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Onderwerp : Beantwurding skriftlike fragen W. Veenstra, fraksje FNP,

oer agraryske grienstasjons

Achte hear Veenstra,

Op 16 july hawwe wy in utstelbrief oan jo stjoerd foar de beantwurding op de troch jo stelde
fragen. Jo skriftlike fragen op grim fan '<est 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 2
july 2020, beantwurdzje wy no as neikomt.

Jo ynlieding
De FNP hat fan it winter in besite brocht oan it projekt `agratyske grienstasjons' fan it agra-
rysk kollektyf ELAN yn Sudeast-Fryslan. Oant 2017 ta die ELAN in proef wermelt
bledeguod, snoei- en oar natuerlik grienoffal op it hiem fan boeren yn de direkte omjouwing
ferwurke waard ta kompost (CMC of Bokashi).

De proef yn Sudeast-Fryslan is lykwols yn 2017 ta in em n kaam, omdat de boerebedriuwen
dy't oan de proef meidienen as offalferwurkers kwalifisearre waarden en dermei oan de-
selde wetten en regels foldwaan moasten as grutskalige yndustriele offalferwurkers.

De FNP fynt dit tige spitich, omdat it werbreiken fan skjinne Offalstreamen as greinstof en it
lokaal ferwurkjen moai yn de kringloopgedachte fan lanbouminister Schouten past en krekt
stimulearre wurde moatte soe. It projekt fan de grienstasjons soe wer opstart wurde moatte
en ek op oare plakken tapassing fine kinne.

Fraach 1:
De provinsje Fryslan hat earder proeven mei grienstasjons stipe. Gemeenten en de Univer-
siteit fan Wageningen wienen ek belutsen by dizze gearwurkingsprojekten tusken agra-
ryske natuerbehearders, gemeenten en it Wetterskip. Is de provinsje op de hichte fan de
leste stan fan saken mei de grienstasjons, de inisjativen om kompost te meitsjen op it hiem
fan de boer?
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Antwurd fraach 1:
Ja, de provinsje is op 'e hichte fan de leste star] fan saken mei de agraryske grienstasjons.
Yn 2015 hat de provinsje in subsydzje ferliend oan Agrarische Natuurvereniging ELAN,
skaaimerk 01209764. It projekt is goed Otfierd en is medio 2017 Ofsletten. Der hawwe buten
SOdeast Fryslan ek proefprojekten mei grienstasjons yn de gemeenten De Fryske Marren,
Skylge en Kollumerlan west.

Koartlyn is troch de gemeente SOdwest-Fryslan amtlik mei de provinsje kontakt opnommen
omdat it inisjatyf Agrarysk Grienstasjon yn de gemeente op it stuit slim lest skynt te hawwen
fan de (tanommen) regeldruk.

Fraach 2:
Hoe stiet it kolleezje tsjinoer dy gearwurking fan partijen yn de grienstasjons? Is it kolleezje
it mei de FNP lens dat me/it each op de kringloopgedachte it lokale gebrilk fan rest-
grienstreamen krekt stimulearre wurde moatte soe?

Antwurd fraach 2:
De provinsje Onderskriuwt it belang fan it (lokaal) sluten fan grOnstofstringen en wurdearret
gearwurking yn dat ferban. By de Agraryske Grienstasjons hat dat benammen te krijen mei
it (lokaal) sluten fan de biomassastring. It giet dan benammen om it kompostearjen fan
lokaal produsearre grienoffal, guod dat Ot bermen en sleatten meand wurdt ensfh. It belang
fan it ferheegjen fan organyske stof yn de grim troch it werombringen fan biologysk
materiaal yn de grOn is eksplisyt yn it Bestjoersakkoart opnommen (resultaat 18).

Fraach 3:
Is it kolleezje ree om de gearwurkingsprojekten dy't troch de regeldruk festran binne, wer
op gong te he/pen?

Antwurd fraach 3:
It giet hjir om lanlike wet- en regeljouwing. Der heart it Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3)
by. Op it stuit wurdt der in wiziging fan it LAP3 taret. Fan 'e maitiid binne sjenswizen oer it
Ontwerp fan de wiziging yntsjinne. Oft dy sjenswizen oernommen wurde en de romte
opleverje dy't foar dizze inisjativen nedich is, kin op it stuit net beoardiele wurden

Wy binne mei in tal belanghawwenden yn petear, derOnder Wetterskip Fryslan, Circulair
Friesland, Circulair Terreinbeheer, FUMO, gemeente Sudwest-Fryslan en Agrarisch
Groenstation ELAN om te Ondersykjen oft der mooglikheden binne om de bewegingsromte
foar it lokaal kompostearjen fan biomassa (bermgers, grienOffal, grien Ot sleatten) te
fergrutsjen.

Fraach 4:
Kin it kolleezje de grienstasjons helpe om de regeldruk omleech te krijen, bygelyks troch:
a. de eigen regels oer Offalferwurking, romtlike oardering, ensfh. en de fergunning-

liening ienfaldiger te meitsjen?
b. de gemeenten en it Wetterskip te freegjen itselde te dwaan?
c. der by it Ryk op oan te trunen om de regels dy't it annedich dreech meitsje om lokaal

kompost yn grienstasjons te meitsjen oan te passen?
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Antwurd fraach 4:
It giet hjir benammen om lanlike wet- en regeljouwing. As Cit it oerlis bliken docht dat mei
lokale regels of belied romte kreearre wurde kin, dan sille wy us best dwaan om dat ta sten
te oringen. jocn etc antwura isv traziuri sp.

a. It kompostearjen fan Viten in ynrjochting oanfierd grienoffal, Cintstien troch wurk dat
troch de ynrjochtinghalder dien is, lykas dat op in Agrarysk Grienstasjon bart, is neffens
de lanlike wetjouwing in fergunningplichtige aktiviteit. Lykwols, as de poarsje grienOffal
ta 600 rn3 beheind bliuwt, dan kin it sunder omjouwingsfergunning ferwurke wurde, mits
it bestimmingsplan dat taut. Dat is festlein yn it Activiteitenbesluit en de bepaling jilde al
by it begjin fan it proefprojekt Agraryske Grienstasjons yn 2015 en wie doedestiids dus
ek Onderdiel fan it hifkingsramt foar fergunningferliening foar dy aktiviteit.
Earder fan 't jier is de wetlik tastiene &sten weroer plantmateriaal nei in Agrarysk
Grienstasjon oanfierd wurde mei fan 2 nei 5 kilometer ferhege.

Goed besjoen is de wet- en regeljouwing oangeande it ferwurkjen fan biomassa sant it
begjin fan it proefprojekt feitlik net ferswierre.

b. Wetterskip Fryslan is by it oerlis behelle en ek belanghawwende, lykas yn antwurd 3
beskreaun is.

c. Sjoch it antwurd op fraach 3.

Fraach 5:
Wol it kolleezje derby oparbeidzjen mei de inisjatyfnimmers fan de grienstasjons, dy't om-
mers presys oanjaan kinne tsjin hokker regels sy oanrinne?

Antwurd fraach 5:
De provinsje is, ek op grim fan har rol as mei-opdrachtjouwer fan de FUMO, ree om yn 'e
mande mei de inisjatyfnimmers nei in oplossingsrjochting te sykjen.
Sjoch ek it antwurd op fraach 4.

Mel rju achtinge,

Deputeark $teaten fan Fryslan,

drs. f

R.E. Bouiu Fria, MBA MOM, sekretaris
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