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Onderwerp : Otfiering moasje fergriening provinsjale pachtgrOn

Achte Steateleden,

Yn'e steategearkomste fan 21 juny 2017 is der in moasje (nr. 1521) yntsjinne troch de FNP,
D66, CDA, SP en PvdD mei it fersyk oan Deputearre Steaten in griene stimulearingsregeling
foar pachtgrOn op te stellen nei it foarbyld fan de Nota Verpachtingen 2018 fan de provinsje
Noard-Hollan. Dizze moasje is oannaam. Doel fan de regeling is om natoerlike wearden,
duorsumens en bioferskaat op de eigen pachtgrun fan de provinsje Fryslan te befoarderjen
en hjirmei as provinsje sels it goede foarbyld te jaan. Yn'e steategearkomste fan
28 septimber 2016 hat mefr. R. van der Zanden fan'e Partij voor de Dieren by de evaluaasje
fan it grOnbelied fragen steld oan deputearre Kielstra dy't anneks binne mei de
boppeneamde moasje. Beide saken wurde mei dizze brief beantwurde.

2400 bunder  lanbougrOn ferpachte:

Jierliks ferpachtet de provinsje Fryslan sa'n 2400 bunder lanbougrun. Fan dizze grunen is
1850 bunder bestimd foar natoerOntwikkeling, 180 bunder foar gebietsCintwikkeling
Franekeradeel-Harlingen en 280 bunder foar ynfrastrukturele projekten. Fan de 1850 bunder
dy't bestimd is foar natoerOntwikkeling wurdt no al sa'n 450 bunder ferpachte mei betingsten
dy't in bydrage leverje oan de natoer-bioferskaatdoelen dy't neamd wurde yn'e moasje. Foar
it pachtseizoen 2018 sil der wer mooglik (yn oerlis mei gebietskommisjes en projektlieders)
op mear perselen dizze betingsten trochfierd wurde.
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Ferfolch thfiering moasje:

Yn 2017/2018 sil der yn it ramt fan de Lanboudeal fierder wurke wurde oan it belied om
natoerlike wearden, duorsumens en bioferskaat op de provinsjale pachtgrim te befoarjen.
Meardere provinsjes neist de provinsje Noard-Hollan binne hjir mei dwaande. Hjir kin de
provinsje Fryslan by oanheakje om sa te sjen hok foar betingsten it beste fan tapassing weze
kinne. Ek kin sjoen wurde nei de mooglikheden om provinsjale grim yn te setten foar
eksperiminten yn it ramt fan it befoarderjen fan natoerynklusive lanbou. Doel is dat der yn
2018 in folslein beliedsstik klear leit wer't yn festlein wurdt under wat foar betingsten de
provinsje Fryslan har grOn ferpachtsjen sil en wat foar kriteria de provinsje brukt by de
seleksje fan de pachters. By it leste kin bygelyks tocht wurde oan it foldwaan oan ien as
meardere duorsumheidssertifikaten en in ofstanskriterium. Dit beliedsstik sil meinaam
wurde by de behanneling fan de folsleine Lanboudeal troch de Provinsjale Steaten.

Yn 2018 wurde de hjoeddeistige kontrakten noch mei in jier ferlingt en wer't moo glikheden
lizze om betingsten yn te fieren om de natoer en it bioferskaat te befoarderjen sil dit plakfine.
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