


Van: ) 
Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 12:18 
Aan: Record en Informatiebeheer DI 
CC: ) 
Onderwerp:  ter reg. FW:  
Bijlagen: Document1.docx 

Goedemiddag, 

Willen jullie deze inboeken voor DC? 
dank je wel! 

Met vriendelijke groet, 
 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Secretariaat SG LNV  

Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 12:14 
Aan:  
Onderwerp: FW:  

Hallo  en  

Dit mailtje van  is aan  gericht maar is voor jullie. 

Groet  

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: mailto @ .eu] 

Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 11:51 

Aan: Secretariaat SG LNV 
Onderwerp:  

Geachte mevrouw , 

Bijgaand ontvangt u een brief, waarin de Rabobank minister Schouten uitnodigt als spreker voor een 
conferentie op 6 juli 2018. Zou u deze uitnodiging onder de aandacht van de minister willen brengen? 

Kun u wellicht spoedig een indicatie geven over de beschikbaarheid van de minister? 

Bij voorbaat hartelijk dank, 

 
Rabobank 
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Drs. C.J. Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Utrecht, 15 mei 2018 

Excellentie, 

Ieder jaar organiseert de Rabobank een conferentie in juli voor alle commissarissen van de 
lokale Rabobanken samen met de Groepsdirectie en de landelijke RvC. Dit jaar wordt deze 
conferentie gehouden op 6 juli. Voor het eerst in de geschiedenis van de Rabobank zijn ook 
de voorzitters van de advisory boards van de internationale vestigingen uitgenodigd. Dat 
betekent dat ook vertegenwoordigers uit Australië, Brazilië, Californië, Azië en Afrika 
aanwezig zullen zijn. In totaal worden ongeveer 400 mensen verwacht.  

Het onderwerp van deze conferentie is de Food & Agri strategie van de Rabobank in relatie 
tot de groeiende behoefte aan voedsel in de wereld gelet op de groei van de 
wereldbevolking in de richting van het jaar 2050. De Rabobank heeft voor de internationale 
strategie exclusief aandacht voor Food & Agri.  

Tijdens de conferentie zal aandacht gegeven worden aan de opgave waar de land- en 
tuinbouw voor staat. Meer duurzaam, meer innovatie en gebruik over de hele wereld van de 
unieke kracht van de Nederlandse land- en tuinbouw. In dat kader zal ook vanuit de WUR 
meegewerkt worden aan het programma.  

De Groepsdirectie en de landelijke RvC stellen het zeer op prijs, wanneer u tijdens deze 
conferentie de aanwezigen zou willen toespreken. Dat zou het best in het programma 
passen rond 13.30 uur, maar een ander tijdstip is ook mogelijk. De voertaal van de 
conferentie is Engels.  

Graag verneem ik of u voor deze conferentie beschikbaar kunt en wilt zijn. 

Met vriendelijke groeten, 

 
 

 

37a

5.1 tweede lid e





LNV-visie, gesprek Minister van LNV en de heren  

en  

Bijlage nummer 2 
Horend bij kenmerk * 
Datum 1 juni 2018 
Contactpersoon  

Pagina 1 van 1 

Directoraat-generaal Agro en 
Natuur 

Behandeld door 
 

T 070 378  

@minez.nl

Datum 
1 juni 2018 

Input voor gesprek met dhr.  en dhr.  

Bij uw toelichting kunt u vooral ingaan op uw motief om met een visie te komen, 

uw toekomstperspectief in kort bestek en op de vier veranderlijnen. 

• Motief voor een visie: er speelt veel (dilemma’s, incidenten, ogenschijnlijk

losstaande zaken), en er komt veel op het veld af. Alom roep om visie, stip op

horizon. Zelf ook behoefte aan om richting te geven aan beleidsinzet komende

jaren

• Toekomstperspectief in ultrakort bestek: brede maatschappelijke waardering

voor voedsel; gezondheid hoog in het vaandel; positieve impact op

leefomgeving (ecologisch en sociaal); landbouw en natuur verbonden; sterk

gericht op circulariteit; internationaal erkend als top in duurzaamheid.

