
Achte Steateleden,

Der liket wat betizing te wèzen oer de ynbring fan de ferskate lànboupartijen by de ynspraak op it

Feangreideprogramma 2OZl-2OgA "FoarÉt meide Fryske Feangreiden" op28129 apriIII.

De 7 Fryske lànbou-organisaasjes LTO Noord, Nederlandse Melkveehoudervakbond, Het Friesch

Grondbezit, Federatie Polderbelangen Friesland, Feriening Biologyske Boeren Fryslàn,

Kollektievenberied Fryslàn en Agrarische Jongeren Friesland werken sinds 2016 samen in de

Stuurgroep landbouw Feangreide om het veenweideprogramma gestalte te geven. Zij hebben als

onafhankelijke voorzitter Geart Benedictus aangezocht, die hen in het BOF vertegenwoordigt'

De 7 landbouwpartijen hebben op 13 janua ri 2O2l een gezamenliike Zienswiize ontwerp

veenweideprogrammo en lJitgangspunten voor nadeelcompensotie bii peilwiizingen ingediend. Elke

organisatie heeft bovendien bij de indiening van die gezamenl'rjke zienswijze als oplegger nog op

bepaalde aspecten de nadruk gelegd. Ook deze opleggers zijn gezamenlijk door de 7

landbouwpartijen gemaakt. LTO Noord heeft daarnaast nog een zienswijze ingediend gebaseerd op

de review van de Brede Grondwaterstudie Fryslàn.

Hetzelfde geldt voor de inspraakreacties op 28 april b'rj Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur

van het Wetterskip Fryslàn. Er is gekozen voor inspraak door elke organisatie. Er is dan meer tijd (35

in plaats van 5 minuten) om punten van deze complexe materie onder uw aandacht te brengen. ln de

stuurgroep zijn onze reacties afgestemd: "één voor allen, allen voor één".

U krijgt al genoeg stukken onder ogen. Uiteraard kunnen wij die op verzoek opnieuw toesturen.

Tot slot willen de 7 landbouworganisaties u het volgende nog meegeven bij de definitieve

besluitvorming over het Veenweideprogramma 2021-2030:

o Er is nog geen enkel zicht op het dichten van de financiële gaten, zelfs voor ADD en HW is te

weinig geld beschikbaar. Schrap andere tijd, geld en draagvlak verslindende initiatieven

(zoals Nationaal Park, Inspiratieteam Veenweide (lTV)) en ga vol met de lobby voor dit

veenprogramma aan de slag. Overweeg nu alleen een besluit te nemen over ADD en HW. Zie

hieronder.
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Het aantal losse einden is legío: er is geen akkoord over de afwaarderingssystematiek (pas in

2022verwacht); de landelijke monitoring is nog niet duidelijk (eind dít jaar?); het NOBV

levert de komende jaren pas voldoende kennis om de effectiviteit van diverse maatregelen

voor CO2 reductie te kunnen aangeven; verdienmodellen ontbreken; er is geen acceptatie

door de landbouw van actieve risicoaanvaarding en eigen maatschappelijk risico; de

provinciale verdeling in de opgave 1 Mton CO2eq reductie voor veenweide is onduidelijk

(eind dit jaar?) en voor het flankerend beleid is het plan van aanpak klaar, maar is er nog veel

tijd nodig voor uitwerking.

De review op de Brede Grondwaterstudie Fryslàn zet een aantal uitgangspunten en

onderbouwing van provincie en wetterskip van dit veenweideprogramma in een ander

daglicht. Peilverhoging in het veenweidegebied om verzilting tegen te gaan is volgens

Deltares onvoldoende onderbouwd.

De provincie spreekt wel met andere ketenpartijen maar betrekt ze niet bij de aanpak van

het Veenweideprogramma. Nieuwe verdienmodellen ontstijgen daarom nog niet het

wensdenken.

Kortom, het voorstel zoals het er nu ligt is meer een houtkoolschets dan een volwaardig programma.

De landbouw wil echter aan de slag. Maar alleen in ADD en HW is dat verantwoord mits aan onze

voorwaarden (geld, werkende weg en aanpak fan 0nderen op) is voldaan.

Namens de 7

Geart Benedictus

De Jouwer, L0 mei 202L
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