
                Startnotitie Landbouwagenda

Inleiding 

Resultaat 21 in het bestuursakkoord ‘Lok op 1’ (2019-2023) luidt: ‘Er is een integrale, met de 
stakeholders opgestelde, Landbouwagenda’.  De startnotitie die voor u ligt, legt een aantal keuzes 
voor om de inhoudelijke kaders en het proces voor het opstellen van deze Landbouwagenda te 
kunnen bepalen. Voorafgaand aan deze startnotitie is aan u als Statenfracties gevraagd een enquête 
in te vullen.  Daarmee hebt u als Staten mede richting gegeven aan de inhoud van de startnotitie. De 
genoemde aandachtspunten zijn op hoofdlijnen meegenomen.

De agrarische sector is naast producent van voedsel gebruiker en beheerder van het landelijk gebied. 
De landbouw bepaalt in sterke mate het aangezicht van het landschap, draagt bij aan de 
biodiversiteit en aan een leefbaar en aantrekkelijk platteland. In die zin is de landbouw van groot 
belang voor de Brede Welvaart en zijn ontwikkelingen in de landbouw medebepalend voor de totale 
leefomgeving. 

Vanuit deze verwevenheid met leefbaarheid, biodiversiteit, landschap, energietransitie en economie 
is het van belang dat Provinciale Staten de kaders bepalen van de landbouwagenda. Voor al deze 
beleidsterreinen zijn (of worden binnenkort) ook startnotities en beleidsbrieven opgesteld. Een 
integrale aanpak is gewenst en tegelijk moet, om goed in gesprek te kunnen gaan met onze 
stakeholders, helder zijn wat in de landbouwagenda geagendeerd wordt.

Als GS zien wij de landbouwagenda niet als nieuw beleid met grote koerswijzigingen. De uitkomsten 
van de enquête geven hiertoe ook geen aanleiding. Als beleidskader voor de landbouwagenda stellen 
we voor het Bestuursakkoord, de Omgevingsvisie en de beleidsbrief duurzame landbouw uit 2017 als 
uitgangspunt te nemen. Dit beleid past ook binnen de met de hele keten in noordelijk verband 
opgestelde Noordelijke Agro Agenda. Voor de landbouwagenda agenderen we onderwerpen die we 
met stakeholders verder willen uitwerken om de beleidsdoelen te bereiken. Uiteraard kan uitwerking 
en invulling van die onderwerpen wel aanleiding geven het bestaande beleid te herijken, andere 
accenten te leggen of nieuwe onderwerpen te agenderen.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 komt de boer aan het woord. Waar loopt de belangrijkste speler in de agrarische 
sector tegenaan? En welke kansen ziet hij/zij? Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het beleid van 
Europese Unie en Rijk. Hoofdstuk 3 gaat over de (mogelijke) doelen die we als provincie willen 
bereiken. Hoofdstuk 4 beschrijft wat we kunnen agenderen voor de Landbouwagenda en hoofdstuk 5 
gaat over het proces. In de laatste drie hoofdstukken doen wij als GS voorstellen en leggen we u 
keuzes voor. Onderwerpen die u in de enquête heeft geuit zijn in die hoofdstukken in rode tekst 
aangegeven.
 

Hoofdstuk 1: Waar loopt de boer tegenaan?
 
De boer is een ondernemer die eigen keuzes maakt en vergroeid is met zijn omgeving. Hij of zij 
produceert voedsel - gebruikmakend van natuurlijke processen - en is beheerder van natuur- en 



landschapswaarden. Om een goed inkomen te hebben moet de boer een hoge productie tegen lage 
kosten (efficiënt) leveren. Want de winstmarges zijn klein. Veel en goedkoop voedsel produceren 
werd na de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse landbouwstrategie. Het vermogen dat de boer 
opbouwt zit in het kostenintensieve bedrijf. Bedrijfsopvolging is vaak lastig.

De samenleving is aan de ene kant verder van de boer af komen te staan en aan de andere kant meer 
betrokken geraakt bij de effecten van intensieve landbouw zoals fijnstof, stikstof, vermesting, 
bestrijdingsmiddelen etc.  De boer wordt gevraagd bij te dragen aan maatschappelijke opgaven 
(schoner milieu, biodiversiteit, extensivering met het oog op dierenwelzijn, vernatting, waterberging, 
landschapsbeheer, etc.).
 
De boer staat hier wel open voor, maar zit gevangen tussen de eisen van de wereldmarkt en de 
wensen van burgers. Bovendien heeft hij voor de komende 20 tot 30 jaar al flink geïnvesteerd in de 
huidige bedrijfsvoering, waardoor het ongewisse avontuur van natuurinclusieve kringlooplandbouw, 
waar nog geen duidelijke markt voor is, financieel riskant is. Elke investering is immers een 
langetermijnbeslissing die moet worden terugverdiend.