• Vier veranderlijnen: economische basis bij de tijd houden; landbouw en

natuur verbinden; circulariteit als norm; afstand boer-burger overbruggen.

• U kunt voorstellen over de visie te spreken aan de hand van deze vijf vragen:

1. Zijn het toekomstperspectief en de veranderlijnen herkenbaar?

2. Wat zijn voor u onmisbare bouwstenen van de visie?

3. Hoe ziet u uw eigen rol in het werken aan een duurzame toekomst?

4. Hoe kan de samenwerking – waar nodig – versterkt worden?

5. Wat zijn uw ideeën over wat er moet gebeuren als de visie uitgebracht is?

• U kunt afsluiten met de toelichting op het vervolg:

o In versnellingskamers van 13/14 juni wordt met brede groep

betrokkenen een ontwerp gemaakt voor het verdere veranderproces.

o Streven is om na instemming door de ministerraad op 29 juni (en dat

moet 26 juni duidelijk kunnen worden), de visie publiek te  ‘lanceren’,

op locatie bij een boerenbedrijf.
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3 

Warme Sanering varkenshouderij, gesprek Minister van 

LNV met de heer  

Bijlage nummer 3 
Horend bij kenmerk * 
Datum 1 juni 2018 
Contactpersoon  (DAD) 

Pagina 1 van 1 

Directoraat-generaal Agro en 
Natuur 

Behandeld door 
 

T 070 378  

F 0* 

@minez.nl

Datum 
1 juni 2018 

Achtergrond voor het gesprek met de heer over de warme 
sanering varkenshouderij  

• In aanloop naar het tweede BO over de warme sanering van de

varkenshouderij op 14 juni vindt uitvoerig overleg plaats met betrokkenen om

te komen tot een gedragen en samenhangend maatregelenpakket.

• Rabobank is één van deze betrokkenen (en tevens één van de partijen in de

coalitie vitalisering varkenshouderij).

• Rabobank is gevraagd een voorstel te doen voor de wijze waarop

varkenshouders die aan de sanerings- en bedrijfsbeëindigingsregeling deel

willen nemen op een financieel verantwoorde wijze kunnen stoppen. Het gaat

dan in concreto om het verkennen van de mogelijkheden voor het op een

verantwoorde wijze afhandelen van schulden en leningen.

• Rabobank heeft aangegeven geen toezegging te kunnen doen over een

generieke schuldsanering. Wettelijke bepalingen (nationaal en Europees)

staan hier aan in de weg. Ook is Rabobank beducht voor een

precedentwerking richting andere sectoren die ‘in zwaar weer zitten’.

Rabobank heeft aangegeven dat het uitgangspunt is dat klanten hun leningen

en kredieten terugbetalen en dat als dit niet lukt er per ondernemer afspraken

gemaakt kunnen over hoe om te gaan met restschulden. Dit laatste is

maatwerk.

• Rabobank ziet (als partner in de Coalitie vitalisering varkenshouderij) met

name een rol voor zich bij het ontwikkelen van initiatieven in het spoor van

het financieel stimuleren van  innovatie en investeringen in verduurzaming

(nieuwe stallen met brongerichte aanpak van schadelijke emissies,

mestverwerking) in samenwerking met andere ketenpartijen.

• De Rabobank denkt hierbij aan een revolverend fonds. Daarnaast ziet de

Rabobank voor zichzelf een rol bij het begeleiden van (potentiële) stoppers en

van toekomstgerichte varkenshouders in het verduurzamen van hun

productie.

