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: Beandering skriftlike fragen oer it GLB-NSP

Achte hear Veenstra,
Jo skriftlike fragen op grew)fan kést 39 fan het Reglemint van Oarder, ynkommen op 21
maart 2022, beantwurzje wy as neikommend.
Ynlieding:
Yn it Nasjonaal Strategysk Plan (NSP)1 wurket de Nederlánske oerheid de «spraken fan it
EU Mienskiplik Lánboubelied (GLB)2 foar de kommende jierren Cit.Derby bestiet in nauwe
gearhing mei it sánde aksjeprogramma foar de Nitraatrjochtline3 (7e AP).
Om yn oanmerking te kommen foar de subsydzjes (it it Mienskiplik Lánboubelied fan de
EU, moatte agrarysk Undemimmers foldwaan oan de saneamde kondisjonaliteiten4
(GLMCs). Dat binne easken om boeren te beleanen foar maatskiplike tsjinsten en dérmei ta
te wurkjen nei doelen op it méd fan nattier, lánskip, wetter en klimaat.
De FNP is foar maatregels dy't goed binne foar Cisnattier, lánskip, wetter en klimaat, mar is
fan miening dat de regels net Unnedich beheinend wêze meie foar boeren dy't al tUk en
kreas buorkje of dwaande binne mei in omslach ne/in duorsumere bedriuwsfiering. Dy kant
moatte wy krekt Ut yn Fryslán.
Yn it NSP (s. 55) wurdt foarskreaun dat by ekologysk kwetsbere wettergongen en KRWwetterlichamen in bufferstrook fan 5 meter tapast wurde moat dér't gjin nutriinten en beskermingsmiddels brUkt wurde meie. By alle oare wettergongen is dat in strook fan 2 meter.
Benammen op boerelán mei histoaryske eleminten lykas sleatten en weardefolle
lánskipseleminten (beamwálen en -singels, feangebiet) driigje boeren troch de regels folie
mear teelbere opperflak te ferliezen dan har kollega's dy't op ferkavele stikken lán buorkje.
De MLB-feroardering (s. 147)jout de mooglikheid om in Citsonderingte ferlienen op basis
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fan de pleatslike situaasje en de breedte fan de strook oan te passen. De minister komt
dérfoar mei in leidraad.
Us ynlieding: ferantwurdlikheden provinsje, Wetterskip en ryk
Alderearst merke wy op dat de ferantwurdlikheid foar it opstellen fan it nasjonaal strategysk
plan en it 7e aksjeprogramma nitraatrjochtline by it ryk leit (ministearje fan LNV), en it GLB
is troch de Europeeske Kommisje (EC) opsteld. Wy hawwe as regio beheinde
ynsprekmooglikheden. Yn IPO-ferbán en yn RBO-Noord ferbán is dér gebrCikfan makke.
It kolleezje stelt dérmei it GLB-NSP en it 7e NAP net op. Op amtlik nivo binne wy wol
behelle by it GLB-NSP, wérby't wy hieltyd de Fryske beliedsstánpunten besykje yn te
bringen.
Wér't wy as regio sizzenskip oer hawwe is it frijwillige spoar oan KRW-lánboumaatregels,
dy't wy Cinderoare fia it DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) en ANLb (agrarisch
natuur- en landschapsbeheer) stimulearje. Yn de Citstellenfan it 7e NAP stiet no dat se de
ferantwurdlikheid foar it ferlienen fan Cmtheffingop de bufferstripen by it wetter láns, by de
wetterskippen lizze wol. Dér sil in lanlike paadwizer foar opsteld wurde Cinder
ferantwurdlikens fan de minister. De Citwurkingis neffens de t:itgongspuntenyn dizze
paadwizer. Der is gjin mooglikheid om bygelyks de breedte fan de bufferstripen 6fhingje te
hittenfan Cisregionale ambysjes. Dér kin net fan 6fwykt wurde.
In wichtige wiziging yn it nije GLB is it subsidiabel stellen fan net produktyf lánbou-areaal.
Yn it nije GLB is alle lánbougrCinyn gebrCikfan de boer subsidiabel. Dérmei ek
lánskipseleminten, wálskanten en parten fan sleatten. Dat betsjut yn 'e praktyk dat oant no
ta net-subsidiabele lánskipseleminten, natuerfreonlike wálskanten, skoupaden ensfh., aanst
wol subsidiabel steld wurde. De boer dy't dér subsydzje op oanfreget mei dy eleminten
meirekkenje mei de ferplichting om 4% net-produktyf areaal op bedriuwsnivo op te nimmen
én hat dér in ynstánháldingsferplichting op. In eventueel wetlike ferplichting (ût it 7e NAP
wei) wurdt by it eitkearenfan GLB-preemjes mei de hektare fergoeding ferrekkene. Dat jildt
foar de ekoregeling likegoed as foar it AN Lb.

