Geachte heer/mevrouw,
U weet dat Europa nadenkt over wijzigingen in het Europese Landbouwbeleid. De agrarische
sector krijgt waarschijnlijk te maken met ingrijpende veranderingen. Zo zal vanaf 2013 onder
andere het systeem van toeslagrechten waarschijnlijk verdwijnen of afnemen. Dit betekent dat
het inkomen van veel landbouwers drastisch zou kunnen verminderen.
De Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) in Zuidoost Fryslân willen de gevolgen van deze
wijzigingen niet afwachten. Wij vrezen dat met het afnemen of wegvallen van de directe
inkomensondersteuning voor boeren een groot deel van de boerenbedrijven niet meer
levensvatbaar zal zijn. Samenwerkend onder de naam ELAN gaan wij op zoek naar de
randvoorwaarden voor en de invulling van een nieuw vergoedingensysteem in onze regio. Mede
met behulp van dit vergoedingensysteem moet rendabel boeren in Zuidoost Fryslân ook op de
lange termijn mogelijk blijven. De provincie Fryslân heeft belangstelling voor een dergelijk
systeem. Daarom hebben wij subsidie gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de
voorwaarden voor en de invulling van zo’n nieuw systeem voor onze regio. Hierbij willen wij u van
harte uitnodigen om aan een deel van dit onderzoek mee te doen.
Het basisidee binnen dit nieuwe model voor ondersteuning is dat boeren tegen een
marktconforme vergoeding onder andere activiteiten uitvoeren op het gebied van natuur,
landschap, water, recreatie, duurzaamheid en energie. Wij denken dat een bijdrage aan
maatschappelijke dienstverlening een belangrijke aanvulling zal kunnen opleveren op de
inkomsten van boeren. Uitgangspunt daarbij is dat de bedrijven economisch levensvatbaar
blijven. De provincie staat positief tegenover dit plan. Dit biedt een unieke kans om het heft in
eigen handen te nemen. Bijvoorbeeld om de ‘handicaps’ waarmee wij moeten boeren, zoals de
onregelmatige, kleine kavels en de vele landschapselementen om te zetten in diensten.
Om te beginnen vragen we alle grondgebruikers (> 5 ha) in de regio en alle niet-grondgebonden
veehouders naar hun ideeën over een nieuw vergoedingensysteem. Het gaat zowel om leden
van de betrokken ANV’s, als om niet-leden. Ook de plaatselijke LTO-afdelingen worden hierbij
betrokken. De uitkomsten van de enquête verwerken wij anoniem tot een Gebiedsplan.
Adviesbureau Eelerwoude uit Oosterwolde helpt ons daarbij. In het Gebiedsplan beschrijven we
op welke manier de dienstverlening vorm gegeven moet worden. En belangrijker nog, onder
welke voorwaarden. Een aantal diensten/projecten wordt gedetailleerd uitgewerkt. Daarna gaan
we praten met de provincie, het Wetterskip, de gemeenten en terreinbeherende organisaties. We
laten hen zien waartoe we bereid zijn. Daarmee hopen we hen over te halen die diensten ook
daadwerkelijk aan onze regio toe te wijzen. Wanneer we dat niet doen, dreigt volgens ons het
gevaar dat de geldstromen (weer) aan onze regio voorbij gaat. Hoe meer mensen hun mening in
dit plan laten horen, hoe sterker we met z’n allen staan!
In de periode 20 sep t/m 8 okt wordt u telefonisch benaderd. Uw adres en telefoonnummer
hebben wij in het kader van dit onderzoek via de provincie ontvangen. In het telefoongesprek
kunt u anoniem aangeven of u mogelijkheden ziet binnen uw bedrijfsvoering om te profiteren van

het boven beschreven systeem en zo ja, onder welke voorwaarden. Ook als u het niet ziet zitten
kunt u dat aangeven. U krijgt het heft zelf in handen door aan deze enquête mee te doen!
De enquête wordt telefonisch afgenomen door Gamma Data Consult, een onderdeel van de
Rijksuniversiteit Groningen en zal maximaal 10 minuten duren. In de bijlage van deze brief vindt u
een aantal voorbeelden van diensten, die in de enquête worden genoemd.
Als u voor of na de enquête vragen heeft of ideeën over diensten, dan kunt u ons bereiken via de
voorzitter van ELAN, de heer Sippe Bron. Hij is te bereiken via het nummer: 06-38891925.
Vriendelijke groet,
ELAN

Deze enquête wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank De Stellingwerven

