend willen wij met deze agenda een bijdrage leveren langs de volgende drie actielijnen: 

 actielijn 1: faciliteren van landbouwstructuurversterking; 

 actielijn 2: stimuleren van (door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie; 

 actielijn 3: bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers in Fryslân. 

 

Actielijn 1: faciliteren van landbouwstructuurversterking 

Het is belangrijk dat het concurrentievermogen van de landbouw op peil blijft. Daarom blijven we 
landbouwstructuurversterking faciliteren. Te meer ook omdat kavelruil en andere landbouwstruc-
tuurversterkende maatregelen ook bijdragen aan de realisatie van andere doelen in het landelijk 
gebied. We handhaven de faciliteiten zoals we die de afgelopen jaren aanboden, zowel voor integra-
le projecten (die meerdere doelen dienen) als voor sectorale kavelruil (alleen voor de landbouw).  
Wel vragen wij van de boeren voortaan een bijdrage in de proceskosten van € 200,- per geruilde hec-
tare. 

 

Actielijn 2: stimuleren van (door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie 

Voor een moderne en renderende landbouw, die schoon en zuinig en in harmonie met zijn omgeving 
produceert, is continue modernisering en innovatie een vereiste. Met deze landbouwagenda willen 
wij daaraan bijdragen door het stimuleren van het volgende: 

 Versterking van het en innovatief vermogen van agrarische bedrijven en hun ketenpartijen 

Specifiek gaat het hierbij om het vergroten van de betrokkenheid van de primaire sector bij het 
Cluster Agrofood/Biobased Economy. Ook willen we voor de akker- en tuinbouw een structuur 
opzetten die onderwijs, onderzoek en innovatie in de hele keten bevordert. We hebben het dan 
over een Crop Chain. Verder bieden we subsidie aan voor samenwerkingsverbanden van boeren 
en andere partijen die kennis- en innovatieprojecten voorbereiden en uitvoeren. 

 Doorontwikkeling en toepassing van kennis en innovaties voor de landbouw 

Dit steunen wij met subsidies voor praktijkproeven, demonstratieprojecten en studiegroepen. 
Hiervoor geldt dat de initiatieven niet alleen bij moeten dragen aan de ambitie ‘modern en ren-
derend’, maar ook en vooral aan de ambities ‘schoon en zuinig’ en ‘in harmonie met de omge-
ving’. Wij denken hierbij vooral aan projecten die gericht zijn op duurzaam water- en bodembe-
heer, kringlopen sluiten, inpassing van weidevogelvriendelijk boeren en hogere waterpeilen in de 
agrarische praktijk en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Van het innovatiebudget willen 
wij minstens 16% besteden aan versterking en uitbreiding van de biologische landbouw.  Ook wil-
len we subsidie verstrekken voor maatregelen die lichthinder door bestaande melkveestalen 
verminderen. 

 Investeringen in verduurzaming van bedrijven van jonge boeren 

Wij willen jonge boeren in staat stellen om kort na de start of overname van hun bedrijf in ver-
duurzaming te kunnen investeren. Daarvoor stellen wij subsidies beschikbaar voor fysieke inves-
teringen die gericht zijn op milieu, klimaat, dierwelzijn/diergezondheid, landschap/ ruimtelijke 
kwaliteit en biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering 
van het financiële rendement, komen niet in aanmerking. Het maximale subsidiepercentage is 
40%. Zowel jonge boeren met als zonder grond komen in aanmerking. We hanteren hierbij een 
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maximum bijdrage van € 20.000,- per bedrijf. Gelet op het beschikbare budget betekent dit dat 
er jaarlijks maximaal 25 jonge boeren van de regeling gebruik kunnen maken. 

 

Actielijn 3: bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers in Fryslân. 

Wij hechten veel waarde aan nauwere banden tussen boeren en burgers/consumenten. Alleen bij 
wederzijds begrip kan elke partij zijn verantwoordelijkheid nemen.  Meer dan afgelopen jaren willen 
wij hierin zelf initiatieven nemen, samen met de sector en met de intentie dat de sector dit initiatief 
gaandeweg van ons overneemt. Zo zullen wij komende jaren met het volgende aan de slag gaan: 

 Een gedragscode voor onder meer weidevogelvriendelijker boeren, lichthinder en het gedrag in 
het verkeer. 

 Koffie bij de boer-dagen waarbij de boer zijn naaste omgeving uitnodigt om met elkaar in ge-
sprek te gaan. 

 Een prijs voor de meest duurzame jonge boer, niet alleen om verduurzaming van de sector te 
stimuleren, maar ook om onze waardering te laten blijken voor jonge mensen die het in deze tijd, 
met veel kansen maar zeker ook grote uitdagingen, nog steeds aandurven om een agrarisch be-
drijf te starten of over te nemen. 

We gaan communicatie ook inzetten als middel om jonge mensen te interesseren voor een carrière 
in de agrofoodketen en om boeren te inspireren om van gangbare op biologische landbouw om te 
schakelen. 
 

Integraliteit in beleid en uitvoering 

Daarnaast gaan wij in deze agenda in op de integraliteit in beleid en uitvoering. De provincie ontwik-
kelt vanuit verschillende beleidsterreinen en invalshoeken omgevingsbeleid dat consequenties voor 
de landbouw heeft. Denk aan het beleid voor natuur (Natura 2000 en de PAS, het weidevogelbeleid), 
landschap en cultuurhistorie (Grutsk) en water (Veenweidevisie en KRW). Daarbij streven wij steeds 
naar integraal beleid. We overzien echter niet volledig hoe de uitvoering van het provinciaal beleid in 
de praktijk  uit gaat pakken. We willen voorkomen dat in de uitvoeringsfase de landbouw steeds 
weer met andere en wellicht deels tegenstrijdige regels te maken krijgt. Dat geldt evenzeer andere 
belangen in het landelijk gebied.  Daarom willen we in een aantal gebiedsgerichte toekomstverken-
ningen (regionale werksessies/workshops) bekijken of het provinciale beleid voor het landelijke ge-
bied, voor de landbouw en voor andere functies en belangen, voldoende houvast biedt en voldoende 
consistent is, of op onderdelen aanpassing of aanvulling behoeft. De resultaten van deze gebiedsge-
richte verkenningen vormen een bouwsteen voor de omgevingsvisie die wij over enkele jaren vast 
zullen stellen. 

 

Uitvoering van de Landbouwagenda 

De uitvoering van de Landbouwagenda wordt grotendeels geprogrammeerd  in het Program Lanlik 
Gebiet en verder uitgewerkt in een aantal subsidieregelingen: voor landbouwstructuurversterking, 
voor verduurzaming van de landbouw (voor kennis en innovatie, lichtmaatregelen en communicatie-
projecten) en voor jonge boeren.  Deze regelingen komen onder de Algemene Subsidie Verordening 
van de provincie te vallen. Andere uitvoeringsactiviteiten (zoals provinciale initiatieven voor verster-
king van de kennisinfrastructuur en bevordering van de communicatie boer-burger) worden door de 
beleidsafdeling(en) uitgevoerd.  

Voor de uitvoering van de Landbouwagenda is voor 2014/2016 € 4,1 miljoen aan provinciale midde-
len beschikbaar. Dat kan aangevuld worden met Europese POP-middelen. Uit de provinciale midde-
len worden ook de uitvoeringskosten voor de inzet van POP (grotendeels) gefinancierd. Over de fi-
nanciële middelen die vanaf 2016 voor de jonge boerenregeling beschikbaar zijn, en vanaf 2017 voor 
andere onderdelen van de Landbouwagenda, zullen wij in het kader van desbetreffende begrotingen 
beslissingen nemen. 
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1 Inleiding 
De landbouw is belangrijk voor Fryslân. Als veruit de grootste grondgebruiker is de landbouw van 
grote invloed op de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied. De landbouw heeft ook invloed op 
natuur, milieu en water, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van het platteland. Ook econo-
misch is de landbouw een factor van belang. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid in de sector 
zelf, maar ook en vooral vanwege het werk in de toelevering en verwerking, dienstverlening en 
transport, onderzoek en onderwijs. De landbouw is een van de weinige sectoren die de huidige eco-
nomische crisis goed doorstaat. Met dat succes liften andere sectoren mee, zoals de bouwsector. 

 

Rollen van de provincie met betrekking tot de landbouw 

Vanwege het grote belang van de landbouw voor Fryslân, willen wij daarin als provinciaal bestuur een 
rol spelen. 

Die rol vullen we in de eerste plaats langs het fysieke spoor in. Dat doen we via onze wettelijke taken op 
het gebied van de ruimtelijke ordening en andere aspecten van het omgevingsbeleid zoals water, natuur 
en landschap, verkeer en vervoer. Ons  omgevingsbeleid hebben we vastgelegd in wettelijk verankerde 
omgevingsplannen als het Streekplan en het Waterhuishoudingsplan. En in beleidsnota’s en -visies zoals 
de beleidsnota’s voor de veehouderij, de Beleidsnota Weidevogels en de Veenweidevisie.  

Binnen het fysieke spoor hebben wij ook wettelijke taken in de regie van de inrichting en het beheer van 
het landelijk gebied. Zo zijn wij verantwoordelijk voor de regie van integrale gebiedsprojecten en het 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Met ons plattelandsbeleid stimuleren wij verbreding van de 
landbouw in bijvoorbeeld zorg en recreatie en de productie van streekproducten en typisch Friese soor-
ten en rassen. 

In de tweede plaats voeren wij landbouwbeleid langs het economische spoor. Op dat terrein is onze rol 
bescheiden en vooral stimulerend. De economische ontwikkeling van de landbouw wordt met name 
bepaald door ontwikkelingen op de wereldmarkt, gevolgd door het landbouwbeleid van de EU en het 
Rijk. Ook de houding en het gedrag van burgers en consumenten, de opstelling van de banken en de 
eigen keuzes van boeren zijn van grote invloed. Onze rol is dat we de ontwikkeling en toepassing van 
kennis en innovaties voor de landbouw stimuleren. Het beleid hiervoor leggen we vast in de Landbouw-
agenda, maar er zijn ook raakvlakken met de Nota Economie en de uitvoeringsprogramma’s voor onder 
andere agrofood en duurzame energie. 

 

Waar gaat deze landbouwagenda over?  

De landbouw is verweven met Fryslân en die verwevenheid zien we terug in het werkveld van de 
provinciale organisatie. In Bijlage I bij deze agenda geven we een overzicht van hoe de landbouw in 
verschillende beleidsterreinen van de provincie aan de orde komt. Desondanks blijft een aantal as-
pecten onderbelicht:  

 de provinciale ambities en doelen voor een duurzame economische ontwikkeling van de land-
bouw;   

 de wijze waarop wij aan de realisatie van deze ambities en doelen willen bijdragen met het facili-
teren van landbouwstructuurversterking,  het stimuleren van kennis en innovatie van de land-
bouw en het bevorderen van de communicatie tussen boer en burger.   

Deze Landbouwagenda gaat op deze onderwerpen in en vult daarmee de andere beleidsnota’s waar-
in de landbouw ook aan de orde komt, aan. 

 

Daarnaast gaan wij in deze agenda in op de integraliteit in beleid en uitvoering. De provincie ontwik-
kelt vanuit verschillende beleidsterreinen en invalshoeken omgevingsbeleid dat consequenties voor 
de landbouw heeft. Denk aan het beleid voor natuur (Natura 2000 en de PAS, het weidevogelbeleid), 
landschap en cultuurhistorie (Grutsk) en water (Veenweidevisie en KRW). Daarbij streven wij steeds 
naar integraal beleid. We overzien echter niet volledig hoe de uitvoering van het provinciaal beleid in 
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de praktijk  uit gaat pakken. We willen voorkomen dat in de uitvoeringsfase de landbouw steeds 
weer met andere en wellicht deels tegenstrijdige regels te maken krijgt. Dat geldt evenzeer andere 
belangen in het landelijk gebied. Daarom willen we in een aantal gebiedsgerichte toekomstverken-
ningen (regionale werksessies/ workshops) bekijken of het provinciale beleid voor het landelijke ge-
bied, voor de landbouw en voor andere functies en belangen, voldoende houvast biedt en voldoende 
consistent is, of op onderdelen aanpassing of aanvulling behoeft. De resultaten van deze gebiedsge-
richte verkenningen vormen een bouwsteen voor de omgevingsvisie die wij over enkele jaren vast 
zullen stellen. 

 

Waar gaat deze landbouwnota niet over? 

 Landbouwonderwerpen die in andere provinciale nota’s aan de orde komen, worden in voorlig-
gende agenda niet herhaald. Dat geldt dat deze agenda niet in gaat op: 
Schaalvergroting, de ruimtelijke inpassing bij nieuw- of verbouwbouw van agrarische bedrijfsge-
bouwen, lichthinder door melkveestallen en de plaatsingsmogelijkheden van windmolens of 
mestvergisters op boerenerven of boerenland. Deze onderwerpen reguleren wij via het ruimte-
lijk beleid. Daarvoor gebruiken wij wettelijk verankerde instrumenten als het streekplan - over 
enkele jaren de omgevingsvisie - en de Verordening Romte. 

 Ook de waterhuishouding, het natuur- en milieubeleid, en onze visie op de veenweideproblema-
tiek incl. de uitwerking daarvan, essentieel voor de toekomst van de landbouw in het midden van 
Fryslân,  leggen wij in andere, meer integrale en wettelijk verankerde documenten vast. 

 De Economische Beleidsvisie en de uitvoeringsprogramma’s voor onze economische speerpunten 
zoals agrofood en energie  gaan ook over de landbouw. In de Landbouwagenda hebben we over-
lap met deze documenten zoveel mogelijk vermeden. Zo krijgen landbouw en energie veel aan-
dacht in de Nota Economie en het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie; daar gaat de Land-
bouwagenda  daarom slechts zijdelings op in. De Nota Economie en het Uitvoeringsprogramma 
Agrofood richten zich vooral op kennis en innovatie van de bedrijvigheid in de agroketen en in 
mindere mate op het primaire bedrijf, terwijl de Landbouwagenda zich juist daarop concentreert. 

 Gedragsbeïnvloeding van de Friese consument via acties als Oars Ite en maken onderdeel uit van 
het Miljeuplan en het milieuprogramma. 

 Verbreding van de landbouw, bijvoorbeeld in zorg en recreatie, streekproducten en typisch Frie-
se rassen, worden ondersteund vanuit het provinciale plattelandsbeleid. Verbreding in agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer heeft zijn plek in de Nota Natuer en Lanlik Gebiet en de uitwerkin-
gen daarvan in nota’s over bijvoorbeeld het weidevogelbeheer en het vernieuwde stelsel voor 
agrarisch beheer. 
 