r

NAP is in betingst foar de dongderogaasje

nitraataksjeprogramma is in ferplichting op grCinfan de dongderogaasje. De EC hifket
mei
dy
op it berikken fan de doelstellings fan de Kaderrichtlijn Water (dus op it berikken fan
de goede doelstelling fan wetterkwaliteit fan grCm-en oerflaktewetter). Omdat de
wetterkwaliteit yn Nederlán noch net oeral goed genóch is, is de EC dér ekstra skerp op.
De EC hat yn it GLB as ferplichting foar it krijen fan hektarestipe opnommen dat de
Cmtfangerfan dy stipe 3 meter brede bufferstripen by it wetter láns ynfiert. Yn it 7e NAP hat
Nederlán dat werom brocht nei 2 meter (mei in CitsCinderingnei 5 meter foar de ekologysk
kwetsbere wetterlopen en KRW-wetterlichems). Yn Fryslán is de it tal stikken lánbougrCin
dat direkt op KRW-wetterlichems oanslCitbeheind en binne gjIn ekologysk kwetsbere
wetterlopen oanwiisd.
It 7e
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Yn earste ynstánsje is it Nederlánske 7e NAP as Cmfoldwaandebeoardiele om noch langer
foar dongderogaasje yn oanmerking te kommen fanwegen, Cinderoare, dy oan passing nei
2 meter. Earst na in addendum fan minister Staghouwer (wêryn't it nasjonaal programma
lanlik gebiet rjochting de EC oankundige wurdt) wurdt no mei it trajekt foar de beoardieling
foar de dongderogaasje troch EC Citeinset.It addendum is wol goed Cmtfongenen giet op
haadlinen oer de oanfoljende ynspanning foar de nitraatrjochtline en KRW, dy't Nederlán
fan doel is te dwaan mei it nasjonaal programma lanlik gebiet (NPLG).
Wy ferwachtsje yn `e simmer fan 2022 dCidlikensoer it al as net krijen fan de
dongderogaasje en dérmei it al as net definityf wêzen fan de maatregels yn it 7e NAP. It
NSP is désr folgjend op; de ferplichtings yn it 7e NAP foarmje in basisbetingst foar de
Cintfangstfan hektarestipe.
Fraach 1:
Is it kolleezje it lens mei cis dat as der neat dien wurdt, it ferlies oan teelber opperflak yn
gebieten mei weardefolle lánskipseleminten (beamwálen, histoaryske sleatten, ensfh.)
grutter wêze sil dan yn gebieten dér't grutskalige ruilferkavelingen west hawwe?
Antwurd fraach 1:
De ferplichting foar it oanhálden fan bufferstripen lykas opnommen yn de konsept-plannen
jildt allinne láns wetterlopen en dus net láns bygelyks houtwálen. Dér wêr't histoaryske
sleatten oanwézich binne, is yn teory it romtebeslach grutter as yn de gebieten dérit yn `e
histoarje grutskalige ruilferkaveling syn beslach krige hat. Lykwols, yn de hjoeddeistige
konsept-Citstellenis it romtebeslach fan de bufferstripen maksimalisearre oant 5% fan it
folsleine produktive areaal op bedriuwsnivo. Boppedat jildt de yn de ynlieding neamde
wiziging wérby't lánskipseleminten mei rekkene wurde yn `e ferplichting om op
bedriuwsnivo 4% yn net-produktyf areaal op te nimmen en wérby't dy eleminten yn it GLB
subsidiabel steld wurde.
Dérmei ferwachtsje wy dat de ferskillen tusken de gebieten lyts wêze sille. Yn gebieten clêr't