• Op donderdag 7 juni vindt er nog een ambtelijk overleg met betrokken

partijen plaats (VNG, provincies, Rabobank, POV) ter voorbereiding op het BO

van 14 juni.
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TER INFORMATIE 

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Gesprekken met de heren  (Rabobank) en  

(LTO) 

Pagina 1 van 3 

Directoraat-generaal Agro en 
Natuur 

Auteur 
 

T 070 378  

@minez.nl

Datum 
1 juni 2018 

Kenmerk 
DGAN / 18114730 

BHM: 18115087 

Kopie aan 
(PAV) 

Bijlage(n): 3. 
- Notitie t.b.v. overleg m.b.t.

mestfraude

- Notitie t.b.v. overleg m.b.t.

LNV-visie

- Notie t.b.v. overleg m.b.t.

warme sanering

varkenshouderij

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Dinsdag 5 juni 2018, van 18h00-20h00 bij Hotel Des Indes in Den Haag, heeft u 

met de heer  (Rabobank) een diner-afspraak. Daarnaast heeft op 

donderdag 7 juni 2018, van 08h30-09h45 op uw kamer, met de heer  (LTO) 

een ontbijt-afspraak.  Beiden gesprekken zijn op uw verzoek. Om onder andere 

met hen te spreken over de aanpak mestfraude. Tevens kan gesproken worden 

over de LNV-visie. Met de heer  kunt u het daarnaast hebben over het 

traject ‘warme sanering varkenshouderij’.   

Advies 
U kunt kennis nemen van de nota. 

Kernpunten 
• Beide gesprekken zijn informeel van karakter en zonder ambtenaren

Mestfraude: 
• Op woensdag 28 maart 2018 had u bestuurlijk overleg over de stand van

zaken van het sectorplan van aanpak “Samenwerken in een eerlijke keten”

met daarin activiteiten van de sector om fraude met mest tegen te gaan.

• In dat bestuurlijk overleg bleek dat er wel stappen worden gezet, maar van

veel urgentie en daadkracht leek geen sprake. Aldus heeft u om een gesprek

gevraagd om meer urgentie op bestuurlijk niveau bij de sector te creëren.

• U heeft de sector gevraagd om voor het bestuurlijk overleg van juni een

certificeringsschema aan u voor te leggen dat van toepassing wordt op de

gehele keten ongeacht het certificeringssysteem waar het in ondergebracht

wordt.

• U heeft erop gewezen dat er snel tastbare resultaten nodig zijn voor

bespreking met de Europese Commissie over een nieuwe derogatie. U kunt de

Europese Commissie niet op een geloofwaardige manier meerdere

afzonderlijke certificeringsschema’s voorleggen.

• U moet voor 30 september 2018 een versterkte handhavingsstrategie

indienen bij de Europese Commissie. In juni is een eerste overleg met de

Europese Commissie voorzien. We willen dan een concept strategie

presenteren.

 
 

 

 

 
 

BBR 
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Pagina 2 van 3 

Directoraat-generaal Agro en 
Natuur 

Kenmerk 
DGAN / 18114730 

• U kunt de voormannen vragen daadwerkelijk de leiding te nemen en/of op

zoek te gaan naar een stevige persoonlijkheid die leiding wil geven en kan

functioneren als boegbeeld.

• U kunt benadrukken dat u serieuze stappen moet zetten indien de sector

onvoldoende presteert. Beide Kamers zijn immers steeds kritisch geweest op

uw beleid om de sector zelf verantwoordelijk te houden voor mestfraude.

LNV-visie: 

• Er spelen veel dilemma’s, incidenten, ogenschijnlijk losstaande zaken in de

land- en tuinbouw.

• Alom is er roep om een visie, stip op de horizon. U heeft zelf behoefte om

richting te geven voor de komende jaren. U bent voornemens om na

instemming van de Minsterraad van 29 juni uw visie uit te brengen.

• Samengevat is de kern van uw visie: (1) brede maatschappelijke waardering

voor voedsel; (2) gezondheid hoog in het vaandel; (3) positieve impact op

leefomgeving (ecologisch en sociaal); (4) landbouw en natuur verbonden; (5)

sterk gericht op circulariteit; (6) internationaal erkend als top in

duurzaamheid.