Hoe is deze Landbouwagenda opgebouwd? 

In het volgende hoofdstuk gaan wij eerst in op de kansen en uitdagingen die zich voor de landbouw 
in Fryslân aftekenen. Vervolgens behandelen we in hoofdstuk 3 de ambities en doelen die wij voor de 
Friese landbouw nastreven.  

De landbouw is allereerst zelf verantwoordelijk voor het oppakken van kansen en het aangaan van 
uitdagingen, samen met andere ketenpartijen, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en onder-
zoeksinstellingen en overheden. Wij willen hier ook een bijdrage aan leveren. Dat doen we al op ver-
schillende manieren. Met deze Landbouwagenda vullen we dat langs de volgende drie actielijnen 
aan: 

Actielijn 1: het faciliteren van landbouwstructuurversterking; 
Actielijn 2: het stimuleren van (door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie specifiek 

voor primaire bedrijven; 
Actielijn 3: het bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers in Fryslân. 

Deze drie actielijnen worden in de hoofdstukken 4, 5 en 6 uitgewerkt. Daarbij lichten we toe hoe de 
actielijnen bijdragen aan de beoogde ambities en doelen; we benoemen de beleidsuitgangspunten 
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voor het uitvoeringstraject en de resultaten die we willen behalen, en we geven een overzicht van de 
beschikbare middelen. 

 

In hoofdstuk 7 gaan wij in op de gewenste integraliteit in beleid en de verkenningen die wij daarnaar 
uit willen voeren. 

In hoofdstuk 8 komt een aantal uitvoeringszaken aan de orde: we geven een totaaloverzicht van de 
beschikbare middelen, gaan in op de monitoring en rapportage en benoemen de uitvoeringsrisico’s. 

 

Planperiode: 2014-2020 

De planperiode voor deze agenda is 2014-2020. De financiering van de uitvoering van de agenda be-
perkt zich tot 2014-2015 voor de jonge boerenregeling en tot 2014-2016 voor andere onderdelen. Op de 
financiering voor de jaren daarna, zullen wij ons beraden.  

Via de bestuurlijke rapportages aan het provinciaal bestuur wordt jaarlijks verslag uitgebracht over de 
voortgang. Mede op basis daarvan bekijken wij of de agenda bijgesteld moet worden. Ook de tussentijd-
se rapportage over 2014-medio 2017 kan daartoe aanleiding geven.  

 

Foarútbuorkje II is in overleg met de landbouw opgesteld 

Voor deze agenda is gebruik gemaakt van de inventarisaties die in 2012/2013 in de aanloop naar de 
AgroAgenda Noord-Nederland3 zijn uitgevoerd. Daarbij waren alle relevante partijen betrokken: de 
landbouw, toeleverende en verwerkende bedrijven, maatschappelijke organisaties, waterschappen 
en onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit Noord-Nederland. Aanvullend zijn vertegenwoordigers 
van de biologische landbouw en het Agrarisch Jongeren Kontakt Fryslân geconsulteerd. Daarnaast is 
de nota een aantal keren met de PCLG besproken. 

 

Foarútbuorkje II sluit een-op-een aan bij de Agroagenda Noord-Nederland, RIS3 en POP3 

Met dit document geven wij voor Fryslân invulling aan (onderdelen van) de AgroAgenda Noord-
Nederland.  

De inventarisaties die we voor deze AgroAgenda uitvoerden, dienden als basis voor de Research and 
Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) van Noord-Nederland. In het bijzonder geldt dat 
voor het RIS3-thema ‘voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie’. Maar er is ook een 
overlap met de andere RIS3-thema’s: ‘gezondheid, demografie en welzijn’, ‘zekere, schone en effici-
ente energie’ en ‘schone en veilige watervoorziening’. De inventarisaties leverden ook input voor de 
noordelijke invulling van de Operationele Programma’s voor de Europese fondsen voor economische 
innovatie (EFRO) en plattelandsontwikkeling (POP) voor de periode 2014-2020.  

Een logisch gevolg van deze onderlinge samenhang tussen de Landbouwagenda, de AgroAgenda 
Noord Nederland en de programma’s voor de Europese fondsen is dat we maximaal inspelen op de 
subsidiemogelijkheden die de EU biedt. Zo kan in 2014-2020 gemiddeld per jaar € 1 miljoen aan Eu-
ropese POP-middelen voor de uitvoering van de Landbouwagenda ingezet worden. 

                                                           
3
 De Agro Agenda Noord Nederland is een gezamenlijke agenda van ondernemers uit de primaire sector, de 

toeleverende en verwerkende industrie, maatschappelijke organisaties en waterschappen, onderwijs- en on-
derzoeksinstellingen en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. 
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2 Kansen en uitdagingen voor de Friese landbouw 
De vraag naar voedsel neemt toe. Dat geldt ook voor de vraag naar hoogwaardig voedsel (zuivel, 
vlees) en uitgangsmaterialen (pootgoed). Dat biedt voor de Friese landbouw, met sterke producten 
als zuivel en pootaardappelen, prima perspectieven en kansen om zich verder te ontwikkelen.  Aan 
de andere kant is er zowel binnen als buiten de landbouw sprake van bezorgdheid over aspecten als 
de kwaliteit van water, bodem, lucht, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit, dierenwelzijn, voedsel-
veiligheid en volksgezondheid.  Om die reden stellen overheden en burges/consumenten steeds 
meer voorwaarden aan de landbouw. De sector staat daarmee voor de uitdaging om de kansen voor 
ontwikkeling binnen die voorwaarden in te vullen. In dit hoofdstuk behandelen we deze kansen en 
uitdagingen en de achterliggende ontwikkelingen. 

 

De kansen en uitdagingen die wij hierna beschrijven spelen in de gehele provincie. Soms is er sprake 
van regionale differentiatie. Zo zijn de kansen voor extra inkomsten uit bijvoorbeeld weidevogelbe-
heer in Midden en Zuid Fryslân groter dan langs de Waddenzeekust, en staat de melkveehouderij 
rondom kwetsbare Natura 2000 gebieden voor grotere uitdagingen dan gebieden waar alleen land-
bouw voorkomt. 

 

ALGEMEEN 

Veranderingen in het EU-beleid: flat-rate, basistoeslag en vergroeningstoeslag 

Vanaf 2014 wordt het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van kracht. Het 
stelsel van bedrijfstoeslagen verandert. Deze zijn niet langer gekoppeld aan bepaalde producten en 
productieniveaus, maar worden in de vorm van een basistoeslag gelijk over alle hectares verdeeld 
(‘flat rate’). Vooral voor de melkveehouderij zal dit tot enige inkomensdaling leiden. Dit kan worden 
opgevangen zolang de vraag naar zuivel en de melkprijs op peil blijven. Naast de basistoeslag kunnen 
agrarische bedrijven met grond straks ook een vergroeningstoeslag ontvangen, mits aan de ‘vergroe-
ningseisen’ van de EU wordt voldaan. Voor de melkveehouderij geldt de eis dat het bedrijf moet be-
schikken over blijvend grasland. Dit is bij de Friese bedrijven over het algemeen het geval, zodat er 
geen extra inspanningen nodig zijn om aan deze verplichting te voldoen. Voor de akkerbouw staan de 
eisen nog niet vast. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe de verplichting om 5% van het areaal 
als ‘ecologisch aandachtgebied’ in te richten, mag worden ingevuld. 

 

Klimaatverandering vraagt om maatregelen 

Een uitdaging voor vooral de grondgebonden vormen van landbouw is het opvangen van de effecten 
van klimaatverandering: grotere tekorten en overschotten aan water en toenemende verzilting van 
grond- en oppervlaktewater. 

 

PER SECTOR: 

Melkveehouderij: geen dierrechten, wel randvoorwaarden voor groei 

Een andere belangrijke Europese ontwikkeling is dat in 2015 de melkquotering vervalt. In december 
2013 besloot het Rijk om vooralsnog geen dierrechten voor melkvee in te voeren, op voorwaarde dat 
de individuele bedrijven beschikken over voldoende grond voor de mest of de extra mestproductie 
laten verwerken. Deze keuze biedt kansen voor groei van de melkproductie. Een grotere veestapel 
produceert niet alleen meer mest, maar stoot zonder aanvullende maatregelen ook meer ammoniak 
en broeikasgassen uit. Dat staat op gespannen voet met de Europese doelen van de Kaderrichtlijn 
Water, de Nitraatrichtlijn, Natura 2000-doelen en met de Programmatische Aanpak Stikstof (de PAS) 
en de Nederlandse klimaatdoelstellingen. De landbouw- en zuivelorganisaties geven in hun nota 
Koersvast  aan hoe zij groei van de melkveestapel met de milieuvoorwaarden willen combineren. 

Groei van de melkproductie zal vaak gepaard gaan met intensivering van het grondgebruik (hogere 
veebezetting, hogere ruwvoerproductie). De combinatie met weidegang en weidevogelbeheer kan 
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dan onder druk komen te staan. Een bijzondere uitdaging ligt er voor het Friese Veenweidegebied. 
Melkveehouderij vereist een goede ontwatering, zowel in verband met de berijdbaarheid met ma-
chines als voor weidegang. Om de bodemdaling te vertragen, onder meer in verband met de kosten 
voor waterbeheer, kwetsbare funderingen en natuur, zijn juist hogere peilen gewenst. 

 

Akker- en vollegrondstuinbouw: bodem- en waterbeheer vragen de aandacht 

Mede vanwege de klimaateffecten is één van de grootste uitdagingen voor de akker- en vollegrond-
stuinbouw  het gezond houden en waar nodig herstellen van de bodem, zowel fysisch (structuur) als 
chemisch (voedingsstoffen) en biologisch (bodemleven). Langs de Waddenzeekust krijgen de akker- 
en tuinbouwers in toenemende mate te maken met verzilting van grond- en oppervlaktewater. De 
landbouw zal hierop in moeten spelen, enerzijds door met water- en bodemmaatregelen op per-
ceelsniveau de verzilting terug te dringen. Anderzijds door met meer zouttolerante gewassen op de 
verzilting in te spelen. De verzilting zal de komende decennia niet zo sterk toenemen dat de land-
bouw van de huidige gewassen op zilte teelten over moet stappen. Het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen en grondontsmetting in de akker- en tuinbouw is steeds vaker onderwerp van  maat-
schappelijke discussies. 

 

Glastuinbouw: financiering van uitbreiding en energie en zoektocht naar personeel 

In de glastuinbouw gaat het al enkele jaren financieel niet goed, onder meer doordat de afzet ver-
snipperd plaatsvindt. Daarnaast is energie voor veel bedrijven een hoge kostenpost. Men zoekt naar 
goedkopere en duurzamere vormen van energie. Voor de glastuinbouw in Noordwest Fryslân bieden 
geothermie en benutting van restwarmte kansen. De banken zijn echter terughoudend om geother-
mie te financieren, onder meer vanwege de financiële risico’s die met de boringen gepaard kunnen 
gaan. Ondanks de aanhoudende crisis heeft een aantal Friese bedrijven concrete uitbreidingsplan-
nen. Hun uitdagingen liggen in het vinden van de benodigde financiering en in het aantrekken van de 
juiste medewerkers, bij voorkeur uit de eigen regio. Werkgelegenheidsprogramma’s van Provincie en 
gemeenten hebben tot onvoldoende resultaten geleid. 

 

Varkens- en pluimveehouderij: een meerprijs voor duurzame producten 

De omvang van de varkens- en pluimveehouderij in Fryslân is relatief beperkt. Deze sectoren onder-
scheiden zich in onze provincie met het grote aandeel  bedrijven dat uitgangsmateriaal produceert. 
Vanwege de lage dichtheid aan varkens- en kippenbedrijven en de daarmee samenhangende  lage 
ziektedruk, is Fryslân een interessante vestigingslocatie voor dit soort moederbedrijven. 

De sector heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in maatregelen die het dierwelzijn en het milieu 
verbeteren.  Recentelijk wordt men van rijkswege zowel met eisen ten aanzien van mestverwerking 
als met dierrechten geconfronteerd. Voor de komende jaren is het de uitdaging om voor duurzame 
geproduceerde producten (vlees, eieren) een meerprijs uit de markt te realiseren. Dat vraagt om de 
inzet van alle ketenpartijen: de veehouderij zelf, de retail en de burger. Inmiddels zijn de eerste af-
spraken en convenanten tussen de ketenpartijen een feit en komt de gewenste transitie voorzichtig 
op gang met bijvoorbeeld Ster-vlees, Volwaardkip en Frievar varkensvlees. 

 

Paardenhouderij 

De paardenhouderij in Fryslân heeft last gehad van de economische crisis. Aan de onderkant van de 
markt, voor hobbymatige en recreatieve doeleinden, zijn veel paarden uit de markt gehaald. De top-
fokkers moesten meer hun best doen om (internationaal) hun omzet te halen en het zoeken in hoge-
re segmenten en exclusiviteit. De laatste paar maanden van 2013 en aan het begin van 2014 is de 
export weer toegenomen. In het algemeen zijn de prijzen in de Nederlandse markt gedaald. Vanuit 
het buitenland is de vraag naar Friese hengsten gestegen. 
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VERBREDING EN VERDIEPING VAN DE LANDBOUW 

Kansen door kwaliteit en onderscheidend vermogen van het product 

In diverse sectoren heeft een omslag naar een meer herkenbare, duurzame en ketengewijze produc-
tie kans van slagen –denk aan Weidemelk en aan de brouwgerst van telers die meedoen aan het 
duurzaamheidsprogramma van de Stichting Veldleeuwerik– maar van een echte doorbraak op dit 
gebied is nog geen sprake. Voor al dit soort initiatieven geldt dat de hogere productiekosten via een 
meerprijs uit de markt moeten worden terugverdiend. Kwaliteit en herkenbaarheid blijken belangrij-
ke criteria voor een toekomstbestendige landbouw te zijn. 

Buiten Nederland ligt nog veel ongebruikt productiepotentieel, bijvoorbeeld in Oost-Europa. Als deze 
veelal grootschalige gebieden ooit structureel in productie komen, zal naar verwachting vooral voor 
Nederlandse bulkproducten prijsconcurrentie ontstaan. Producten die om specifieke omstandighe-
den en deskundigheid vragen, zoals de pootgoedteelt, zijn in dat opzicht minder kwetsbaar. Ook de 
zuivelsector, die zich door kwaliteit en door de productie van specialiteiten van de bulkproductie 
weet te onderscheiden, loopt minder risico. 