De Universiteit Utrecht bracht de belemmeringen in kaart die boeren ervaren bij deze transitie 
(Runhaar e.a., april 2020):

1. Er mist een eenduidige, langjarige visie van alle stakeholders
2. Structurele waardering voor maatschappelijke diensten ontbreekt
3. Het handelingsperspectief van boeren is beperkt (hoge schuldenlast, kortlopende 

pachtcontracten)
4. Gebrek aan (onafhankelijke) kennisoverdracht
5. Weerstand tegen verandering in het huidige melkveehouderijsysteem

Verder wijst de Wageningse hoogleraar Judith Westerink (foodlog 29 maart 2020) nog op een 
sociaal-culturele belemmering. Onder de boeren heerst groepsdruk. Het zit in de cultuur ingebakken 
dat een goede boer efficiënt werkt en aan schaalvergroting doet. 

De boer ziet de overheid meegaan in de wensen van de maatschappij.  Er komen steeds meer en 
strengere regels. Voor de grootte van de veestapel (gekoppeld aan hectares en uitstoot), stikstof, 
voor het uitrijden van mest, voor bestrijdingsmiddelen, etc. Vanuit Europa zijn er de Kaderrichtlijn 
water en de Nitraatrichtlijn. Landelijk de Meststoffenwet, de fosfaatwetgeving, de Wet ammoniak en 
veehouderij en de Wet natuurbescherming.
  
De boer beseft dat verandering nodig is en dat hij zelf onderdeel kan zijn van de oplossing. Zijn 
manier van boeren kan bijdragen aan diverse opgaven buiten de primaire productie. Hij kan 
perceelranden onbemest laten voor een betere waterkwaliteit en in deze randen de eerste snede 
laten staan, zodat weidevogeljongen meer voedsel en schuilplekken hebben. Hij kan meer 
verschillende gewassen telen (biodiversiteit), grondwater vasthouden om verdroging, afbraak van 
veen of verzilting tegen te gaan, minder of geen kunstmest, krachtvoer en chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruiken en hij kan de mest optimaal benutten door deze te scheiden in een 
dunne en dikke fractie. Hij kan in zijn bedrijfsvoering het organische stofgehalte van de bodem 
verhogen en het aandeel blijvend grasland verhogen om zo meer stikstof te binden of meer 
groenbemesters inzetten en het vee lokale reststromen voeren. Ook kan hij kiezen voor 
landschapsonderhoud en natuurontwikkeling of natuurbeheer. De bedrijfsgebouwen en het erf 
kunnen ruimte bieden voor zonne- en windenergie en ook voor de opslag van energie.



Kortom, het boerenbedrijf kan bijdragen aan oplossingen voor integrale vraagstukken 
(klimaatverandering, versterking biodiversiteit, veenweideproblematiek, gezondheid) door de 
bedrijfsvoering meer natuurinclusief te maken en kringlopen te sluiten. 

Dit betekent wel dat de boer een deel van zijn grond niet meer gebruikt voor de primaire productie. 
En met die productie moet hij zijn inkomen verdienen en zijn investeringen terugverdienen. En dus 
zijn andere verdienmodellen nodig voor een rendabele bedrijfsvoering. Voor de maatschappelijke 
producten moet betaald worden; deels vanuit de markt, deels vanuit de maatschappij. Omschakeling 
vraagt dan ook een bijdrage van de hele maatschappij, concludeert de boer.

En de overheid moet de boer een langjarig perspectief bieden zodat de boer tijd heeft investeringen 
in de aangepaste bedrijfsvoering terug te verdienen.

Hoofdstuk 2: Het beleid om ons heen

Het provinciale landbouwbeleid is op dit moment ondersteunend aan het landelijke en het Europese 
(EU) beleid. Zowel Nederland als de EU zetten hierbij in op een meer duurzame landbouw. De 
provincie kan alleen cofinanciering ontvangen als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hogere 
overheden. De landbouwsector wordt in sterke mate gereguleerd en financieel ondersteund.

2.1 Beleid Europese Unie

De landbouwsector moet voldoen aan vereisten in tal van Europese richtlijnen en verordeningen, 
zoals de GLMC’s (Goede Landbouw Milieu Condities) uit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
(GLB) als ook de Kaderrichtlijn Water (ook nitraat en meststoffen) en de Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Het GLB bestaat momenteel uit 2 pijlers, een gericht op directe inkomenssteun voor boeren en een 
gericht op plattelandsontwikkeling. 

De EU treft voorbereidingen voor een nieuw GLB. Daarin komt meer focus te liggen op 
verduurzaming van de landbouw en de leefomgeving, wat bijdraagt aan de transitie naar 
klimaatvriendelijke kringlooplandbouw. Nederland wil de EU-middelen inzetten als instrument om te 
verduurzamen. Dit is vastgelegd in het nieuwe GLB-NSP (Nationaal Strategisch Plan). De thema’s 
leefbaarheid, kennis en innovatie, vitale agrofood sector, vergroening en klimaat komen hierin 
samen.