elzesingels op 'e ránen fan de sleat (KCiliselánskipNoardlike Fryske Wálden) oanwézich
binne, jildt fan 2023 óf dat dy meitelle foar subsidiabele lánbougrCm.De elzesingel is dan
Cmderdielfan de ferplichte bufferstripe en dérmei is de ferwachting dat der neist de
elzesingel gjin ekstra meters bufferstripe Citit oerflak désr't op teeld wurdt, helle hoege te
wurden. Dérom binne wy it net mei jo iens dat de ympakt foar de gebieten mei weardefolle
lánskipseleminten grutter wêze sille as earne oars.
Fraach 2:
Hoe sille de provinsje Fryslán en Wetterskip Fryslán, dy't tegearre ferantwurdlik binne foar
de wetterkwaliteit, der foar soargje dat der foar boeren dy't tCiken kreas buorkje sa min
mooglik weardefolle lánbougrón ferlem giet?
Antwurd fraach 2:
Yn de foarstellen foar it 7e NAP stiet no dat it ryk de ferantwurdlikheid foar it ferlienen fan
antheffing op de bufferstripen láns wetter by de wetterskippen lizze wol. Dérta sil in lanlike
paadwizer opsteld wurde. Op it stuit is it Citgongspuntyn de Citstellendat fan de
bufferstripen ófsjoen wurde kin op it stuit dat yn oanbelangjende gebieten de wetterkwaliteit
op oarder is. Dat wurdt mei dy paadwizer ynfolle. Dat betsjut dat wy yn dy gebieten oan de
doelen fan de Kaderrichtlijn Water en foar de nitraatrjochtline foldogge. Der is op it stuit
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noch net in regio yn Fryslán clêr't dér sprake fan is en wy foarsjogge dan ek net dat der op it
stuit gebrák fan átsánderingsmooglikheden makke wurde kin. VVyferwachtsje wol dat de
maatregels yn it 7e NAP in grutte bydrage leverje sille oan dat doelberik. Sadree't de
wetterkwaliteit wol op oarder is, ántsteane der mooglikheden om te ferromjen.
Yn de ferdieling fan de ferantwurdlikheden tusken provinsje en Wetterskip is it de rol fan de
provinsje om te hifkjen of der genóch maatregels nommen wurde om de wetterkwaliteit op
oarder te bringen en sa te foldwaan oan de nitraatrjochtline en de ramtrjochtline wetter. Dy
maatregels hat de provinsje féstlein yn de KRW-nota Fryslán 2022-2027 en it wetterskip yn
harren KRW-beslisnota 2022-2027.
Yn dy nota's waard noch átgien fan frijwillige lánboumaatregels, lykas it grutskalich átróljen
fan ránebehear láns wettergongen fia it ANLb (dus mei behearfergoeding). Not der in
ferskowing liket te kommen nel dizze ferplichting beriede wy Cisop de betsjutting foar dy
maatregel. De rol fan it wetterskip leit yn it nimmen fan de maatregels dér't sy it
foechhawwend gesach foar binne. Noch it wetterskip, noch de provinsje hat in hifkjende rol
oft der mei de regionale átwurking genóch lánbou-areaal behálden wurdt. Dy beoardieling
leit by it Ryk.
Dérneist fine wy it fansels wichtich om de boeren genóch bedriuwsekonomysk perspektyf te
bieden: in boer kin net grien dwaan' sánder foldwaande ekonomyske slachkréft. Dérom