 

Biologische landbouw 

Een meerprijs voor een duurzamer product was al gebruikelijk voor de biologische landbouw. On-
danks de economische crisis is de omzet van biologische producten blijven stijgen. In sommige geval-
len, zoals bij zuivel, was deze stijging zelfs zo sterk dat het aanbod vanuit Nederland achterbleef bij 
de vraag. Dit biedt kansen voor uitbreiding van het aantal biologische bedrijven en voor groei van het 
areaal dat deze bedrijven in gebruik hebben. Het aantal biologische bedrijven in Fryslân nam in de 
periode 2007-2011 met 3 tot 4 bedrijven per jaar toe. In 2012 stond de teller op 134. De tellingen 
voor 2013 laten een stabilisatie van dit aantal zien terwijl het aantal gangbare bedrijven verder af-
nam. Het areaal dat de biologische landbouw gebruikt, groeide van 2007 tot 2012 met 90 ha per jaar 
en kwam daarmee uit op 6.000. Deze groei zette zich in 2013 door. 

 

Perspectief voor nieuwe markten en nieuwe teelten 

De vraag naar duurzame alternatieven voor fossiele grondstoffen neemt toe. Dat geldt voor energie, 
maar zeker ook voor chemie. Nederland staat op het standpunt dat agrarische productie primair 
bestemd moet zijn voor mens en dier en niet voor energiewinning. Dit standpunt laat echter volop 
ruimte voor toepassing van het principe van biocascadering, waarbij grondstoffen en restromen uit 
de landbouw in verschillende bestanddelen opgesplitst en verwerkt worden. Daarbij worden eerst de 
meest waardevolle stoffen gewonnen, en verwerkt tot bijvoorbeeld eiwitten of olie voor voeding of 
medicijnen, en daarna achtereenvolgens de laagwaardiger bestanddelen. Het restmateriaal dat aan 
het einde van het proces overblijft, kan worden gebruikt voor energiewinning en daarna worden 
teruggebracht op de akker voor organische stofvoorziening. Langs deze weg kan de agrosector 
meerwaarde realiseren en toegang krijgen tot nieuwe markten. 

De teelt van (nieuwe) eiwithoudende gewassen voor veevoer staat sterk in de belangstelling. Dit past 
goed binnen een samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij, sluit aan bij de vergroeningseisen 
van het nieuwe GLB en kan op termijn perspectief bieden om de duurzaamheid van bedrijven te ver-
groten en regionale kringlopen beter sluitend te maken. 

Verkenningen naar de binnen- en buitendijkse kansen voor zilte teelten (groenten) en aquaculturen 
(schaal- en schelpdieren, zagers en vissen, algen en wieren) hebben tot nu toe niet geleid tot concre-
te investeringen van Friese ondernemers. 

 

Stabilisatie van verbrede landbouw 

Het landelijke beeld is dat het aantal verbrede bedrijven afneemt terwijl de omzet blijft groeien. Dit 
wijst erop dat de professionele bedrijven overblijven. Fryslân lijkt daarin mee te gaan.  Agrarisch na-
tuur- en landschapsbeheer is het populairst. Op afstand volgen loonwerk en productie van energie 
voor doorlevering aan derden. 
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SCHAALVERGROTING EN BEDRIJFSOVERNAME 

Gevolgen van schaalvergroting en specialisatie voor eigendomssituatie en bedrijfsovername 

Het gezinsbedrijf is op dit moment nog de meest voorkomende ondernemingsvorm binnen de land-
bouw. Gezinsbedrijven zijn over het algemeen sterk gericht op de continuïteit van de onderneming, 
flexibel qua arbeid, in staat en bereid om tijdelijk met minder inkomen genoegen te nemen, en ge-
bonden aan de streek. Het gezinsbedrijf was en is daardoor één van de pijlers van de Nederlandse 
land- en tuinbouw. Naarmate bedrijven groter en kapitaalsintensiever worden, nemen de onderne-
mingsrisico’s toe. De grote kapitaalbehoefte kan bovendien bedrijfsovername binnen het ge-
zin/familie bemoeilijken. De huidige kritische opstelling van de banken maakt de uitdaging voor jonge 
boeren alleen nog maar groter. Particuliere investeerders kunnen hierin uitkomst bieden (bijvoor-
beeld pensioenfondsen die grond aankopen en in pacht uitgeven) maar dat betekent wel een aantas-
ting van de zelfstandigheid en voordelen van het gezinsbedrijf. 

 

INNOVATIEKRACHT 

Afschaffen van de productschappen kan innovatiekracht bedreigen 

De mate waarin bedrijven innoveren is, behalve van de financiële mogelijkheden, ook afhankelijk van 
de innovatiekracht van de sector als geheel. Met het verdwijnen van de productschappen vervalt ook 
een deel van de collectieve innovatiekracht. Nieuwe samenwerkingsverbanden zullen die taak over 
moeten nemen. Eén van de uitdagingen waar de agrofoodsector voor staat, is om de grote innova-
tiebudgetten van het Rijk (met name voor het topsectorenbeleid) en van de EU aan te boren. 

 

Fryslân beschikt over een goede kennisinfrastructuur  voor landbouw 

De kansen en uitdagingen waarvoor de landbouw in Fryslân zich geplaatst ziet, vragen om continue 
(door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovaties. De provincie beschikt over een uitste-
kende kennisinfrastructuur om de sector hierbij te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de Dairy 
Campus, Dairy Chain voor opleidingen in de hele zuivelketen, Van Hall Larenstein, Nordwin en de 
doorlopende leerlijnen die met de University Campus Fryslân mogelijk zijn. Maar ook het Cluster 
Agrofood/Biobased Economy, een samenwerkingsverband van ondernemers, onderzoeks- en on-
derwijsinstellingen, dat onder leiding van GreenLincs (voorheen de NOM) innovaties moet aanjagen, 
is van belang. Evenals de medewerkers van de provincie die ondernemers met makelen en schakelen 
op weg kunnen helpen om een idee om te zetten in een innovatie. 

 

Aansluiting van vraag en aanbod van personeel 

Zowel op de primaire bedrijven als elders in de agroketen wordt het vinden van personeel met de 
juiste kwalificaties een steeds groter probleem. Dit is ten dele een mentaliteitskwestie: het imago 
van de landbouw is als werkgever ten opzichte van andere sectoren niet aantrekkelijk genoeg. Ook 
de aansluiting van het onderwijs en de agrarische praktijk is voor verbetering vatbaar. 
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3 Provinciale ambities en doelen voor een duurzame economische 
ontwikkeling van de landbouw 

 

Wij willen in gezamenlijkheid werken aan een landbouw die: 

 modern en renderend is, 

 schoon en zuinig produceert, en 

 in harmonie met zijn omgeving functioneert. 

 

Wij delen deze ambities met de partijen die bij de AgroAgenda Noord Nederland betrokken zijn. En we 
borduren hiermee voort op Foarútbuorkje I, de Friese landbouwagenda voor 2011-2013. 

In dit hoofdstuk lichten wij onze ambities toe en werken we die uit in meer concrete doelen. Daarbij 
sluiten we aan bij onze doelen voor andere beleidsterreinen, o.a. voor water, weidevogels en een kool-
stofarme economie. Ook hebben we aansluiting gezocht bij initiatieven vanuit de sector zelf, zoals het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Koersvast voor verduurzaming van de melkveehouderij. Door het 
bereiken van synergie kunnen we meer resultaten boeken. 

 

Wij willen een bijdrage leveren aan het realiseren van onze ambities en doelen, maar zijn ons bewust 
van onze beperkte rol. Het zijn de agrarische ondernemers die stappen moeten zetten om kennis te 
vergaren, innovaties toe te passen, en te investeren in vernieuwingen. Onze rol hierbij is vooral sti-
mulerend. Om die reden stellen wij geen scherpe, cijfermatige ambities en doelen vast. In lijn met 
onze mogelijkheden beperken wij ons tot het aangeven van gewenste ontwikkelingsrichtingen. Al-
leen voor ontwikkelingen waarin we een faciliterende rol spelen, kunnen we meer concrete doelen 
hanteren. 

 

Uitwerking van de ambitie ‘een moderne en renderende landbouw’ 

Om de landbouw voor Fryslân te behouden is een eerste vereiste dat die duurzaam rendeert. Dat houdt 
in: concurrentiepositie behouden; zicht op continuïteit van het bedrijf; fatsoenlijke inkomens en vol-
doende middelen om de noodzakelijke milieu-investeringen te kunnen doen. Agrarisch natuurbeheer of 
productie van energie alleen levert voor de meeste bedrijven onvoldoende inkomsten op. Behoud van 
de landbouw betekent dan ook behoud van een sterke eerste tak: het produceren van melk, aardappels, 
tomaten of vlees. 

 

Wij willen een bijdrage leveren aan het behouden en versterken van de concurrentiekracht van de 
Friese landbouw. Daarvoor streven wij de volgende ontwikkelingen na: 

De landbouw behoudt ontwikkelingsruimte. De melkveehouderij kan de kansen voor groei benutten. 

 Overal in de provincie blijft sprake van een goede landbouwstructuur. Concreet betekent dit een 
percentage huisbedrijfskavel van minstens 60% gemiddeld per gemeente terwijl er binnen de 
gemeenten geen grote lokale knelpunten voorkomen. 

 Ten zuiden van Sexbierum wordt het glastuinbouwontwikkelingsproject Waddenglas gereali-
seerd. Dat betekent concreet het invullen van 200 ha bruto, 120 ha netto nieuw glastuinbouw-
gebied tot een volwaardige glastuinbouwcluster. Het gebied is ruimtelijk goed ingepast en wordt 
voorzien van duurzame energie. Als einddatum hiervoor houden we 2021 aan. 

 Er komt steeds meer gekwalificeerd personeel beschikbaar voor zowel de primaire sector als 
voor de omringende bedrijven in toelevering, verwerking, dienstverlening en handel. 

 De landbouw wordt steeds klimaatbestendiger, dat wil zeggen: speelt steeds beter in op de ef-
fecten van klimaatverandering zoals grotere tekorten of overschotten aan water en verzilting van 
grond- en oppervlaktewater; hetzij door deze effecten te compenseren, hetzij door gebruik te 
maken van soorten en rassen die beter tegen de veranderingen bestand zijn. 
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Voor de combinatie van duurzaam renderen met duurzaam produceren moet de landbouw zich blij-
ven ontwikkelen en innoveren. Dat betekent voor veel bedrijven: door schaalvergroting de kostprijs 
van producten voor de wereldmarkt verlagen. Dat is een ontwikkeling die nodig zal blijven en die wij, 
binnen bepaalde randvoorwaarden, ook acceptabel vinden. Maar niet elke boer wil of kan in de 
voortgaande schaalvergroting meegaan. We vinden het daarom belangrijk dat agrarische onderne-
mingen hun toekomstperspectief ook in andere richtingen kunnen zoeken, bij voorkeur in richtingen 
die aanzienlijk bijdragen aan schoon en zuinig en in harmonie met de omgeving produceren. 

Met deze landbouwagenda streven wij voor 2014-2020 naar het volgende: 

 Boeren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, ontvangen hiervoor steeds vaker een 
meerprijs uit de markt, aanvullend op de vergoeding die zij van de overheid krijgen ter compensatie 
van gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Dit vraagt om ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
verdienmodellen. 

 De voorzichtig in gang gezette transitie van een kostprijsreductie- naar een meerwaardestrategie zet 
door. Zo komt meerwaardecreatie uit grondstoffen en reststromen uit de landbouw, door alle toe-
passingen van hoogwaardig naar laagwaardig zo goed mogelijk te benutten inclusief de productie 
van hernieuwbare energie, steeds beter op gang. 

Met deze doelen sluiten we aan bij het provinciale beleid voor de grondstoffenagenda, energie en agro-
food. 

 

Uitwerking van de ambitie ‘schoon en zuinig produceren’ 

Door schoon en zuinig te produceren behoudt de landbouw draagvlak in de maatschappij, de ‘licence 
to produce’. Schoon en zuinig produceren is ook en voorwaarde om ontwikkelingsruimte te behou-
den. In deze Landbouwagenda stimuleren wij op dit gebied de volgende ontwikkelingen: 

 Vermindering van de emissies van nutriënten, bestrijdingsmiddelen, ammoniak en broeikasgas-
sen uit de landbouw naar water, bodem en atmosfeer. Water- en bodembeheer worden steeds 
duurzamer. Kringlopen van mineralen, water en energie sluiten beter. Steeds meer grondstoffen 
en producten worden in de eigen regio geproduceerd, zodat de behoefte aan import uit andere 
werelddelen afneemt. 

 In het Friese veenweidegebied worden renderende vormen van landbouw ontwikkeld die recht 
doen aan de veenweidevisie van de provincie. Deze visie moet nog ingevuld worden, op basis van de 
verkenningen  naar mogelijke integrale oplossingen. 

 Verduurzaming van bedrijven van jonge boeren met investeringen in milieu, klimaat, dierwel-
zijn/diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. 

Hiermee sluiten wij aan bij provinciale ambities voor water (Kaderrichtlijn water), Natura 2000 (PAS), 
veenweide en een koolstofarme economie. Een schoon milieu draagt ook bij aan het halen van onze 
natuur- en recreatiedoelstellingen.  

 

In een duurzame landbouwprovincie als Fryslân verdient de biologische landbouw een prominente plek. 
De biologische landbouw, waarbij duurzaamheid de kern vormt van de bedrijfsfilosofie, zien wij als een 
kraamkamer voor innovatie en bewustwording. Op het gebied van duurzaamheid moet de biologische 
landbouw een voorloper blijven en kennis ontwikkelen die ook in de gangbare landbouw van toepassing 
kan zijn. Met deze landbouwagenda willen wij bevorderen: 

 dat de biologische landbouw zijn koploperpositie in schoon en zuinig produceren behoudt; 

 dat het aantal biologische bedrijven en het areaal grond dat bij de biologische landbouw in gebruik 
is, blijft groeien. Dat betekent concreet dat er net als afgelopen jaren gemiddeld per jaar 3 tot 4 be-
drijven en 8% areaal bijkomen. 
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Uitwerking van de ambitie ‘produceren in harmonie met de omgeving’ 

Bij deze ambitie richten wij ons op ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Daarvoor gelden algemene 
doelen zoals een goede ruimtelijke inpassing van bedrijfsgebouwen binnen de kernkwaliteiten van het 
landschap; dit kan via een integrale afweging door de werkwijze van de Nije Pleats toe te passen. De 
Verordening Romte geeft hiervoor de voorwaarden. Zo schrijft deze verordening voor dat de gemeenten 
bij de ruimtelijke inpassing van agrarische bedrijven rekening houden met lichthinder door melkveestal-
len. Met deze landbouwagenda willen wij specifiek een bijdrage leveren aan het volgende doel: 

 Lichthinder door bestaande melkveestallen neemt af. We streven er naar dat in 2020 alle bestaande 
melkveehouderijbedrijven die in 2014 lichthinder veroorzaken, maatregelen hebben getroffen om 
dat te verminderen. 