Daarnaast is de doelstelling dat het GLB bijdraagt aan het realiseren van doelen die zijn afgesproken 
in het klimaatakkoord. Dit sluit aan bij de ambitie die de Europese commissie heeft, zoals geschetst in 
het document ‘Future of food and farming’  als in ‘Farm to Fork’ en de Green Deal. De Europese 
Commissie streeft in die deal naar 25 procent biologische landbouw in 2030.

2.2 Landelijk beleid

Landelijk zet minister Schouten in op een transitie naar kringlooplandbouw in 2030 (visie ‘Landbouw, 
Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’.

Het rijk stelt, naast de Europese middelen, zelf ook geld beschikbaar voor de sector, onder meer om 
de transitie te bevorderen. Om de stikstofproblematiek op te lossen is 5 miljard euro beschikbaar 
gesteld voor diverse maatregelen, waaronder een omschakelfonds, stalmaatregelen en maatregelen 
gericht op mest. Veel geld voor natuurmaatregelen slaat ook neer bij de sector, denk aan agrarisch 
natuurbeheer.



2.3 Noord-Nederland

Op de schaal van Noord-Nederland steunt de landbouwsector de voorgenomen transitie. De drie 
provincies vormen met belangrijke stakeholders als LTO Noord, Friesland Campina, Rabobank en 
HZPC het netwerk ‘AgroAgenda Noord-Nederland’ (agroagendann.nl). Met 
als gezamenlijke uitgangspunten: marktgerichter consumeren, vergroenen en invulling geven aan 
maatschappelijke wensen (dierwelzijn, volksgezondheid, biodiversiteit, landschap, klimaat, energie 
en verbetering van de relatie boer-burger). De drie provincies werken ook samen in de Regiodeal 
natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland (in acht proefgebieden).

Hoofdstuk 3: Wat willen we bereiken? 

In het bestuursakkoord 2019 – 2023 zet de provincie in op Brede Welvaart. In het hoofdstuk 
Agrarisch Fryslân is het uitgangspunt: van een viersterrenlandbouw een vijfsterrenlandbouw maken, 
waarbij de vijfde ster een groene ster is. Daarbij staat kwalitatieve groei voorop, meer in balans met 
biodiversiteit en gericht op het doorbreken van het spanningsveld tussen landbouw en andere 
maatschappelijke wensen. De doelstelling voor duurzame landbouw uit de beleidsbrief van juni 2017 
is in het bestuursakkoord overgenomen (letterlijke tekst):
Fryslân streeft naar een duurzame landbouw die natuurinclusief, grondgebonden en circulair is, 
bijdraagt aan het herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en niet in de laatste 
plaats economisch renderend is.

Hieraan zijn in het Bestuursakkoord als doelen toegevoegd:
 Landbouw behoudt zijn sterke internationale positie en de Friese export neemt (in waarde) 

sterker toe dan de gemiddelde toename in Nederland (resultaat 23).
 Het aandeel biologische landbouw is gegroeid (resultaat 19).
 Innovatie en kennisontwikkeling leiden tot producten die wereldwijd geëxporteerd blijven 

worden en de waarde van de export neemt relatief t.o.v. het gemiddelde voor Nederland toe 
(resultaat 23)

 Ook de kennis zelf kan vermarkt worden (Fryslân loopt voorop in vernieuwing) 
 Dairy Valley/Dairy Campus groeien uit tot internationaal toonaangevend kennisknooppunt 

(resultaat 20)
 Made in Fryslân staat voor hoge voedselkwaliteit.

Het provinciale landbouwbeleid draagt bij aan in elk geval 7 van de 17 duurzame doelen van de 
Verenigde Naties (Sustainable Development Goals). Het betreft voedselproductie (doel 2, geen 
honger), gezonde voeding (3, goede gezondheid en welzijn), schoon water (6), verantwoorde 
consumptie en productie (12), klimaatactie (13), leven in het water (14) en leven op het land (15).

Figuur 1 toont de richting van de landbouwtransitie. Ook zijn de definities van de soorten landbouw 
opgenomen. Die transitie is een systeemverandering naar landbouw in evenwicht met de kwaliteit 
van de leefomgeving. De verschillende vormen van landbouw die als beleidsdoelen benoemd 
worden, zijn schematisch weergegeven. Met als uitersten de focus op productieomvang en 



kosteneffectiviteit (economische waarde) en aan de andere kant de focus op maatschappelijke 
waarde (naast de economische betekenis). 

De verschillende vormen van landbouw komen naast elkaar voor en zijn in Fryslân overwegend 
grondgebonden. De soorten landbouw kunnen elkaar gedeeltelijk overlappen. Ook biologische 
landbouw kan van meerdere landbouwsystemen onderdeel uitmaken. De biologische landbouw 
focust op maatschappelijke waarde, maar voldoet niet per definitie aan alle criteria van een 
natuurinclusieve of kringlooplandbouw.

