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Onderwerp : bentwurding skriftlike fragen oer pachtprizen by duorsum
bioaiembehear

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
l6jannewaris 2016, beântwurdzje wy as foigt.

Fraach 1:
Ûnderskriuwt it Kolleezje de analyze fan de oarsaken fan werom rinnende
boaiemfruchtberens? Graach jo argumintaasje.

Antwurd fraach 1:
Dat kinne wy ûnderskriuwe. Lykas ek al yn it artikel beskreaun wurdt, binne der yn de praktyk
ferskate redenen dy’t mei-inoar teweibringe dat de fruchtberens fan de grûn tebekrint. De
druk en de finansjele needsaak om in sa goed mooglike prestaasje te leverjen lykje dêrby in
beskiedende rol te spyljen. By de tige hege opbringsten dy’t yn de praktyk behelle wurde,
docht bliken dat it probleem fan de minder wurdende struktuer en fruchtberens fan de grûn
ûnderskat wurdt.
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Fraach 2:
tE
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Spilet dizze problematyk ek yn Fryslân? —[—1

Antwurd fraach 2:
Dat komt ek by it Fryske lânbou-areaal foar. Yn it noardlike bougebiet fan Fryslân, dêr’t de
setter in beskiedende rol yn it bouplan hat, steile de bouboeren sels fêst dat de fruchtberens
en struktuer fan de grûn ûnder druk stiet. Yn it helberheidsûndersyk foar it opsetten fan in
‘Akkerbouw Academie’, dat taret wurdt en al hast klear is, sil de fruchtberens fan de grûn ek
in tige wichtige rol spylje. Foar de takomst fan de bou is it o sa wichtich dat de grûn as basis
foar de lânboukundige funksjes syn kwaliteiten behâldt of, as soks fanneden is, wer
werom krijt.

Fraach 3:
Is it binnen it besteande provinsjale belied mooglik om stimuly foar duorsum (biologysk)
boaiembehear yn provinsjale pachtoerienkomsten op te nimmen en in legere pachtpriis foar
dy (BBL) grûn te rekkenjen?

Antwurd fraach 3:
Yn de pachtkontrakten fan de provinsje wurde op it stuit betingsten opnommen om
struktuerskea tefoaren te kommen. De biten moatte bygelyks foar 1 novimber rispe wurde.
Boppedat mei der gun mais op provinsjale grûnen ferboud wurde. Wy binne fan betinken dat
it opnimmen fan ekstra pachtbetingsten, bedoeld foar biologysk behear, net winsklik is, om’t
soks kavelruilprosessen en gebietsûntwikkelings, dêr’t dy ruilgrûnen foar ynset wurde, yn it
paad stean sil. It eventueel ferleegjen fan de pachtprizen sil gjin oplossing biede, om’t de
kosten dyt pachters foar biologysk behear meitsje (it brûken fan rûge dong en
grienbedongers) tige heech binne.

Fraach 4:
As dat sa is, is it kolleezje dan ree om dat te dwaan?

Antwurd fraach 4:
Sjoch antwurd fraach 3.
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It artikel
Yn it foarste plak moat opmurken wurde dat it artikel yn it ND stuolke is op de lânbougrûnen
yn de Flevopolder, grûnen dy’t al sûnt lange tiid troch it Ryk itjûn wurde (RVO, earder 1
Domeinen). Dy grûnen wurde meastentiids troch de wei fan seisjierrige kontrakten ûtjûn op
basis fan ynskriuwing. Dêrtroch binne de pachtprizen in stik heger as de prizen dêr’t de
provinsje fan ûtgiet.
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