Een ander algemeen doel is dat de landbouw rekening houdt met natuurwaarden in het agrarisch ge-
bied. Daarvoor gelden de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Met deze landbouwagen-
da willen wij specifiek de volgende ontwikkeling stimuleren: 

 De landbouw in Fryslân boert steeds weidevogelvriendelijker, volgens de doelen uit de Beleidsnota 
weidevogels. 

Hiermee sluiten we aan bij de doelen van de Structuurvisie Grutsk4 en het provinciale weidevogelbeleid. 

 

Produceren in harmonie met de omgeving houdt ook in: met aandacht voor buren en maatschappij. Wij 
hechten veel waarde aan nauwere banden tussen boeren en burgers/consumenten. De agrarische sec-
tor zelf heeft groot belang bij het vergroten van de transparantie naar de burger/consument toe. Alleen 
bij wederzijds begrip behoudt de landbouw maatschappelijk draagvlak en kunnen beide partijen hun 
verantwoordelijkheid nemen. Wij streven er naar dat:  

 De relatie tussen boeren en burgers in Fryslân wordt verstevigd. De landbouw kan bij steeds meer 
Friese burgers rekenen op draagvlak en de boeren houden in hun bedrijfsvoering steeds meer reke-
ning met de wensen van de maatschappij. 

 

Wat wil de provincie doen? 

Wij dagen de Friese landbouw uit om samen met andere ketenpartijen, maatschappelijke organisa-
ties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheden deze ambities en doelen daadwerkelijk 
te realiseren. Wij willen daar ook een bijdrage aan leveren. Voor een aanzienlijk deel doen we dat al 
vanuit aangrenzende beleidsterreinen, bijvoorbeeld voor agrofood en energie, de Grondstoffen-
agenda, de aanleg van breedbandinternet op het platteland, exportbevordering via het SNN, het 
vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het plattelandsbeleid. Aanvullend 
hierop willen wij met deze Landbouwagenda een bijdrage leveren binnen de volgende drie actielij-
nen: 

 actielijn 1: faciliteren van landbouwstructuurversterking; 

 actielijn 2: stimuleren van (door)ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie; 

 actielijn 3: bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers in Fryslân. 

 

De tabel op de volgende bladzijde geeft een samenvatting van onze ambities en doelen en de actie-
lijnen waarlangs wij aan de realisatie hiervan bij willen dragen. Deze actielijn worden in de volgende 
hoofdstukken achtereenvolgens verder uitgewerkt. 

                                                           
4
 In de Structuurvisie Grutsk op ‘e Romte staan de landschappelijke en cultuurhistorische elementen en struc-

turen die van provinciaal belang zijn. 
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Overzicht van ambities en doelen en actielijnen die daaraan bijdragen 

                                                                                                                                             Actielijnen 
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Ambitie: Modern en renderend    

De landbouw behoudt ontwikkelingsruimte. De melkveehouderij kan de kansen voor groei benutten. X X  

Overal in de provincie blijft sprake van een landbouwstructuur die volgens de beoordelingssystematiek van 
het kadaster redelijk tot goed is. 

X   

In Sexbierum wordt het glastuinbouwontwikkelingsproject Waddenglas gerealiseerd. Dat betekent concreet: 
200 ha bruto, 120 ha netto; het gebied is ruimtelijk goed ingepast en wordt voorzien van duurzame energie. 
Als einddatum hiervoor houden we 2021 aan. 

X   

Er komt steeds meer gekwalificeerd personeel beschikbaar voor zowel de primaire sector als voor de omrin-
gende bedrijven in toelevering, verwerking, dienstverlening en handel. 

 X X 

De landbouw wordt steeds klimaatbestendiger, dat wil zeggen: speelt steeds beter in op de effecten van 
klimaatverandering zoals grotere tekorten of overschotten aan water en verzilting van grond- en oppervlak-
tewater; hetzij door deze effecten te compenseren, hetzij door gebruik te maken van soorten en rassen die 
beter tegen de veranderingen bestand zijn. 

X X  

Boeren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, ontvangen hiervoor steeds vaker een meerprijs 
uit de markt, aanvullend op de vergoeding die zij van de overheid krijgen ter compensatie van gemaakte 
kosten en gederfde inkomsten. 

 X  

De voorzichtig in gang gezette transitie van een kostprijsreductie- naar een meerwaardestrategie zet zich 
door. Meerwaardecreatie uit grondstoffen en reststromen uit de landbouw, door alle toepassingen van 
hoogwaardig naar laagwaardig zo goed mogelijk te benutten, inclusief de productie van hernieuwbare ener-
gie, komt steeds beter op gang. 

 X  

Ambitie: schoon en zuinig    

De emissies van nutriënten, bestrijdingsmiddelen, ammoniak en broeikasgassen uit de landbouw naar water, 
bodem en atmosfeer nemen af. Water- en bodembeheer worden steeds duurzamer, kringlopen van minera-
len, water en energie sluiten beter. 

 X  

In het Friese veenweidegebied worden renderende vormen van landbouw ontwikkeld die recht doen aan de 
veenweidevisie van de provincie. (Deze visie moet nog ingevuld worden, op basis van de verkenningen naar 
mogelijke integrale oplossingen.)  

 X  

Bedrijven van jonge boeren verduurzamen met investeringen in milieu, klimaat, dierwelzijn/diergezondheid, 
landschap/ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. 

 X  

De biologische landbouw blijft koploper in schoon en zuinig produceren.  X  

Het aantal biologische bedrijven en het areaal grond dat door de biologische landbouw gebruikt wordt, 
groeien verder door, met gemiddeld 3 tot 4 bedrijven en 100 ha per jaar. 

X X X 

Ambitie: in harmonie met zijn omgeving    

Lichthinder door bestaande melkveestallen neemt af. We streven ernaar dat in 2020 alle bestaande melk-
veehouderijbedrijven die in 2014 lichthinder veroorzaken, maartregelen hebben getroffen om dat te vermin-
deren. 

 X X 

De landbouw in Fryslân boert steeds weidevogelvriendelijker en realiseert daarmee de doelen uit de Beleids-
nota Weidevogelbeheer. 

 X X 

De relatie tussen boeren en burgers in Fryslân wordt verstevigd. De landbouw kan bij steeds meer Friese 
burgers rekenen op draagvlak en de boeren houden in hun bedrijfsvoering steeds meer rekening met de 
wensen van de maatschappij. 

  X 
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4 Actielijn 1: Landbouwstructuurversterking 
Binnen de actielijn landbouwstructuurversterking onderscheiden we twee sublijnen: 1.a voor kavel-
ruil en andere landbouwstructuur versterkende maatregelen en 1.b voor Waddenglas. 

 

Actielijn 1.a Kavelruil 
Nut en noodzaak van landbouwstructuurversterking 

De grondprijzen in Nederland liggen hoog in vergelijking met andere landen binnen en buiten Euro-
pa. Dit nadelig voor de concurrentiepositie van de grondgebonden landbouw in ons land. Het is 
daarom van belang dat die bedrijven de grond optimaal kunnen gebruiken. Een goede landbouw-
structuur draagt daar aan bij. Onder een goede landbouwstructuur verstaan we: grote aaneengeslo-
ten kavels zo dicht mogelijk bij het bedrijf, goed ontsloten, bij voorkeur via eigen grond zodat de 
openbare wegen ontlast worden, en met een goede waterbeheersing. We beoordelen de landbouw-
structuur volgens de systematiek van het Kadaster. Een situatie met 60 % huisbedrijfskavel5 wordt als 
goed beoordeeld. Daarnaast houdt het Kadaster rekening met de omvang van de huiskavel en het 
aantal en de totale omvang van de veldkavels (zie www.verkavelenvoorgroei.nl voor de beoordeling 
van de verkavelingssituatie in Fryslân). 

 

Voor het realiseren van een goede landbouwstructuur worden maatregelen ingezet als kavelruil, 
kavelinrichting en bedrijfsverplaatsing, hierna gemakshalve aangeduid als kavelruil. 

Als kavelruil wordt ingezet voor versterking van de landbouwstructuur liften vaak andere belangen 
mee zoals leefbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie en wateropgaven. Het omgekeerde komt ook 
voor: bij kavelruil die uitgevoerd wordt voor de realisatie van nieuwe natuur, inrichting van weidevo-
gelkerngebieden of de aanleg van nieuwe wegen, lift de landbouw mee. Versterking van de land-
bouwstructuur is dan vaak een voorwaarde om de vereiste medewerking van de agrarische grondge-
bruikers te krijgen. In Fryslân hechten wij daarom aan een integrale benadering, waarin meerdere 
doelen gerealiseerd worden. Waar andere belangen ontbreken, blijven wij echter ook sectorale pro-
jecten steunen waarbij het alleen om het landbouwbelang gaat. 

 

Raming van de kavelruilbehoefte 

Vanwege de voortgaande schaalvergroting van landbouwbedrijven blijven landbouwstructuurver-
sterkende maatregelen nodig. Ook voor het realiseren van doelen m.b.t. de EHS, weidevogelkernge-
bieden, water en leefbaarheid/verkeersveiligheid blijft er behoefte aan kavelruil. Op basis van de 
ervaringen van de afgelopen jaren en rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen als de weidevo-
gelkerngebieden, schatten wij de totale behoefte aan kavelruil voor de komende jaren op gemiddeld 
1.600 ha per jaar; dit is exclusief de kavelruilbehoefte binnen de grote gebiedsontwikkelingspro-
jecten Franeker/Harlingen, Centrale As en N381. Het gaat dan om vrijwillige kavelruil die als onder-
deel van kleinere integrale gebiedsprojecten of als losse kavelruilprojecten door het kavelruilbureau 
begeleid wordt. De verhouding tussen sectorale (alleen voor de landbouw) en integrale kavelruil 
(voor landbouw en andere doelen) schatten we grofweg op 50/50. Met een eventuele kavelruilbe-
hoefte specifiek voor oplossing van de veenweideproblematiek is in deze raming geen rekening ge-
houden. 

 

Uitvoering 

De programmering van kavelruil wordt ondergebracht in het Program Lanlik Gebiet en  verder uitge-
werkt in ene regeling. Voor onze steun aan landbouwstructuurversterking gelden de volgende uit-
gangspunten: 

                                                           
5
 Dit betekent dat 60% van de gronden van een agrarisch bedrijf aansluiten op het bedrijfsperceel. 

http://www.verkavelenvoorgroei.nl/
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 Voor zowel sectorale als voor integrale kavelruil blijven de faciliteiten in stand zoals we die de 
afgelopen jaren voor kavelruil, kavelinrichting en bedrijfsverplaatsing aanboden. 

 Hier staat tegenover dat van de grondeigenaren of grondgebruikers voortaan een eigen bijdrage  
wordt gevraagd van € 200,- per geruilde hectare. Dit is een bijdrage in de proceskosten. Daar-
naast blijft de verplichte eigen bijdrage aan kavelinrichting en bedrijfsverplaatsing gelden. 

 

Voor de financiering van kavelruil geldt het volgende: 

 De provinciale bijdrage aan kavelruil wordt gedekt uit de begroting voor het doel waarvoor de 
maatregelen primair bedoeld zijn. Dat kan landbouwstructuurversterking zijn (voor sectorale ka-
velruil), maar ook natuur, weidevogelkerngebieden, nieuwe wegen enzovoort. Hiermee wordt in 
de provinciale begrotingen al rekening gehouden. 

 Bij kavelruil waarmee, naast provinciale belangen, ook belangen van andere overheden (Wet-
terskip Fryslân, gemeenten) gediend worden, zijn die andere overheden mede verantwoordelijk 
voor de financiering. 

 Voor kavelruil voor de drie grote gebiedsontwikkelingsprojecten (Franeker/Harlingen, Centrale 
As, N381) kan niet worden geput uit de kavelruilmiddelen voor landbouwstructuurversterking. 
De landbouwstructuur in deze gebieden komt zodanig goed op orde, dat er geen aanvullend be-
roep gedaan hoeft te worden op de € 700.000 per jaar die voor 2014-2016 voor kavelruil voor 
landbouwstructuurversterking beschikbaar is. 

 
Deze voorwaarden gelden ook landbouwstructuurversterkende maatregelen die primair voor de 
realisatie van doelen van andere belangen worden uitgevoerd zoals natuur of water. 
 

Beoogde resultaten: 

Over de periode 2014/2020 wordt er via het kavelruilbureau 11.200 ha aan vrijwillige kavelruil gerea-
liseerd, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen. 

 

Middelen voor vrijwillige kavelruilprojecten die door het kavelruilbureau begeleid worden 

bedragen in 1.000 euro (excl. de middelen van provin-
cie en waterschap en excl. POP3 voor kavelruil voor 
EHS, weidevogelkerngebieden en water) 

2014 2015 2016 totaal Nog be-
schikbaar 

Landbouwstructuurversterking 700 700 700 2.100  

Aan te vullen met maximaal:      

POP3 voor kavelruil voor landbouwstructuurverster-
king 

 525 525 1.050 1.400 

 

De provinciale middelen voor landbouwstructuurversterking zijn, samen met POP3 en de eigen bij-
drage van de boeren, toereikend om gemiddeld per jaar 1.200 ha aan kavelruil te realiseren. Met de 
realisatie van andere doelen (EHS, weidevogelkerngebieden, wateropgaven) en de middelen die 
daarvoor beschikbaar zijn, is gemiddeld per jaar 1.600 ha kavelruil mogelijk inclusief een aantal be-
drijfsverplaatsingen (gemiddeld een paar per jaar). Hierbij is rekening gehouden met alle kostenpos-
ten, ook met die van de personele inzet van het kavelruilbureau. Bovenstaande geldt voor de periode 
2014-2016. In de kaderbrief voor 2017 zullen voorstellen worden gedaan voor het beschikbaar stel-
len van financiële middelen voor 2017-2020. 
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Actielijn 1.b Waddenglas 
Nut en noodzaak van realisatie van een volwaardige glastuinbouwcluster bij Sexbierum 

In Sexbierum werken de Provincie, de gemeente Franekeradeel en het Rijk, vertegenwoordigd door 
de Dienst Landelijk Gebied6, aan het glastuinbouwontwikkelingsgebied Waddenglas. Afspraken over 
het project zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas (SOK, 2008). Bij de start 
van het project gingen we uit van de realisatie van een glastuinbouwgebied van 200 ha bruto en 120 
ha netto glas. Dat zou minstens 600 fte aan extra werkgelegenheid opleveren. Aan het project stel-
den wij de voorwaarde van een goede ruimtelijke inpassing en een duurzame energievoorziening. De 
afronding van het project was voor eind 2015 gepland. 