In hun samenhang zijn grondgebonden en niet grondgebonden landbouw van grote betekenis voor 
de agrofoodsector. De primaire werkgelegenheid in de landbouw is xxx %. De werkgelegenheid in de 
totale agrofoodsector is xxxx %. Niet grondgebonden xxx%



Figuur 1: definities soorten landbouw en richting van de landbouwtransitie

Vanuit de provinciale doelen zet de provincie in op een transitie van de landbouw en ondersteunt en 
faciliteert zij de verschuiving naar de focus op maatschappelijke doelen in de vorm van 



natuurinclusieve kringlooplandbouw. Deze verschuiving gaat samen met een goede inkomenspositie 
voor de boer en is waar mogelijk ook nog verschuiving naar biologisch.

De rol van de provincie bij de transitie in de landbouw is vooral ondersteunen en begeleiden: 
faciliteren en stimuleren. Dat kan op twee manieren: in het transitiespoor van ‘opbouw’ naar de 
verandering en in het begeleiden van het uitfaseren van het bestaande. Figuur 2 laat deze 
mogelijkheden schematisch zien.  In de lijn van de opbouw verloopt ondersteuning bijvoorbeeld via 
experimenten en de gebiedsgerichte aanpak binnen de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 
Noord-Nederland. Wat betreft het uitfaseren verloopt de ondersteuning via bijvoorbeeld subsidies 
om stalsystemen aan te passen.

 Figuur 2: Status van transitie naar een circulaire landbouw in Nederland. Na Loorbach et al., 2017; in 
Visser et al. submitted)

De boer als ondernemer maakt keuzes voor investeringen voor 20 tot 30 jaar. Daarom is het van 
belang dat helder is waarop de doelen van de overheid voor de langere termijn gericht zijn (stip op 
de horizon) en dat aan die doelen langjarig vastgehouden wordt. Het Bestuursakkoord en de 
beleidsbrief Landbouw uit 2017 geven bij de provinciale doelstelling als termijn 2025 aan. De 
Omgevingsvisie hanteert langere termijnen en schetst de ambities en doelen voor 2030 tot 2050. 

Hoewel het zeker nodig kan zijn de rijks- en provinciale doelen op onderdelen (bijvoorbeeld voor 
stikstofreductie) concreter te maken, stellen wij voor de doelstellingen uit Omgevingsvisie, de 
beleidsbrief duurzame landbouw, inclusief de aanvullingen uit het bestuursakkoord als uitgangspunt 
voor de lange termijn (2030-2050) voor deze landbouwagenda te hanteren.

Voorstel 1:

 A. Het ontwikkelen van nieuw landbouwbeleid nu niet te agenderen in de landbouwagenda 
en in te zetten op uitvoering om de provinciale doelen te bereiken in 2030 - 2050. Dit sluit 
uiteraard niet uit dat bij het uitwerken van de landbouwagenda onderwerpen aan de orde 
kunnen komen die om aanpassing of nieuw beleid vragen. 



 B. Daarnaast overeenkomstig de filosofie van de Omgevingsvisie zoveel mogelijk te sturen 
op doelen (omgevingsafhankelijk) en zo weinig mogelijk op (maat)regelen, zodat de boer als 
ondernemer kan bepalen hoe hij die doelen bereikt.

Hoofdstuk 4: Wat gaat de provincie agenderen?

In deze startnotitie doen wij een aantal voorstellen vanuit onze rollen voor onderwerpen die in de 
landbouwagenda geagendeerd kunnen worden en die we met alle stakeholders verder willen 
bespreken en uitwerken om de beleidsdoelen die gesteld zijn te bereiken.

Uitgangspunt daarbij is de doelstelling uit de beleidsbrief landbouw: grondgebonden, 
natuurinclusieve, kringlooplandbouw die economisch renderend is.

 

4.1. Stimuleren grondgebondenheid

Grondgebonden landbouw maakt bij de productie (plantaardig/dierlijk) zo veel mogelijk gebruik van 
de grond die onderdeel is van het bedrijf (voor voerwinning, mestafzet en beweiding). Of een bedrijf 
grondgebonden is, wordt wettelijk bepaald door de fosfaatproductie van het aantal gehouden 
vrouwelijke runderen.  

Grondgebondenheid (op gebiedsniveau) is een belangrijke drager voor het ontwikkelen van 
kringlooplandbouw. De grondgebonden veehouderij levert economisch toegevoegde waarde. Bij een 
grondgebonden melkveehouderij is er een kringloop van mineralen. Gras en maïs worden aan het 
vee gevoerd en met de mest van het vee worden deze voedergewassen bemest. Door deze kringloop 
op bedrijfs- of regioniveau is geen transport van ruwvoer en mest noodzakelijk. Mineralen worden 
efficiënt benut. Voer en mest hoeven niet over grote afstanden te worden getransporteerd.