sykje wy nei manieren, vvérby dat sáne bedriuwsekonomyske perspektyf mei in sán
bioferskaat kombinearre wurde kin. Dat dogge wy Under oare troch:
• Foar it nije ANLb wurkje provinsje en Wetterskip oan nije behearpakketten foar it
KRW-ránebehear. Ein dit jier is de ynfolling dádlik. Dérby is der de mooglikheid in
griene plus te setten op de ferplichte bufferstripen (breder en in natuerfreonliker
mean- en sleatbehear), wérby't dielnimmers in behearfergoeding krije kinne.
• De omfang fan it besteande ANLb budzjet wurdt yn de nije GLB-perioade fuortset
en dérneist wurdt it fan 2023 óf gáns átwreide. Dérmei wurdt ek it besteande
ránebehear láns wettergongen foar it grutste part fuortset. Dat dogge boeren no al
foar greide- en ikkerfágels, foar wetterkwaliteit of foar doelsoarten yn de wiete
trochiering. Fan 2023 óf is der ekstra omtinken foar wetter en klimaatmaatregels. Dy
maatregels passe goed op de ferplichte bufferstripe. Mr -by moat wol opmurken
wurde dat de ferplichte breedte fan it miste ynkommen át de behearfergoeding
óflutsen wurdt. ANLb kin gjin wetlike taken subsidiearje.
• Yn de ynspraakreaksje op it 7e NAP hawwe wy át IPO en RBO-Noord wei meiján
dat foldwaande bedriuwsekonomysk perspektyf wichtich is om grien dwaan te
kinnen. Dy reaksjes hawwe áteinlik laat ta in oanfolling yn it NPLG (Nationaal
Programma Landelijk Gebied) foar finansjele kompensaasje om bedriuwen yn de
lánboutransysje te stypjen.
• Wy wurkje oan in ferbettering fan de wetterkwaliteit mei it maatregelpakket KVVRlánbou, wérby't wy it griener buorkjen subsidiearje.
Fraach 3:
Hat it kolleezje der sicht op wannear't de leidraad fan de minister beskikber is?
Antwurd fraach 3:
n fan it jier klear is en yn it regionale
VVyferwachtsje dat de paadwizer uterlik oan ceem
maatwurk átwurke is.
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Fraach 4:
Is de provinsje Fryslán en it Wetterskip Fryslán yn steat om de boeren mei yngong fan it
nije Mienskiplik Lánboubelied yn 2023 Citsffitselte jaan oer de bufferstroken dy't sy op har
bedriuwen oanhálde moatte?
Antwurd fraach 4:
Nee, sjoch it antwurd op de neikommende fraach.
Fraach 5:
As dat net it gefal is, wêrom net? En wannear dan wol en wat is der kwa organisaasje
nedich om dat klear te krijen.
Antwurd fraach 5:
De ferantwurdlikheid foar it 7e NAP leit by it Ryk (ministearje fan LNV) en it is dérom ek yn
earste ynstánsje oan it Ryk om déroer te kommunisearjen en de boeren CitslCitsel
oer dy
te
Der
leit
dat
méd
rol
foar
de
en
it
ferplichting jaan.
op
gjin
provinsje
wetterskip yn de
kommunikaasje en de hanthavening fan de ferplichte bufferstripen.
Fansels folgje wy de Cmtwikkelingenwol op 'e foet, omdat dy maatregels fan ynfloed binne
op it maatregelpakket KRW-Iánbou (ANLb en de DAW-maatregels).
Mei rju achtinge,

Deputea

teaten fan Fryslán,

érsma, MBA MCM, sekretaris
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