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. De realisatie van Waddenglas loopt achter op de planning. 
Dit komt vooral door de aanhoudende financiële crisis in de glastuinbouw. Vanaf de start van het 
project in 2008 is de planning jaarlijks een jaar opgeschoven. De bijgestelde planning zoals die opge-
nomen is in grondexploitatierekening voor 2014 is: 

 

 Gronduitgifte en realisatie 

Fase 1 van 40 ha netto 2014/2017 

Fase 2 van 40 ha netto 2018/2019 

Fase 3 van 40 ha netto 2020/2021 

 

Een positieve ontwikkeling is dat met een bestaand bedrijf in Sexbierum in 2013 een intentieover-
eenkomst over de verkoop van de grond in fase 1 is afgesloten. Daarbij zijn ook prijsafspraken ge-
maakt. Ondertussen wordt de grondexploitatierekening zorgvuldig bewaakt. De verwachte eind-
waarde is nog steeds (licht) positief. 

 

Uitvoering 

De Stuurgroep Waddenglas is verantwoordelijk voor het project. De provincie is daarin vertegen-
woordigd, evenals in  de ambtelijke projectgroep die het project begeleidt. De dagelijkse leiding van 
het project is  in handen  van de gemeente Franekeradeel.  Waddenglas wordt niet in het Program 
Lanlik Gebiet ondergebracht. Voor onze inbreng in Waddenglas gelden de volgende uitgangspunten. 

 

 We houden vast aan ontwikkeling van het hele plan. 

 We houden ook vast aan de uitgangspunten voor het plan zoals die zijn vastgelegd in de Samen-
werkingsovereenkomst Waddenglas. Dat betreft onder meer de ruimtelijke inpassing en de 
duurzame energievoorziening. 

 De Stuurgroep Waddenglas bekijkt jaarlijks, bij de vaststelling van de grondexploitatierekening 
voor het volgende jaar, of deze doelstellingen in stand kunnen blijven. Zoals is vastgelegd in de 
Samenwerkingsovereenkomst wordt het besluit van de Stuurgroep voor goedkeuring aan het 
College van Gedeputeerde Staten voorgelegd. 

 

Beoogde resultaten 

Gronduitgifte en kassenbouw in het tempo dat hierboven is aangegeven. 

 

                                                           
6
 De Stuurgroep Waddenglas is met het Ministerie van EZ in gesprek over hoe het rijk zich vanaf 2015 in de 

Stuurgroep wil laten vertegenwoordigen.   
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Middelen 

 De uitvoering van het project wordt bekostigd uit de projectbegroting van Waddenglas. Alle uit-
voeringskosten worden doorberekend in de gronduitgifteprijs. De gemeente Franekeradeel be-
heert de financiën. 

 De provincie Fryslân heeft de gemeente Franekeradeel een lening verstrekt van € 2,4 miljoen. 
Deze lening wordt na afronding van het project afgelost. Op dat moment ontvangt de provincie 
ook de rente van 6% per jaar die dan opgebouwd is. 
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5 Actielijn 2: Kennis en innovatie 
Nut en noodzaak van het stimuleren van kennis en innovatie 

Voor een moderne en renderende landbouw, die schoon en zuinig en in harmonie met zijn omgeving 
produceert, zijn innovatie en modernisering voortdurend nodig. Hiervoor ligt de eerste verantwoor-
delijkheid bij de sector zelf. Agrarische ondernemers investeren in kennis, aanpassing van hun be-
drijfsmanagement en in voorzieningen en fysieke goederen. Dat moeten ze doen binnen alle maat-
schappelijke randvoorwaarden die overheden en maatschappij aan hun bedrijven stellen. 

 

Bij innovaties is onderscheid te maken in: 

Een fase van ontwikkeling van nieuwe technieken, producten, diensten enzovoort. Voor deze eerste 
fase van ontwikkeling kan een beroep worden gedaan op de innovatiemiddelen van de EU en het 
Rijk. Bij de provincie zijn hiervoor de middelen voor Fryslân Fernijt en EFRO beschikbaar. 

Een fase van waarin de innovaties breed uitgerold worden in de praktijk. Voor de toepassing van 
innovaties kunnen ondernemers in sommige gevallen een beroep doen op het Fûns Skjinne Energie 
Fryslân of Wurkje foar Fryslân. 

Een tussenliggende fase van doorontwikkeling van prototypes naar op de praktijk afgestemd maat-
werk en het stimuleren van de eerste toepassingen. De landbouwagenda richt zich vooral op deze 
tussenliggende fase en vult andere provinciale programma’s daarom met de volgende acties aan:  

1. Stimuleren van het innovatief vermogen. 

2. Stimuleren van doorontwikkeling en toepassing van kennis en innovaties. 

3. Verduurzamen van bedrijven van jonge boeren. 

We lichten deze acties hieronder toe.  

 

Ad 1. Stimuleren van het innovatief vermogen 
In het Uitvoeringsprogramma Agrofood hebben we aangegeven dat wij bijdragen aan: 

 een hechte en effectieve samenwerking van de verschillende ketenpartijen om innovaties uit te 
lokken; 

 een betere toeleiding van bedrijven naar kennis en de beschikbare innovatiefondsen; 

 het beschikbaar komen van goed gekwalificeerd personeel en een goede, flexibele, en ook inter-
nationaal aansprekende kennisinfrastructuur. 

Dit bestaande uitvoeringsprogramma richt zich op de hele agroketen. We constateren de behoefte 
om een aantal onderdelen van dit programma toe te spitsen op de primaire sector. Dat pakken we in 
het kader van deze Landbouwagenda op. Concreet gaat het om het volgende: 

 

Betrokkenheid landbouw bij Cluster Agrofood/Biobased Economy versterken 

Onlangs is het cluster Agrofood/Biobased Ecconomy NNL opgericht, opererend onder de naam 
Greenlincs (uitvoering door de NOM). Greenlincs speelt bij agrofood-projecten een initiërende, ont-
wikkelende en verbindende rol . De focus ligt met name op de meer complexe cross-sectorale pro-
jecten. Greenlincs wil een centraal punt, spil of ‘draaischijf’ zijn waar lijnen samenkomen, en naar de 
buitenwereld het gezicht van Agrofood en BBE vormen. We constateren dat de primaire sector nog 
te weinig bij Greenlincs betrokken is. We zullen actie ondernemen om dit te verbeteren, zowel rich-
ting Greenlincs als richting de boeren. Dat Greenlincs de coördinatie doet van de uitvoering van de 
Agro Agenda is ook een stap in de richting van de primaire sector. Wij zullen -via makelen en schake-
len tussen partijen- stimuleren dat de contacten van daar uit verder uitgebouwd worden. De rol van 
Greenlincs is des te meer van belang omdat door het vervallen van de productschappen het ver-
mogen van de landbouw om innovatieprojecten te organiseren  afgenomen is.  
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Samenwerkingsverbanden voor innovatie financieel steunen 

De EU wil bevorderen dat de grote innovatiefondsen van de EU ook daadwerkelijk door het bedrijfs-
leven benut worden. Het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 voor 2014-2020 biedt 
daarom de mogelijkheid om samenwerkingsverbanden die kennis- en innovatieprojecten voorberei-
den en uitvoeren financieel te steunen. Daarbij kan het gaan om samenwerkingsverbanden van boe-
ren of van boeren en andere partijen. Bij voorkeur betreft dat omvangrijke verbanden die zich in-
spannen om de grote innovatiefondsen van de EU of het Rijk aan te boren: de zogenaamde Operati-
onal Groups voor European Partnerships in Innovation (EIP). Wij haken daarop aan en zullen de be-
oogde innovatiegroepen op projectbasis met subsidie steunen. We zien daarbij ook een rol wegge-
legd voor de toekomstige gebiedscollectieven voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De 
Noardlik Fryske Wâlden en Elan, het samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen in 
Zuidoost Fryslân, pakten die rol eerder al op. 

 

Crop Chain voor opleidingen en innovatie van de akker- en tuinbouw 

Dairy Chain is een initiatief om een internationaal kennis- en expertisecentrum voor onderwijs, on-
derzoek en innovatie in de zuivelketen te realiseren. Het richt zich in eerste instantie op het werven 
en opleiden van voldoende gekwalificeerd personeel voor de zuivelketen.  Wij constateren dat ook 
de akker- en tuinbouw hieraan behoefte hebben. Daarom hebben we ons uitgesproken voor de op-
richting van een Crop Chain, die voor de akker- en tuinbouw een spilfunctie voor onderzoek, onder-
wijs en innovaties gaat vervullen. Zo zullen we faciliteren bij de oprichting van een overlegplatform 
van bedrijven dat een initiërende en verbindende rol moet gaan vervullen, aansluitend bij Greenlincs. 
Een eerste opgave van dit platform is het opstellen van een kennis- en innovatieagenda. Een bestuur-
lijke overleggroep moet een klankbordfunctie vervullen en een vinger aan de pols houden. 

 

Ad.2 Stimuleren van doorontwikkelen en toepassen van kennis en innovaties 
Praktijkproeven, demonstratieprojecten en studiegroepen 

Voor de ontwikkeling van nieuwe technieken, producten enzovoort zijn verschillende subsidiemoge-
lijkheden voorhanden bij de EU, het Rijk en de provincie. Als een nieuwe techniek wordt opgeleverd 
in de vorm van een prototype, kan deze vaak nog niet zonder meer door de landbouwpraktijk wor-
den toegepast. De techniek moet via doorontwikkeling nog op maat ’worden gemaakt’. Deze door-
ontwikkeling en de toepassing in de praktijk willen wij met praktijkproeven en demonstratiepro-
jecten stimuleren. 

Ook kennis  moet worden ontsloten zodat ze in de praktijk toegepast kan worden en in de bedrijfs-
voering kan integreren. Op dat moment gaat kennis ‘leven’ en wordt doorontwikkeling ervan een 
logische volgende stap. Wij willen dit stimuleren door studiegroepen en kennisprojecten te onder-
steunen. 

 

Versterking en uitbreiding van de biologische landbouw 

Een van onze doelen is versterking en uitbreiding van de biologische landbouw in Fryslân. Deze ont-
wikkeling willen wij stimuleren door kennis- en innovatieprojecten te steunen die aan verdere ver-
duurzaming van de sector bijdragen. Ook willen we bedrijfsadvisering aan bedrijven die omschake-
ling overwegen steunen, alsook bedrijfsbegeleiding van bedrijven die net omgeschakeld zijn (in 
groepsverband). 
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Subsidie voor investeringen in maatregelen om lichthinder door melkveestallen te verminderen 

Om te bevorderen dat de donkerte als kernkwaliteit van Fryslân behouden blijft, stellen wij subsidie 
beschikbaar voor maatregelen om lichthinder door bestaande melkveestallen te verminderen7. We 
verbinden hier de voorwaarde aan dat wij met de Friese gemeenten en/of LTO Noord Fryslân afspra-
ken kunnen maken over bundeling van de aanvragen van de individuele bedrijven, opdat de uitvoe-
ringskosten beperkt blijven. De subsidie wordt gefinancierd uit de kennis- en innovatiemiddelen die 
voor 2014-2016 beschikbaar zijn. Over de middelen voor 2017-2020 beraden wij ons later, in het 
kader van de begrotingen voor desbetreffende jaren. 

 

Ad.3 Stimuleren van verduurzaming van bedrijven van jonge boeren 
Bedrijfsovername in de landbouw vindt op steeds latere leeftijd plaats. Gezien de toenemende om-
vang van bedrijven gaat het om steeds grotere overnamesommen en wordt het zowel voor de bank 
als voor de familie van de bedrijfsopvolger moeilijker om hierover met de opvolger tot overeen-
stemming te komen. Om deze reden ontvangen jonge boeren in 2015/2020 van rijkswege een hoge-
re hectaretoeslag uit de pijler 1 middelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. 
Onder jonge boeren worden in dit verband verstaan: agrarische ondernemers in de primaire sector, 
niet ouder dan veertig jaar en met een zelfstandig bedrijf dat niet langer dan vijf jaar geleden gestart 
of overgenomen is. 

 

Als aanvulling hierop willen wij jonge boeren ondersteunen met subsidie voor verduurzaming van 
hun bedrijven.  Daarmee willen wij de investeringsdip kort na de bedrijfsovername opvangen en jon-
ge boeren in staat stellen om investeringen in verduurzaming van hun bedrijven naar voren te halen. 
Indirect wordt hiermee ook de doorstroming van generaties in de agrarische sector bevorderd.  

Het gaat om een landsdekkende regeling, die de diverse provincies zoveel mogelijk uniform gaan 
invullen. De subsidie wordt verstrekt voor fysieke investeringen die gericht zijn op milieu, klimaat, 
dierwelzijn/diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Investeringen die alleen 
of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van het financiële rendement, komen niet in aanmerking. 
Het maximale subsidiepercentage is 40%. Zowel jonge boeren met als zonder grond komen in aan-
merking. We hanteren hierbij een maximum bijdrage van € 20.000,- per bedrijf. Met de financiële 
middelen die voor Fryslân beschikbaar zijn (€ 500.000,-/jaar aan POP3 en provinciale cofinanciering) 
kunnen jaarlijks minstens 25 boeren van de regeling gebruik maken. 

 

Uitvoering 
De acties ‘kennis- en innovatieprojecten’ en ‘jonge boeren’ worden geprogrammeerd in het Program 
Lanlik Gebiet en verder uitgewerkt in een regeling verduurzaming landbouw en een jonge boerenre-
geling. De actie ‘stimuleren van het innovatief vermogen van de agrofoodsector‘ wordt buiten het 
Program Lanlik Gebiet om uitgevoerd en gaat gelijk op met het Uitvoeringsprogramma Agrofood. 

 

Voor de uitvoering van de gehele actielijn Kennis en Innovatie gelden de volgende uitgangspunten. 

 Wij verstrekken in het kader van de subsidieregeling verduurzaming landbouw subsidie aan pro-
jecten die bijdragen aan de ambities ‘schoon en zuinig’ en/of ‘in harmonie met de omgeving’. 

 Daarbij geven wij prioriteit aan projecten die tevens bijdragen aan doelen die wij voor andere 
beleidsterreinen nastreven: voor water (Kaderrichtlijn Water, klimaatadaptatie), natuur (Natura 
2000/ PAS en weidevogels), veenweide, een koolstofarme economie en lichthinder. Ook pro-
jecten voor de biologische landbouw krijgen prioriteit.  

                                                           
7
 Dit is afhankelijk van de besluitvorming van Provinciale Staten over het voorstel over lichthinder door melk-

veestallen dat medio 2014 behandeld zal worden. 
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 Voor zilte teelten en aquaculturen blijft de restrictie gelden dat wij binnendijks geen experimen-
ten toestaan waarvoor zout water uit zee of de diepe ondergrond ingelaten wordt. 