Grondgebonden rundveehouderij met “koeien in de wei” is een symbool voor het Friese 
cultuurlandschap, waarin weidevogels afhankelijk zijn van het gebruik van het grasland en waarin 
met agrarisch natuurbeheer bijgedragen wordt aan natuur- en landschapsbeheer. Het weiden van 
koeien is positief voor het dierenwelzijn en grondgebonden landbouw biedt mogelijkheden voor 
waterberging. 

Voor het bevorderen van grondgebonden landbouw kan de provincie vanuit haar rol als rechtmatige 
overheid de instrumenten uit de Omgevingswet inzetten (nu nog RO, Milieu, water, natuur – en 
landschapsbescherming). Belangrijke spelers hierbij zijn ook de gemeenten die in hun 
Omgevingsplannen de gebruiksfuncties van de grond juridisch vastleggen. De provincie kan 
eventueel in aansluiting op de Omgevingsvisie (waarin grondgebondenheid als provinciaal belang is 
benoemd) in de Omgevingsverordening regels opnemen.  De provincie heeft hierin wettelijke 
bevoegdheden. Met deze instrumenten kan ook geregeld worden dat zo weinig mogelijk vruchtbare 
landbouwgrond gebruikt wordt voor andere functies, zoals zonnepanelen.

Wetgeving voor bestrijdingsmiddelen en dierenwelzijn is een bevoegdheid van Rijk en EU. In het 
nieuwe Europese beleid komt hiervoor meer aandacht. De provincie kan dit beleid beïnvloeden door 
lobby richting het rijk/Europa (meestal in IPO-verband) voor aanpassing van wetgeving.  In het 
bestuursakkoord is opgenomen dat we inzetten op afname van het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen en dat er aandacht is voor dierenwelzijn. Dit krijgt aandacht bij het subsidiëren 
van projecten. Bijvoorbeeld bij POP3-subsidies scoren projecten die inzetten op dierenwelzijn en/of 
vermindering van bestrijdingsmiddelen meer punten, waardoor ze eerder in aanmerking komen voor 



subsidie. Door in te zetten op kringlooplandbouw en biologische landbouw wordt ook bijgedragen 
aan de afname van chemische bestrijdingsmiddelen. 

Voorstel 2:

 A. Om het onderwerp grondgebondenheid te agenderen voor de provinciale 
landbouwagenda. Daarbij in beeld te brengen wat de stand van zaken is ten aanzien van de 
grondgebondenheid en wat de betekenis is voor de landbouwtransitie. 

 B. Om samen met de gemeenten (en andere partners) na te gaan hoe de juiste vorm van 
grondgebondenheid met de instrumenten uit de Omgevingswet gewaarborgd kan worden. 

 C. Afname van chemische bestrijdingsmiddelen en dierenwelzijn te zien als een integraal 
onderdeel van de landbouwtransitie die we voorstaan naar kringlooplandbouw en het 
vergroten van biologische landbouw, en die onderwerpen niet separaat te agenderen voor 
de provinciale landbouwagenda omdat de provincie geen wettelijke bevoegdheid hiervoor 
heeft. Daarbij wel uitdrukkelijk de huidige werkwijze voortzetten door de inzet voor 
dierenwelzijn en vermindering van bestrijdingsmiddelen mee te wegen bij subsidieverlening. 

4.2. Transitie naar natuurinclusief

Natuurinclusieve landbouw is een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van 
natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische 
functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf (definitie WUR).

Het bevorderen van natuurinclusieve landbouw vult de provincie in vanuit haar rol als presterende 
en samenwerkende overheid. Er starten of lopen daarvoor al meerdere gebiedsgerichte 
programma’s:

 Biodiversiteitsherstelplan/programma natuur 
 Veenweideprogramma
 Natuer mei de Mienskip
 Regiodeal natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland
 Regiodeal Noordoost-Fryslân (onderdeel Fjildlab)
 Gebiedsgerichte aanpak stikstof
 Kaderrichtlijn water/ programma water 
 Regionale Energie Strategie (RES)

Het realiseren van doelen van de landbouwtransitie zal de komende (10) jaren voor een aanzienlijk 
deel via deze programma’s verlopen, naast het GLB. Daarbij is met name de wateropgave van groot 
belang voor de toekomst van de landbouw met thema’s als verzilting en verdroging. De relatie tussen 
landbouw en de wateropgaven speelt sterk door al deze programma’s heen. 

In de gebiedsprogramma’s wordt veel met de plaatselijke boeren en agrarische collectieven gewerkt 
aan bijdragen voor maatschappelijke doelen (landschap, biodiversiteit, waterberging, CO2-
vastlegging). Ook worden instrumenten ontwikkeld (bijvoorbeeld dubbel-doel-gronden) voor 
verdienmodellen. 