 Wij geven prioriteit aan projecten waarmee we ‘meters kunnen maken’: projecten die het per-
spectief bieden dat een grote groep boeren van de resultaten gebruik gaat maken. 

 Voor kennisprojecten geldt de voorwaarde dat het niet alleen moet gaan om het ontwikkelen en 
delen van kennis, maar ook om het toepassen daarvan. 

 Alleen kennis- en innovatieprojecten van samenwerkingsverbanden van boeren of van boeren en 
andere partijen komen voor subsidie in aanmerking. Bij lichtmaatregelen en de jonge boerenre-
geling komen wel individuele bedrijven voor subsidie in aanmerking.  

 Ook de samenwerkingsverbanden zelf, die de voorbereiding en/of  uitvoering van de kennis- en 
innovatieprojecten op zich nemen, komen voor subsidie in aanmerking. Wij streven daarbij voor-
al naar grotere verbanden die de innovatiefondsen van het Rijk en de EU aan willen boren. 

 Voor kennis- en innovatieprojecten die een bijdrage ontvangen uit andere subsidiebronnen, zoals 
het innovatiefonds van de Dairy Campus of het Waddenfonds, kunnen we uit de innovatiemidde-
len voor landbouw een aanvullende subsidie van maximaal 10% verstrekken. 

 

Beoogde resultaten: 

In 2020 hebben we de volgende resultaten bereikt: 

 Er zijn minstens 10 innovatieve technieken, processen, producten en/of verdienmodellen gereed 
die breed toepast kunnen worden in de Friese agrosector en die bijdragen aan de doelen van de-
ze Landbouwagenda. 

 Er hebben minstens 500 agrarische ondernemers meegedaan aan een kennisproject waarbij 
kennis (door)ontwikkeld, gedeeld en in de praktijk toegepast wordt. Ook hiervoor geldt dat het 
gaat om kennis die bijdraagt aan de doelen van de Landbouwagenda. 

 Minstens 16% van het kennis- en innovatiebudget is ingezet voor kennis en innovatie (inclusief 
bedrijfsadvisering en bedrijfsbegeleiding) van de biologische landbouw. 

 Minstens 175 jonge boeren hebben met gebruikmaking van de subsidieregeling voor jonge boe-
ren fysieke investeringen gedaan in de verduurzaming van hun bedrijf. 

 Voor minstens 250 melkveestallen die in 2014 lichthinder veroorzaken, zijn maatregelen getrof-
fen om dat te verminderen. 

 Er is een goede aansluiting gerealiseerd van de primaire sector bij het cluster Agrofood/Biobased 
Economy NNL. 

 Voor de akker- en tuinbouw is een Crop Chain gerealiseerd die de ontwikkeling van opleidingen, 
kennis en innovaties voor de plantaardige sector bevordert. 
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Middelen voor kennis- en innovatieprojecten van de landbouw 

(bedragen in 1.000 euro) 

 

2014 2015 2016 totaal Nog beschik-
baar 

Provinciale middelen voor kennis en innovatie van de 
landbouw (incl.lichtmaatregelen) 

75 650 550 1.275  

Provinciale middelen voor verduurzaming van bedrij-
ven van jonge boeren  

 500    

Aan te vullen met maximaal:      

POP3 voor kennis en innovatie van de landbouw (excl. 
€ 0,2 miljoen/jaar aan POP3 voor landbouw/energie)  

 550 450 1.100 1.700 

POP3 voor verduurzaming van bedrijven van jonge 
boeren 

 500   1.250 
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6 Actielijn 3: Communicatie boer/burger 
Wij hechten veel waarde aan nauwere banden tussen boeren en burgers/consumenten. Enerzijds om 
die burgers/consumenten kennis te laten maken met de boer en zijn bedrijf, zodat ze een reëel beeld 
krijgen van de uitdagingen waarvoor die ondernemer staat en voor de wijze waarop hij daarmee 
omgaat. Anderzijds om bij boeren begrip te kweken voor de zorgen van de burger-consument over 
zaken als gezondheid, voedselveiligheid, dierwelzijn en de kwaliteit van de woonomgeving. Ook de 
jeugd, van peuters tot jong volwassenen, is hierbij een belangrijke doelgroep. 

 

De agrarische sector heeft groot belang bij het vergroten van de transparantie naar de bur-
ger/consument toe, want alleen met behoud van draagvlak in de maatschappij heeft de landbouw 
toekomst. De sector moet hierin zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. We willen de komende ja-
ren in samenwerking met de sector ook zelf initiatieven ontplooien. De bedoeling is dat de sector dit 
initiatief gaandeweg van ons overneemt. Zo zullen we het initiatief nemen voor de volgende acties. 

 

 Gedragscode 

Met de landbouworganisaties willen we een gedragscode afspreken, over thema’s als weidevo-
gelvriendelijker boeren, lichthinder en het gedrag in het verkeer. Een gedragscode is vooral een 
middel om te communiceren en te stimuleren. 

 Koffie bij de boer 

In navolging van de Provincie Groningen gaan wij de landbouworganisaties in Fryslân stimuleren 
om jaarlijks een Koffie bij Boer-dag te organiseren. Daarbij nodigt de boer zijn naaste omgeving 
uit om met elkaar in gesprek te gaan. De provincie faciliteert hierbij. De open dag voor de glas-
tuinbouw ‘Kom in de Kas’ past binnen dit model. 

 Prijs voor de meest duurzame jonge boer  

Met een tweejaarlijkse prijs voor de meest duurzame jonge boer in Fryslân willen wij niet alleen 
verduurzaming van de sector stimuleren, maar ook onze waardering laten blijken voor jonge 
mensen die het in deze tijd met grote uitdagingen, aandurven om een agrarisch bedrijf te starten 
of over te nemen. 

 

Bij communicatie-initiatieven uit de sector zelf zullen wij van geval tot geval beoordelen of en hoe wij 
daaraan financieel bijdragen.  Deze mogelijkheid voor subsidie wordt verder uitgewerkt in de rege-
ling verduurzaming landbouw.  

Wij zullen onze contacten met het onderwijs, en specifiek die met de agrarische opleidingen in Frys-
lân, benutten om aandacht te vragen voor de relatie boer/burger. 

 

Communicatie voor werken in agrofood en voor omschakelen naar biologische landbouw 

We gaan communicatie ook inzetten als middel om jonge mensen te interesseren voor een carrière 
in de agrofoodketen, en om boeren te inspireren om van gangbare op biologische landbouw om te 
schakelen. 

 

Uitvoering 

Actielijn 3 wordt buiten het Program Lanlik Gebiet om uitgevoerd, door de landbouw- en communi-
catiemedewerkers van de provincie. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de landbouworgani-
saties en de onderwijsinstellingen in Fryslân. 
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Beoogde resultaten: 

 In 2015 voeren provincies en landbouworganisaties gedragscode versie 1.0 in, over o.a. weidevo-
gelvriendelijk boeren, lichthinder uit ligboxstallen en het gedrag in het verkeer. De gedragscode 
wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 Eens in de twee jaar reikt de Provincie een prijs uit aan de meest duurzame jonge boer, te begin-
nen in 2015. 

 Elk jaar wordt een Koffie-bij-de-Boer dag georganiseerd, te beginnen in 2015. 

 Minstens een keer per jaar benut de Provincie de regionale media om met goede voorbeelden 
boeren te inspireren om naar biologische landbouw om te schakelen. 

 Minstens een keer per jaar benut de Provincie de regionale media om met goede voorbeelden 
jonge mensen te inspireren om een carrière op te bouwen in de agrofoodketen. 

 

Middelen voor communicatie 

Voor 2014-2016 worden de kosten voor communicatie gedekt uit de post goederen en diensten voor 
de Landbouwagenda (afkomstig uit de eerder beschikbaar gestelde middelen voor kennis en innova-
tie). In de kaderbrief voor 2017 worden voorstellen gedaan voor nieuwe middelen voor 2017-2020. 

 

(bedragen in 1.000 euro) 2014 2015 2016 totaal Nog beschik-
baar 

Provinciale middelen (te bekostigen uit de post goe-
deren en diensten voor de Landbouwagenda) 

5 10 10 25 0 
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7 Integraliteit in beleid en uitvoering 
 

Van beleid naar uitvoering 

Het provinciale omgevingsbeleid dat relevant is voor de landbouw is in de afgelopen jaren op ver-
schillende onderdelen aangevuld. Denk bijvoorbeeld aan schaalvergroting voor de melkveehouderij 
en de intensieve veehouderij en de herbegrenzing van de EHS. Voor andere onderwerpen zullen wij 
kort na het van start gaan van deze agenda nieuw beleid vaststellen. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
weidevogels, het veenweidegebied (Veenweidevisie), en water (Kaderrichtlijn Water en Waterhuis-
houdingsplan). Met deze ontwikkelingen is het beleidskader voor de landbouw voorlopig voldoende 
uitgekristalliseerd. In de planperiode van de Landbouwagenda (2014-2020) gaan we ons nu op de 
uitvoering van beleid concentreren. 

 

Decentralisatie van bevoegdheden en bottom-up benadering 

We zijn al gewend om bij de uitvoering van beleid rekening te houden met initiatieven van onderop, 
van boeren en terreinbeheerders, gemeenten en waterschappen en andere gebruikers van het lan-
delijk gebied. Een paar nieuwe elementen gaan hierbij een rol spelen. 

Provincies en gemeenten krijgen over enkele jaren met de nieuwe Omgevingswet ruimere bevoegd-
heden om, ook voor andere dan ruimtelijke aspecten, lokaal en regionaal maatwerk te leveren. Zo 
ontwikkelt het rijk momenteel nieuwe instrumenten/beoordelingskaders om met het oog op de 
volksgezondheid de omvang van de veestapel te reguleren. Provincies en gemeenten kunnen dit per 
situatie en gebied nader invullen. 

De Dienst Landelijk Gebied (DLG), Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland en het Kadaster 
hebben gezamenlijk een nieuwe aanpak voor kavelruil ontwikkeld, kavelruil voor groei genaamd. 
Deze aanpak ondersteunt ondernemers en overheden die willen verkavelen om sneller en goedkoper 
te komen tot de optimale combinatie van een economisch rendabele landbouw en de inpassing van 
overheidsopgaven in het landelijk gebied. Daarbij wordt meer initiatief en verantwoordelijkheid bij 
de belanghebbenden neergelegd. Met deze werkwijze worden momenteel eerste ervaringen in Frys-
lân opgedaan. Wetterskip Fryslân ziet hierin mogelijkheden om wateropgaven vlotter te realiseren, 
zoals het creëren van extra waterberging in de deelsystemen. 

 

Verkenningen naar integraliteit in beleid en uitvoering 

Het is de uitdaging om op regionaal en lokaal niveau alle belangen tot hun recht te laten komen, met 
de beleidskaders die daarvoor gelden als uitgangspunt en met integrale projecten waarin de verschil-
lende thema’s aan de orde komen. De landbouw speelt als veruit de grootste grondgebruiker in Frys-
lân hierbij een belangrijke rol. Naast de bekende thema’s als landbouwstructuurversterking, water en 
natuur zullen ook nieuwe opgaven als weidevogelkerngebieden, kwaliteitsverbetering van het land-
schap en de veenweideproblematiek daarin een plaats moeten krijgen. Ook deze opgaven raken aan 
de positie en de ontwikkeling van de landbouw in het landelijk gebied. In essentie gaat het dan om 
de vraag of en hoe de landbouw, en de intensivering die we daarin verwachten, met name in de 
melkveehouderij, te combineren is met andere functies en belangen in het landelijk gebied.  

 

We willen voorkomen dat bij de uitvoering van het provinciaal beleid de landbouw steeds weer met 
andere en wellicht deels tegenstrijdige regels te maken krijgt. Daarom willen we de komende jaren in 
een aantal gebieds- en praktijkgerichte toekomstverkenningen (regionale werksessies/workshops) 
ervaring opdoen met de nieuwe opgaven voor het landelijk gebied, de ruimere bevoegdheden die 
provincies en gemeenten met de nieuwe Omgevingswet krijgen, en kavelruil voor groei. Daarbij wil-
len we bekijken of de bestaande beleidskaders voldoende houvast bieden en voldoende consistent 
en integraal zijn om er met alle partijen uit te kunnen komen, of dat er toch aanvullend beleid nodig  
is om aan regionale en lokale processen sturing te geven. De uitkomsten van deze gebiedsgerichte 
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verkenningen zullen wij betrekken bij het opstellen van de nieuwe provinciale omgevingsvisie waarin 
we al het beleid voor de fysieke leefomgeving bij elkaar zullen brengen en integreren. We gaan de 
verkenningen uitvoeren samen met de betrokken partijen. 
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8 Uitvoeringsparagraaf 
In dit hoofdstuk geven we een totaaloverzicht van de financiële middelen die voor de landbouw-
agenda beschikbaar zijn. Monitoring en rapportage komen kort aan de orde. En we gaan in op de 
uitvoeringsrisico’s: wat zijn potentiële obstakels voor het behalen van de gewenste doelen en resul-
taten? 

 

Hieronder geven wij eerst een overzicht van uitvoeringsaspecten die in de voorgaande hoofdstukken 
al aan de orde zijn geweest. 

 

Overzicht programmering en uitvoering Landbouwagenda 20014-2020 

Actielijn soort 
bijdrage 

programme-
ring 

uitvoering Provinciale middelen 

voor 2014-2016 

POP3-
middelen-
voor 2014-
2020 

1.a Kavelruil Regisse-
ren en 
facilite-
ren 

Program 
Lanlik Gebiet 

Kavelruilbu-
reau; subsi-
dieregeling 
kavelruil 

Post landbouwstruc-
tuurversterking  

€ 2,1 miljoen voor 
2014-2016  

€ 2,45 mil-
joen  

1.b Waddenglas Regisse-
ren 

 Stuurgroep 
Waddenglas 

n.v.t.  

2.a Kennisinfra-
structuur 

Stimule-
ren 

 beleidsafde-
lingen 

Post goederen en 
diensten landbouw-
agenda 

(deel van) € 125.000,- 
voor 2014-2016 

 

2.b verduurza-
ming landbouw 
(kennis- en inno-
vatieprojecten, 
advisering en 
begeleiding bio-
logische land-
bouw, lichtmaat-
regelen,  commu-
nicatieprojecten 
derden) 

Stimule-
ren 

Program 
Lanlik Gebiet 

subsidierege-
ling verduur-
zaming land-
bouw, ook 
voor licht-
maatregelen 
en communi-
catiepro-
jecten 

Post kennis en innova-
tie landbouw 

€ 1,275  miljoen voor  
2014-2016 

€ 2,8 mil-
joen  

2.c Jonge boeren 
regeling 

Stimule-
ren 

Program 
Lanlik Gebiet 

subsidierege-
ling jonge 
boeren 

Post jonge boeren 

€ 600.000,-  voor 
2014-2015 

€ 1,75 mil-
joen  

3. Communicatie Stimule-
ren 

 beleidsafde-
ling 

Post goederen en 
diensten landbouw-
agenda 

(deel van) € 125.000,- 
voor 2014-2016 

 

Totaal    € 4,1 miljoen € 7 miljoen 

 

Kavelruil wordt via het kavelruilbureau geregeld, Waddenglas via de gelijknamige stuurgroep. Bij de 
actielijnen kennis en innovatie en communicatie zal het in de regel om gebiedsoverstijgende pro-
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jecten gaan. Om die reden zien wij voorde uitvoering van de Landbouwagenda geen rol weggelegd 
voor Streekwurk. 

 

Beschikbare financiële capaciteit 
Provinciale middelen 

Voor de uitvoering van de landbouwnota is voor 2014/2016 een bedrag van € 4,1 miljoen aan provin-
ciale middelen beschikbaar. Dit bedrag wordt als volgt over de verschillende activiteiten verdeeld: 

 € 2.100.000,- voor landbouwstructuurversterking; 

 € 1.275.000,- voor kennis en innovatie, waarvan een deels besteed kan worden aan subsidies 
voor maatregelen om lichthinder door melkveestallen te verminderen. 

 € 125.000,- voor goederen en diensten, te besteden aan opdrachten van de provincie voor onder 
meer verkenningen en communicatie-activiteiten (circa € 25.000,- ). 

 € 500.000,- voor de jonge boerenregeling. 

Uit deze bedragen worden ook de uitvoeringskosten voor de inzet van POP3 gefinancierd. 

 

Op de financiële middelen voor de periode na 2015/2016 zullen wij ons in het kader van de begrotin-
gen voor de desbetreffende jaren beraden. 

 

POP3 middelen 

Voor landbouwstructuurversterking, kennis- en innovatieprojecten en de jonge boeren-regeling kun-
nen we de provinciale middelen aanvullen met Europese POP3-middelen voor 2014-2020. Per project 
wordt beoordeeld welke aanvulling met POP3 mogelijk is. In theorie kan dat een aanvulling van 100% 
zijn, maar ervaringen met POP1 en POP2 wijzen uit dat projecten vaak niet op alle onderdelen aan de 
POP-voorwaarden voldoen. Daardoor valt te verwachten dat de aanvulling met POP3 in de praktijk 
vaak lager dan 100% zal uitvallen. Voor landbouwstructuurversterking is het beschikbare POP3-
budget 50% van de provinciale middelen. 

De uitvoeringskosten voor het gebruik van POP3 (vooralsnog geschat op 20% van de POP3-bijdrage) 
dekken we uit de begrotingsposten die met POP3 aangevuld worden. 

 

Samenwerking binnen en buiten de provincie 

Wij zullen steeds bekijken of en hoe er samengewerkt kan worden, binnen de provinciale organisatie  
maar vooral ook met externe partners. Daarbij willen wij ook de kansen voor gezamenlijke financie-
ring van projecten en acties benutten. Met de AgroAgenda Noord Nederland als gezamenlijk vertrek-
punt wordt de samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe geïntensiveerd. 

 

Monitoring en rapportage 
Voor het monitoren van de realisatie van de doelen (zie hoofdstuk 3) wordt een monitoringsplan 
opgesteld. We zoeken daarbij aansluiting bij al lopende monitoring, zoals voor de KRW (op provinci-
aal niveau) of voor de omschakeling van gangbare naar biologische landbouw (op landelijk niveau). 
Ook in de frequentie van rapporteren sluiten we daarop aan, wat betekent dat we dat niet jaarlijks 
zullen doen. Te verwachten zijn een nulmeting (over 2013/2014), een midterm review (over 
2014/medio 2017) en een eindmeting (over 2020). De resultaten van de monitoring worden in de 
bestuurlijke rapportages meegenomen. 

 

De monitoring van de beoogde resultaten (zie hoofdstukken 4, 5 en 6) wordt uitgewerkt in het Pro-
gram Lanlik Gebiet. Deze monitoring zal wel jaarlijks plaatsvinden. De resultaten worden in de be-
stuurlijke rapportages meegenomen. 
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De uitvoeringsrisico’s 
In de inleiding van deze nota wezen wij al op de bescheiden rol van de provincie ten aanzien van 
ontwikkelingen in de landbouw. Vaak is dat niet meer dan een stimulerende rol. Andere factoren, 
zoals ontwikkelingen op de wereldmarkt en het beleid van de EU en het rijk, hebben een veel grotere 
invloed. En we kunnen zeker niet heen om de beslissingsbevoegdheid die elke individuele agrarische 
ondernemer heeft en houdt. 

Tegen deze achtergrond benoemen we de volgende risico’s voor het behalen van de gewenste doe-
len en resultaten: 

Externe risico’s: 

 Waddenglas 

We stellen ons ten doel dat in 2021 in Sexbierum 120 ha netto aan nieuwe kassen is gerealiseerd. 
Als de financiële crisis en de kritische houding van de banken ten aanzien van de financiering van 
bedrijfsuitbreiding en duurzame energie aanhouden, zal dat leiden tot verdere vertraging in de 
realisatie van Waddenglas. De Stuurgroep Waddenglas spant zich in om dit risico zo klein moge-
lijk te houden, met verkenningen naar de mogelijkheden voor duurzame energie (dat is namelijk 
een belangrijke vestigingsfactor) en met acquisitie binnen en buiten Fryslân. Het risico van Wad-
denglas wordt meegenomen in de risicoparagraaf van de Jaarrapportages van de provincie. 

 Biologische landbouw 

We streven naar uitbreiding van het aantal biologische bedrijven en het areaal grond dat voor  
biologische landbouw gebruikt wordt. Het is de intrinsieke motivatie die een boer er toe brengt 
om op een biologische bedrijfsvoering om te schakelen. Dat is met subsidies niet te beïnvloeden. 
Grond speelt ook een belangrijke rol. De verwachte stijging van de grondprijzen werkt averechts 
als het gaat om uitbreiding van de biologische sector. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door 
subsidies beschikbaar te stellen voor bedrijfsadvisering en bedrijfsbegeleiding. Via communicatie 
over goede voorbeelden willen we boeren inspireren om om te schakelen. Dit biedt echter geen 
garanties. 

We streven er ook naar dat minstens 14% van het kennis- en innovatiebudget aan biologische 
projecten wordt besteed.  Bij de beoordeling van projecten hebben biologische projecten die aan 
onze  voorwaarden voldoen, voorrang. Het is echter aan de landbouwsector zelf om met voor-
stellen te komen. 

 Initiatief voor kennis- en innovatieprojecten ligt bij de landbouw 
Er is een sterke afhankelijkheid van de initiatieven die de sector zelf neemt. Dat geldt ook voor de 
investeringen van de bedrijven in de toepassing van innovaties. We spelen hierbij meestal niet 
meer dan een stimulerende rol.  

 Wel resultaten maar geen effect op de doelen 

Wij verwachten dat de resultaten die wij willen behalen, bijdragen aan het realiseren van de am-
bities en doelen die wij nastreven. Maar we kunnen dat niet op alle punten garanderen. Bij kavel-
ruil spelen we een faciliterende rol en is er grote zekerheid dat we met de geplande acties en 
middelen het beoogde doel -een goede landbouwstructuur- bereiken. Bij de ontwikkeling en 
toepassing van innovaties is succes vooraf niet verzekerd.  

 

Interne risico’s: 

 Geen financiële middelen voor 2017-2020, geen/minder POP3 

Voor de uitvoering van de landbouwagenda zijn provinciale middelen beschikbaar voor de perio-
de 2014-2016 (voor de jonge boerenregeling t/m 2015). Zonder aanvullende middelen voor de 
periode 2017-2020 (voorde jonge boeren vanaf 2016) zijn de doelen van de agenda niet te reali-
seren. Dat geldt ook wanneer er substantieel minder POP3-middelen voor Fryslân inzetbaar zijn 
dan waarop we in de Landbouwagenda rekenen (zie het overzicht op blz. 30). 
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Bijlage I Landbouw binnen andere beleidsterreinen van de provincie 
De provincie houdt zich vanuit verschillende beleidsterreinen met de landbouw in Fryslân bezig. Deze 
bijlage geeft daarvan een overzicht, als service naar bestuur en burger. Hierbij is een onderscheid te 
maken in beleidsterreinen die zich op het ruimtelijke spoor richten, zoals de ruimtelijke ordening en 
water; en beleidsterreinen rondom economie en innovatie, waar bijvoorbeeld ook kennisinfrastruc-
tuur onder valt. 

 

I. Ruimtelijk spoor 
Ruimtelijke ordening 

In het Streekplan Fryslân 2007 staat het provinciale ruimtelijke beleid voor het landelijk gebied. Het 
hoofddoel is een vitaal platteland met behoud en ontwikkeling van de landschappelijke, cultuurhisto-
rische en ecologische kwaliteiten; ruimtelijke kwaliteit is hierbij een leidend principe. Er is ruimte 
voor schaalvergroting van agrarische bedrijven, naast mogelijkheden voor verbreding en verdieping. 
Voorwaarde is dat schaalvergroting zorgvuldig wordt ingepast binnen de kernkwaliteiten van elk 
landschapstype. Dit vergt maatwerk per bedrijf. De Nije Pleats is een methode waarmee een ge-
meente dit maatwerk kan leveren. Hierbij laat de gemeente zich in een vroeg stadium door deskun-
digen integraal adviseren over de ruimtelijke inpassing van een agrarisch bedrijf. 

Aanvullend op het Streekplan hebben we eind 2011 en 2013 beleid vastgesteld voor grootschalige 
melkveehouderijen, respectievelijk intensieve veehouderijen. Landschappelijk maatwerk blijft van 
belang voor de inpassing van veehouderijen. Daarnaast gelden maximale oppervlakten voor bouw-
percelen, waarvan alleen in bijzondere situaties kan worden afgeweken. Grootschalige melkveehou-
derijen moeten grondgebonden blijven. 

Verder gaat het Streekplan uit van concentratie van de glastuinbouw in het zoekgebied Noordwest 
Fryslân. Een partiële streekplanherziening uit 2008 perkt het zoekgebied in tot een nieuwe, volwaar-
dige glastuinbouwlocatie aan de zuidkant van Sexbierum. 

De Verordening Romte Fryslân vertaalt het ruimtelijk beleid uit het Streekplan in regels die doorwer-
ken naar gemeentelijke ruimtelijke plannen. 

 

Water 

In Wiis mei Wetter, het waterhuishoudingsplan voor Fryslân voor 2010-2015, geeft de provincie de 
hoofdlijnen van het waterbeleid. Een belangrijk principe in dat beleid is ‘peil volgt functie’. Dit bete-
kent dat het peilbeleid gericht is op het zo goed mogelijk aansluiten bij de voor de provincie vastge-
stelde functies en op het voorkomen van negatieve effecten voor natuurgebieden, bebouwing en 
landbouw. Bij het voorkomen van schade behoort het heroverwegen van de vastgestelde functies tot 
de mogelijkheden. Het feitelijke peilbeheer wordt uitgevoerd door Wetterskip Fryslân. Dat doet men 
op basis van de peilbesluiten die het waterschap conform de bepalingen in de Waterverordening 
Fryslân (2010) voor de hele provincie vaststelt. 

Zo stuurt de provincie met het Waterhuishoudingsplan en de Waterverordening ook op andere as-
pecten van het waterbeheer, zoals de bestrijding van verzilting van oppervlaktewater, de bescher-
ming tegen overstromingen en wateroverlast, de verdeling van water in tekortsituaties en de zorg 
voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. 

 

Verkeer en vervoer 

Het steeds zwaardere en snellere landbouwverkeer levert knelpunten op. Dit wordt in het Provinciaal 
Verkeer- en Vervoerplan (aangepast in 2011) onderkend, met name wat parallelwegen betreft. De 
provincie heeft samen met de agrarische sector de Nota Kwaliteitsnetwerk voor Landbouwverkeer 
(2012) opgesteld. Deze nota geeft een beeld van de problematiek: voor de wegbeheerders (provincie 
en gemeenten) die het wegonderhoud niet langer overal kunnen borgen; voor de landbouwsector, 
die voor toeleverende en verwerkende bedrijven steeds moeilijker bereikbaar wordt, en voor de 
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leefbaarheid en verkeersveiligheid van het platteland. De provincie heeft voor de aanpak van knel-
punten in het landbouwverkeer voor 2014/2015 eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld. Gemeen-
ten kunnen daarvoor aanvragen indienen. Via kavelruil kan de provincie er aan bijdragen dat het 
vervoer met trekkers zoveel mogelijk via eigen grond plaats kan vinden. 

 

Natuur 

De provincie zet met haar natuurbeleid, dat opgenomen is in het Streekplan (2007) en in de Nota 
Natuer en Lanlik Gebiet (2012), in op het creëren van goede omstandigheden voor behoud en ont-
wikkeling van de belangrijke natuurlijke waarden in Fryslân. Een belangrijk onderdeel van het na-
tuurbeleid is het realiseren en beschermen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Om een vitale 
en robuuste EHS te kunnen bereiken moeten natuurgebieden op sommige plekken worden uitge-
breid. 

De exacte begrenzing van de (herijkte) EHS is vastgelegd in de Verordening Romte. Om die te realise-
ren zal tot 2027, het jaar dat de EHS klaar moet zijn, nog ca. 2.300 ha landbouwgrond worden omge-
zet in natuur. Daar waar grond voor natuur nodig is, kan dat extra druk op de grondmarkt zetten, een 
markt die momenteel overspannen is vanwege de grondbehoefte van vooral groeiende melkveehou-
derijbedrijven. 

Ook op andere fronten hebben natuur en landbouw met elkaar te maken. Denk aan de relaties via 
het grond- en oppervlaktewater. Het meest actueel en urgent is de problematiek van de emissie en 
depositie van stikstof via de atmosfeer (ammoniak en kooldioxide) rond kwetsbare Natura 2000 ge-
bieden. Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt gezocht naar oplossingen waarmee 
zowel natuur als landbouw zich kunnen blijven ontwikkelen. De Natura 2000 Beheerplannen be-
schrijven ook voor andere aspecten hoe natuur en landbouw naast elkaar kunnen functioneren. 