Daarbij is het van belang de boer langjarige zekerheid te bieden over de koers door:

 De doelen waaraan gewerkt wordt concreet te benoemen en integraal op te pakken. Dit 
voorkomt dat gebieden of boeren steeds met nieuwe opgaven en andere werkstructuren 
geconfronteerd worden.  Het vraagt om een afgestemde werkwijze met heldere afspraken 



over wat het hoofdspoor in het gebied is en welke doelen we meekoppelen in dat 
gebiedsproces. In elk gebied kan dus een ander thema leidend zijn. De ene keer is 
bijvoorbeeld ‘water’ de trekker, de andere keer biodiversiteit of landbouw. In een beeld te 
vatten als een trein met een locomotief en wagonnetjes die volgen.

 Realistische termijnen te stellen voor het halen van doelen. 
 Onafhankelijk en deskundig advies  voor ( groepen van) boeren.

Het afgelopen jaar is de stikstofproblematiek manifest geworden. In het kader van de 
landbouwagenda kan uitgewerkt worden hoe de maatregelen die het Rijk wil inzetten voor reductie 
van stikstofemissie bij kunnen dragen aan versnelling van de transitie van de landbouw. In de 
enquête is een eigen stikstofbank genoemd.

Voorstel 3:

 A. De programma’s die al lopen voort te zetten en daarmee de transitie naar 
natuurinclusieve landbouw invulling te geven.

En daarnaast voor de landbouwagenda te agenderen:

 B. Monitoring, en het ontwikkelen van een dashboard met succesfactoren en overall 
resultaten van deze programma’s 

 C. Het oppakken van knelpunten en belemmeringen in regelgeving die zich voordoen bij het 
uitvoeren van deze programma’s 

 D. Met de stakeholders te verkennen of de onderlinge afstemming van doelen (o.a. stikstof) 
en de integrale gebiedsaanpak nog verbetering behoeven. Deze integrale aanpak eventueel 
faciliteren met een provinciebreed overzicht van gebiedsprocessen en (gebieds)projecten 
(bijvoorbeeld in de vorm van de projectenlijst zoals die recent is opgesteld).

4.3. Transitie naar kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw streeft naar een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het duurzaam 
beheren van de bodem en het minimaliseren van emissies. Het accent ligt op het sluiten van 
kringlopen van mineralen en grondstoffen.

Er wordt gestreefd naar minimale verliezen van grondstoffen bij de productie van gewassen door de 
kringloop van stoffen en geproduceerde gewassen zo veel als mogelijk te sluiten. Onvermijdelijke 
verliezen (oogst, reststromen) worden gecompenseerd met aanvoer van stoffen in balans met deze 
verliezen. De inperking van verliezen kan worden gerealiseerd door efficiënter te telen en 
reststromen (gewasresten, voedselresten, procesafval, feces, urine, mest, compost) te benutten en 
op te waarderen tot nuttige grondstoffen in het landbouwsysteem, zodat de invoer van buiten het 
landbouwsysteem zo klein mogelijk is. 

De bodem en het watersysteem is de basis onder kringlooplandbouw. Een circulaire landbouw kan 
bijdragen aan het verhogen van het organische stofgehalte door gebruik van meer of betere 
organische mest in plaats van kunstmest of drijfmest, een minder intensief bouwplan en het 
verminderen van grondbewerking. 

Een belangrijk principe is dat er niet meer land en grondstof wordt gebruikt dan strikt noodzakelijk 
om voedsel te produceren. Dat gebeurt door: op akkers primair voedingsgewassen te produceren, 
graslanden daar te realiseren waar geen akkerbouw mogelijk of landschappelijk gewenst is, vee 



primair te voeren met diervoeders geproduceerd van grassen, gewas- en voedingsresten en 
landbouwgrond primair met hoogwaardige organische bemestingsproducten op basis van 
gewasresten of dierlijke mest te verrijken.

Kringlooplandbouw is een integraal onderdeel van een circulair voedselsysteem (inclusief de periferie 
rond de landbouw) binnen een “biobased” samenleving en vergt derhalve een systeembenadering 
(waarin bijvoorbeeld ook het recyclen van plastic past) in plaats van een ketenbenadering. Een 
systeembenadering vereist denken op verschillende ruimte- en tijdschalen (Bron: WUR Technische 
Briefing Kringlooplandbouw).

Biologische landbouw beweegt zich al een eind in de richting van kringlooplandbouw maar is nog niet 
per definitie ook kringlooplandbouw omdat niet alle voedingsstoffen die het erf af gaan er ook weer 
op komen. Dit is nog een ketenbenadering met gebruikt van natuurlijke meststoffen en geen 
chemische bestrijdingsmiddelen en antibiotica.

Vanuit haar participerende rol kan de provincie in aansluiting op het Europees (Green Deal 
programma) en rijksbeleid (o.a. Omschakelfonds) inzetten op het stimuleren van initiatieven van 
onderop om stapsgewijs (met een tijdhorizon van 20 tot 30 jaar) te komen tot natuurinclusieve 
kringloop landbouw. 