 

Een andere rol voor de provincie binnen natuur is de uitvoering van de groene wetgeving: de Flora- 
en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. Vanuit deze rol moet de provincie regelma-
tig initiatieven uit de landbouw toetsen/beoordelen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de aanvra-
gen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven rond kwetsbare Natura 2000 gebieden. 

 

Agrarisch natuurbeheer 

Ook buiten de EHS draagt de provincie bij aan instandhouding en verbetering van natuurwaarden, 
waaronder kwetsbare dier- en plantensoorten. Specifiek zet de provincie daarbij in op: 

 ontwikkeling en behoud van levensvatbare en duurzame populaties weidevogels; 

 een uitgebalanceerd ganzenbeheer, dat enerzijds internationale beschermde populaties ganzen 
in stand houdt en anderzijds zorgt dat de door ganzen veroorzaakte schade op een acceptabel 
niveau blijft. 

Een belangrijk instrument voor de instandhouding van natuurwaarden buiten de EHS is het Agrarisch 
Natuurbeheer (ANB). Het ANB moet effectiever en efficiënter worden. Rijk en provincies ontwikkelen 
daarom momenteel met de partners in het veld een vernieuwd stelsel voor het ANB. De kern van het 
vernieuwde stelsel is een collectieve benadering: gebiedscollectieven voeren het ANB uit in de meest 
kansrijke situaties en geven invulling aan internationale verplichtingen op het gebied van biodiversi-
teit. De betrokkenheid van agrariërs en het gebruiken van hun ervaring is hierbij van groot belang. Zij 
weten, samen met de natuurbeheerders, met welke maatregelen onder welke omstandigheden de 
natuurdoelen en andere maatschappelijke doelen het beste inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Het 
provinciaal beleid op deze punten is/wordt vastgelegd in de Nota Natuer en Lanlik Gebiet, uitwerkin-
gen daarvan in de Weidevogelnota 2014-2020 en de nota Gans in Balans. 
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Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

In de structuurvisie ‘Grutsk op ’e Romte’ zijn de landschappelijke en cultuurhistorische waarden ge-
analyseerd en zijn structuren en elementen van provinciaal belang aangewezen. Dit heeft voor het 
grootste deel betrekking op agrarisch gebied, bijvoorbeeld voor verkavelingspatronen, landschaps-
elementen, terpen, dijken en monumentale boerderijen. Gemeenten worden gestimuleerd om in 
hun ruimtelijk beleid rekening te houden met deze waarden. Grutsk heeft ook een zelfbindende wer-
king voor de provincie. Via gebiedsontwikkeling investeert de provincie in het landschap. Via subsi-
dieregelingen voor het landelijk gebied en monumentenzorg wordt landschapsherstel en/of ontwik-
keling of restauratie en herbestemming van monumenten (bv. boerderijen) gestimuleerd. De provin-
ciaal ondersteunde instellingen Landschapsbeheer en Monumentenwacht bieden een steunfunctie 
voor agrariërs voor bv. erfbeplanting of planmatig onderhoud van hun monumentale boerderij. Agra-
rische ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor archeologische waarden, bv. bij het bouwen 
van een nieuwe stal op een terp. De Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra, die in samen-
werking met verschillende gemeenten is/wordt uitgewerkt, is de basis voor het provinciale toezicht. 
Het Terpenproject richt zich op het (vrijwillig) aankopen en beheren van bedreigde, onbebouwde 
terpen in agrarisch gebruik. 

 

Veenweidevisie 

Op dit moment wordt de veenweidevisie ontwikkeld. Doel van de visie is, kort gezegd, een goede 
toekomst voor de mensen die wonen en werken in het veenweidegebied. Bodemdaling als gevolg 
van veenafbraak is van invloed op deze toekomst, want de bodemdaling gaat o.a. gepaard met toe-
nemende kosten voor waterbeheer en onderhoud van infrastructuur, rottende funderingen (paalrot), 
verdroging van weidevogelgebieden en verandering van het landschap. Om de afbraak van het veen 
te vertragen of zelfs te stoppen, is vernatting nodig. Er wordt nu gewerkt aan verschillende strategie-
en voor het veenweidegebied. Daarvan worden de effecten en kosten en baten in beeld gebracht. 
Alle strategieën - ook de strategie waarbij we doorgaan op de huidige weg- hebben invloed op de 
perspectieven van de landbouw. De toekomstige plek van de landbouw in het veenweidegebied zal 
mede daarom ook een belangrijk onderdeel van veenweidevisie zijn. Op basis van de strategieën 
wordt voor de zomer van 2014 een visie opgesteld. De stuurgroep veenweidevisie stelt deze vast. 
Aansluitend daarop start het besluitvormingstraject gericht op vaststelling door PS. 

 

Plattelandsbeleid 
Werken met en werken voor mensen. Dat is de rode draad in de Beliedsnota Plattelân 2012–2017 
(BNP). In de BNP zijn verschillende speerpunten vastgelegd, deels gerelateerd aan de landbouw. Zo 
richt het plattelandsbeleid zich onder meer op streekproducten. Met provinciale middelen wordt 
ingezet op lokale voedselproductie gecombineerd met lokale werkgelegenheid. Ook innovaties met 
typisch Friese rassen en soorten die bijdragen aan werkgelegenheid op het platteland en duurzaam-
heid, worden vanuit het plattelandsbeleid gesteund. Dat geldt ook voor verbreding van de landbouw 
in onder meer zorg en kinderopvang. Hierin kunnen met name vrouwen aan de slag. De BNP consta-
teert dat sommige verbrede agrarische bedrijven zich ontwikkelen tot multifunctionele plattelands-
ondernemingen waar de agrarische tak maar beperkt van omvang is. Met de aandacht voor streek-
producten, Friese rassen en verbrede landbouw vult de BNP de Landbouwagenda aan. 
 

II. Het economische spoor 
Binnen het economische spoor geven de Economische Beleidsvisie 2012 en het Miljeubeliedsplan 
2011-2014 de kaders. Ze zijn uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. 
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Economie 

In de Economische Beleidsvisie 2012 (‘Groen, slim en grensverleggend) stelt de provincie zich een 
duurzame economische ontwikkeling van Fryslân ten doel. Daarvoor wordt een transitie naar een op 
kennis en innovatie gebaseerde economie nagestreefd. De Landbouwagenda sluit daarop aan. 

De provincie wil aan een duurzame economische ontwikkeling en de transitie naar een kennis-
economie bijdragen via versterking van het economische klimaat in algemene zin (randvoorwaarde-
lijk) en via versterking van de economische structuur voor vijf prioritaire thema’s: agrofood, duurza-
me energie, toerisme, zorgeconomie en watertechnologie. Voor elk van deze thema’s is een uitvoe-
ringsprogramma opgesteld. 

 

Agrofood 

Het Uitvoeringsprogramma (UP) Agrofood richt zich in principe op de hele agrofoodketen, met het 
accent op de kennisinfrastructuur en de bedrijvigheid rond de landbouw in toelevering en verwer-
king. De landbouwagenda vult dat voor de primaire sector aan. 

Het UP Agrofood zet in op: 

1. meer innovatief vermogen bij bedrijven (food, dairy en overige bedrijven die voor innovatieve 
ontwikkelingen nodig zijn); 

2. het bevorderen van de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel met daaraan gekop-
peld een goede, flexibele, ook internationaal aansprekende kennisinfrastructuur. 

 

Ad. 1: Om een bijdrage te leveren aan het verkrijgen van ‘meer innovatief vermogen bij bedrijven’ 
hebben de drie noordelijke provincies (in SNN-verband) het cluster Agrofood/BBE NNL in het leven 
geroepen, opererend onder de naam Greenlincs en uitgevoerd door de NOM. De opdracht aan 
Greenlincs is om meer innovatieve cross-sectorale projecten in Fryslân/Noord Nederland te ontwik-
kelen, in samenwerking met andere relevante organisaties. Greenlincs coördineert tevens de uitvoe-
ring van de AgroAgenda Noord Nederland. 

Ad. 2: Het verkrijgen van goed gekwalificeerd personeel sluit aan bij het arbeidsmarkt- en scholings-
beleid van de provincie zoals neergelegd in het Actieplan ‘Aansluiting economie en arbeidsmarkt’. De 
provincie steunt in dat verband het initiatief voor een internationaal kennis- en expertisecentrum 
voor onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van dairy/food, met de naam Dairy Chain 
Friesland - ‘Dairy in the total food chain’ (from grass to glass). 

 

Dairy-activiteiten 

De provincie is bezig om langs de hele keten van gras tot glas in de zuivel de minder aanwezige en 
minder sterke elementen zodanig te faciliteren, dat alle schakels even sterk kunnen worden. Vanuit 
die gedachte is sinds 2009 gewerkt en resultaat geboekt op de volgende punten: 

 Dairy Campus, het nationale centrum voor onderzoek, onderwijs en trainingsfaciliteiten op het 
gebied van melk en melkveehouderij. 

 Dairy Alley, het bedrijventerrein langs de toegangsweg naar Dairy Campus, uitsluitend voor be-
drijven in de agrofoodsector. 

 Dutch Dairy Centre, het samenwerkingsverband van Nederlandse MKB-bedrijven in de zuivel en 
melkveehouderij. Het secretariaat is gevestigd op Dairy Campus. Doel is o.a. om gezamenlijk de 
internationale markt open te leggen. 

 Dairy Training Centre, het samenwerkingsverband van AB vakwerk, Friesian en Aeres (het voor-
malige PTC+ locatie Oentsjerk), dat vanaf 2015 op de Dairy Campus het niet bekostigde trai-
ningsonderwijs in de melkveehouderij zal verzorgen. 

 Dairy Chain (zie hierboven). 
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Duurzame energie 

Binnen het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 is de landbouw een belangrijke 
sector. De provincie richt zich daarbij op: 

 energiebesparing door de landbouw; 

 zonnestroom: de provincie stimuleert de productie van zonnestroom door de landbouw via voor-
lichting en deelname aan de landelijke subsidieregeling ‘Asbest eraf – Zonnepanelen erop’; 

 energie uit biomassa, door het verhogen van het rendement van de bestaande mest-covergisters 
en de ontwikkeling van nieuwe monovergisters, gecombineerd met mestraffinage. Hiermee 
wordt niet alleen bijgedragen aan energiedoelstellingen, maar ook aan het verminderen van mi-
lieu-emissies. 

De provincie stelt over landbouw en energie jaarlijks met LTO Noord Fryslân een Samenwerkings-
agenda op, SALTO genaamd. 
 

Toerisme 
In het Uitvoeringsprogramma Gastfrij Fryslân 2014-2017 is innovatie één van de thema’s waarbij 
nieuwe economische verdienmodellen ontwikkeld worden. Er wordt gesproken over ‘gebiedsinnova-
tie’ waarbij beheertaken met betrekking tot het landelijk gebied en natuur gekoppeld worden aan 
economische activiteiten. Toerisme zal hierbij meer verbonden worden met andere sectoren, waar-
onder landbouw. De landbouwsector speelt onder andere ook een rol door het creëren van het Frie-
se decor voor de toerist, door het rechtstreeks aanbieden van toeristische producten zoals logiesmo-
gelijkheden, door het leveren van streekeigen voedsel en door het toestaan van wandelroutes over 
boerenland. Hierdoor ontstaat bij toeristen/burgers ook meer draagvlak voor en kennis van de agra-
rische activiteiten. De Verordening Romte Fryslân (2011, herijking 2014) geeft regels voor het ont-
wikkelen van (verblijfs)recreatieve nevenactiviteiten bij landbouwbedrijven, aansluitend op de ge-
meentelijke verordeningen. 
 
Zorgeconomie/healthy ageing 
In de Beleidsvisie Economie zijn vijf speerpunten vastgesteld. Zorgeconomie/Healthy ageing is een 
van deze speerpunten. In het kader van het thema zorgeconomie streven wij, binnen de genoemde 
deelgebieden (medische (bio)technologie en thuistechnologie, Voeding en gezondheid (crossover 
met agrofood) en preventie en gezonde levensstijl), naar een optimale benutting van de aanwezige 
innovatieve en economische potentie (bijvoorbeeld door omzetverbetering, werkgelegenheid, toe-
gang tot nieuwe markten, ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten). Er ligt een relatie tus-
sen het thema gezonde voeding en landbouw. Momenteel wordt gewerkt aan het Uitvoeringspro-
gramma Zorgeconomie. Daarin worden deze thema’s verder uitgediept. Het Uitvoeringsprogramma 
Zorgeconomie wordt in september voor besluitvorming aan PS aangeboden. 
 

Watertechnologie 

Een deel van de uitdagingen die zich voor de landbouw in Fryslân aftekenen, heeft betrekking op 
water. Denk aan hoe de landbouw in moet spelen op de effecten van klimaatverandering en vermin-
dering van de milieu-emissies naar het grond- en oppervlaktewater. Innovaties in watertechnologie 
kunnen daaraan bijdragen. Het is dan ook goed denkbaar dat het Uitvoeringsprogramma Watertech-
nologie, dat momenteel voorbereid wordt, aan de ambities en doelen van de Landbouwagenda bij 
gaat dragen. De insteek vanuit watertechnologie is dat innovaties potentiële business-cases opleve-
ren voor Friese bedrijven. Het onder `agrofood` vermelde Greenlincs kan hierin een verbindende rol 
spelen. Ook de Water Alliance zou een rol kunnen spelen in het bij elkaar brengen van vraag (vanuit 
de landbouw) en aanbod (vanuit de watertechnologie). 
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Milieu 

Het milieubeleid van de provincie is vastgelegd in het Frysk Miljeuplan 2011-2014 en uitgewerkt in 
het Milieuprogramma 2011-2014. In oktober 2013 hebben de Staten het programma tussentijds 
aangepast. Een belangrijk onderdeel van het Milieuprogramma is de Friese Grondstoffenagenda 
(FGA). Die heeft een circulaire economie als doel. Daarbij gaat het om het (terug)winnen van her-
nieuwbare grondstoffen en het zo goed mogelijk verwaarden van die grondstoffen, zoals de produc-
tie van biopolymeren, met de productie van energie als een van de laatste schakels. De landbouw is 
als ketenpartner betrokken, bijvoorbeeld bij het project Gans en bord, een project dat  gericht is op 
het vergaren, verwerken en vermarkten van wild ganzenvlees dat met de bejaging van ganzen be-
schikbaar komt. 

In het kader van het Milieuprogramma probeert de provincie het gedrag van burgers/consumenten 
te beïnvloeden, met acties en projecten als Oars Ite, dat gericht is op o.a. het matigen van de vlees-
consumptie en het stimuleren van de consumptie van seizoens- en streekproducten. Met projecten 
als Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak in 2015 willen wij bijdragen aan meer waardering voor en 
gebruik van niche- en streekproducten. 