Voorstel 4: 

 Het bevorderen van kringlooplandbouw te agenderen voor de provinciale 
landbouwagenda.  Hierbij kan gedacht worden aan:

o Het doen van experimenten 
o Nader analyseren wie welke rol heeft of kan hebben in deze transitie
o Nader analyseren wat de betekenis is van bijvoorbeeld de samenwerking akkerbouw-

melkveehouderij

4.4. Economisch renderend

Om de transitie in de landbouw te maken en de 5e groene ster van kwaliteit toe te voegen moeten 
boeren een renderend verdienmodel hebben, waarbij bedrijfsopvolging haalbaar blijft.  

De ontwikkelingen in de agrarische sector worden vooral bepaald door Europa en het rijk. Als 
individuele ondernemer zit de boer aan het stuur, in het maken van dagelijkse en lange termijn 
keuzes voor zijn bedrijf. Tegelijk is hij onderdeel van een keten en heeft daarmee deels een 
afhankelijke positie. Om te komen tot meer kwaliteit en een landbouw die economie en ecologie 
verbindt, zijn alle partners in de keten van belang, van boer tot consument en van zuivelverwerkers 
en banken tot voerbedrijven, retail, onderwijs en kennisinstellingen.

Inspelen op de milieuwetgeving van EU en Rijk kan daarbij gezien worden als horende bij de 
basisbedrijfsvoering (primaire productie).  In het nieuwe GLB komt namelijk meer focus te liggen op 
verduurzaming van de landbouw en de leefomgeving. Landelijk wordt hierop ingespeeld in het GLB-
NSP (Nationaal Strategisch Plan). Veder moet het GLB bijdragen aan de doelen van het 
klimaatakkoord. Ook ‘Future of food and farming’, ‘Farm to Fork’ en de Green Deal bieden kansen 
voor de landbouw. 

Het leveren van maatschappelijke diensten zoals natuur- en landschapsontwikkeling en onderhoud 
(natuur en landschapsdoelen), waterberging en CO2 vasthouden (klimaatdoelen) kunnen gezien 
worden als aanvullende maatschappelijke diensten, waarvoor aanvullend betaald zou moeten 



worden. Daarvoor zijn nieuwe instrumenten (fondsen) nodig die voorzien in een structurele 
financiering van deze diensten. De zoektocht is hoe voldoende structurele middelen beschikbaar 
kunnen komen en hoe die bij de boer terecht kunnen komen zonder bij de problematiek van 
staatssteun terecht te komen. De financiering van deze maatschappelijk waarden zal vanuit de hele 
keten gedragen moeten worden; door de overheden, de markt en de burgers. 

Op dit moment vindt financiering van aanvullende ecosysteemdiensten vanuit het Europese GLB, 
POP 3 Programma plaats in de vorm van bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer als compensatie voor 
gederfde inkomsten van boeren. Hierbij gaat het om zesjarige contracten. Een boer moet afwachten 
of een dergelijk programma weer een vervolg krijgt.  Deze zesjarige periodes matchen niet met de 
termijn van 20 of 30 jaar waarvoor de boer investeringsbeslissingen neemt.

Voorstel 5:

 Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor structurele financiering van 
maatschappelijke doelen (voor de periode na het nieuwe GLB in 2027), te agenderen. Hierbij 
kan gedacht worden aan:

o Voeding van een fonds vanuit overheid en markt
o Meer inzetten op een beter evenwicht tussen korte lokale en lange internationale 

voedselketens die samen zorgen voor een robuust voedselsysteem (de lijn van 
econome Barbara Baarsma)

o Promoten bewustzijn consument: betalen voor kwaliteit
o Door samenwerking in de Agrofood-keten komen tot innovatie en nieuwe producten 

4.5. Kennisontwikkeling

Bij alle vier de onderdelen van de beleidsdoelstelling van de provincie die hierboven benoemd 
zijn, is kennisontwikkeling en kennisdelen van groot belang. Ook in het Bestuursakkoord zijn 
hiervoor een aantal resultaten opgenomen die al als geagendeerd voor de landbouwagenda 
bezien kunnen worden:

 Innovatie en kennisontwikkeling leiden tot producten die wereldwijd geëxporteerd blijven 
worden en de waarde van de export neemt t.o.v. het gemiddelde voor Nederland toe 
(resultaat 23)

 Ook de kennis zelf kan vermarkt worden (Fryslân loopt voorop in vernieuwing) 
 Dairy Valley/Dairy Campus groeit verder naar een internationaal toonaangevend 

kennisknooppunt (resultaat 20)
 Potato Valley groeit uit tot een kenniscentrum voor zilte teelten (resultaat 14)

Bij kennisontwikkeling is kruisbestuiving (kennisdelen) vanuit alle invalshoeken in ketens van 
stakeholders van groot belang.

Voorstel 6:

 Kennisontwikkeling en kennisdeling te agenderen voor de landbouwagenda. Aanvullend 
op de hierboven genoemde resultaten uit het bestuursakkoord in te zetten op het tot 
ontwikkeling brengen van knooppunten van kennisuitwisseling, om bijvoorbeeld oplossingen 
te vinden voor belemmerende regelgeving waar in de gebiedsgerichte projecten tegen 
aangelopen wordt en om de overall monitoring uit te werken.  Hierbij gaat het om 
knooppunten tussen overheid, ondernemers en onderwijs, binnen ketens en vanuit de 



gebiedsgerichte projecten en tussen campussen (Dairy Campus, Watercampus, University 
Campus Fryslân, Kenniscentrum Bodem, Waddenacademie, etc.).

Als resultaten daarvan kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 Nieuwe startups in de voedselsector en nieuwe ketens die tot bloei kunnen komen
 Fryslân als gidsregio voor hoe om te gaan met verzilting
 Laagdrempelig zorgen voor het toegankelijke maken en delen van kennis, waarbij nagegaan 

wordt
o Hoe het beste aansloten kan worden bij vragen van boeren (maatwerk). Bijvoorbeeld 

door het beschikbaar stellen van een landbouwadviespool (inzet onafhankelijke 
coaches, grotere rol Living Lab als consultant) al dan niet op basis van een voucher-
regeling voor boeren. 

o Wat de betekenis en invulling kan zijn van een kenniscentrum voor 
kringlooplandbouw

Een aanzet van een dergelijke ontwikkeling wordt al gegeven door:

 De Strategische samenwerking WUR, Gemeente Leeuwarden, provincie.
 Aansluiting strategische samenwerkging WUR/RUG op gebied van kringlooplandbouw, 

biodiversiteit en plattelandsontwikkeling
 De inzet van het kennisconsortium bij de Regiodeal NIL
 De inzet van een kennismakelaar zoet op zout
 De inzet van een kennismakelaar weidevogelbeheer

Hoofdstuk 5: Proces

Uitgaande van het bestuursakkoord stelt de provincie de Landbouwagenda samen met de 
stakeholders op. De enquête onder de fracties bevestigt deze wens. We stellen voor de in hoofdstuk 
4 besproken onderwerpen te agenderen voor de Landbouwagenda en daarover in gesprek te gaan 
met onze stakeholders*. Dit kan leiden tot nuanceringen en toevoegingen.  De inbreng vanuit de 
stakeholders zal bij de definitieve vaststelling van de Landbouwagenda aan PS worden voorgelegd. 
Daarna volgen de uitwerking en de uitvoering van alles wat is geagendeerd.

Schematisch: 

1. Vaststellen startnotitie (21 oktober)  

2. Input stakeholders verzamelen najaar 2020 

3. Input stakeholders voorleggen bij definitieve vaststelling Landbouwagenda (januari 2021)  

4. Uitwerken en uitvoeren landbouwagenda (2021-2023).

Uit de enquête blijkt dat u behoefte heeft aan informatie over de stand van de landbouw. Deze kan 
tevens dienstdoen als ‘nulmeting’ voor monitoring. Wij stellen voor een ‘foto van de Friese 
landbouw’ te maken en deze als bijlage bij de Landbouwagenda te voegen. 

Na de vaststelling van de startnotitie volgt het overleg met de stakeholders. Wij stellen voor in de 
interactie tussen stakeholders en Provinciale Staten te kiezen voor vernieuwende werkwijzen.

Voorstel 7:



o Drie podcasts:
1 Experts in gesprek over de verschillende vormen van landbouw die als beleidsdoelen zijn 

benoemd 
2 Experts in gesprek over markt en verdienmodellen
3 Experts in gesprek over kennisontwikkeling en -deling

o Expertmeeting: PS en stakeholders kunnen sprekers podcasts bevragen
o Al of niet samen met stakeholders op werkbezoek

In de fase van het opstellen van de landbouwagenda voert de provincie de regie. Voor de periode 
na vaststelling van de Landbouwagenda kan dit veranderen. We leggen u hierover onderstaande 
keuzes voor.

Voorstel 8:

- De provincie blijft de regie voeren op de uitwerking en de uitvoering van de 
Landbouwagenda 

- Of de provincie blijft de regie voeren op de uitvoering van de landbouwagenda
- Of afhankelijk van de agendapunten wordt bepaald wie de uitwerking en/of uitvoering gaat 

trekken (meerdere regievoerders) 

*De stakeholders worden nog nader geïnventariseerd. 

Ministeries, provincies Groningen en Drenthe, gemeenten, waterschap.

Landbouworganisaties zoals LTO, Vereniging biologische boeren, Fries grondbezit, agrarische 
collectieven, andere groepen van boeren in gebieden 

Netwerken zoals de AgroAgenda Noord-Nederland, Potato Valley en Living Lab natuurinclusieve 
landbouw, Onderwijs- en kennisinstellingen

Ketenpartijen, zoals Friesland Campina, Aware, Cosun, Avebe, Agrifirm, Cumela, banken en 
retail/mkb

Natuurorganisaties (o.a. de Friese Milieufederatie) en maatschappelijk organisaties