• U wilt inzetten langs vier veranderlijnen: (1) verbeteren sociaal economische

positie van de mensen die ons voedsel produceren; (2) landbouw en natuur

verbinden; (3) zorgvuldig omgaan met hulpbronnen en milieu; (4) de

werelden van voedselconsumptie en –productie bijeen brengen.

Warme sanering varkenshouderij  

Dit onderwerp bespreekt u enkel met de heer  

• Rabobank is gevraagd een voorstel te doen voor de wijze waarop

varkenshouders die aan de sanerings- en bedrijfsbeëindigingsregeling deel

willen nemen op een financieel verantwoorde wijze kunnen stoppen.

• Rabobank ziet (als partner in de Coalitie vitalisering varkenshouderij) met

name een rol voor zich bij het ontwikkelen van initiatieven in het spoor van

het financieel stimuleren van  innovatie en investeringen in verduurzaming. U

kunt hier op doorvragen.

• Rabobank heeft aangegeven geen toezegging te kunnen doen over een

generieke schuldsanering.

• U kunt de heer  met het oog op het BO van 14 juni nog de boodschap

meegeven dat u van de Rabobank een substantiële financiële bijdrage

verwacht (tientallen miljoenen) voor het toekomstbestendig maken van de

varkenshouderij. Dit tegen de achtergrond dat door de inzet van

overheidsmiddelen voor sanering de portefeuille van uitstaande leningen voor

de Rabobank minder risicovol wordt. De vorm waarin (fonds of anderszins)

moet verder worden uitgewerkt.

• U kunt aangeven begrip te hebben voor de overwegingen die Rabobank heeft

(wettelijke belemmeringen, precedentwerking) om geen generieke

schuldsanering toe te zeggen.
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Pagina 3 van 3 

Directoraat-generaal Agro en 
Natuur 

Kenmerk 
DGAN / 18114730 

Toelichting 
Zie voor uw mogelijke gespreklijn en deelvragen tijdens de gespreken over 

mestfraude en de LNV-visie de afzonderlijke bijlagen: 

- Bijlage 1 over de mestfraude

- Bijlage 2 over de LNV-visie

Over de warme sanering varkenshouderij treft u meer informatie aan in bijlage 3. 



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Dhr.  
 

Postbus  17100 

3500 HG UTRECHT 

Datum 4 juli 2018 

Betreft Rabo-LNV event ‘Feeding the World’ 

Pagina 1 van 1 

Directoraat-generaal Agro en 
Natuur 
Directie Europees Landbouw- en 

Visserijbeleid en 

Voedselzekerheid 

Bezoekadres 
Bezu denhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
T 070 379 8911 (algemeen) 

F 070 378 6100 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/lnv  

Behandeld door 
 

Ons kenmerk RVO/LAN 

Geachte heer  

Bij deze wil ik u hartelijk dank zeggen voor de gastvrijheid en gezamenlijke 

organisatie van het zeer geslaagde Rabobank-LNV event  ‘Feeding the World 

Together’ dat op 20 juni plaatsvond.  

Het evenement had een hoge opkomst en de bedrijven gaven te kennen zeer 

tevreden te zijn. De presentaties van de Rabobank sloten nauw aan bij het nieuwe 

beleid van minister Schouten. 

Ik was zeer onder de indruk van  die als moderator optrad bij 

de 3 paneldiscussies. Ook wil ik hierbij Marinda Verbakel bedanken voor de 

uitstekende organisatie van het event. Onze collega’s van RVO.nl hebben de 

warme samenwerking met haar enorm gewaardeerd. 

Met vriendelijke groet, 
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fruitteeltakkerbouw/vollegrondsgroenten minder / bescheiden.
Graag vullen we dat beeld nog aan met een beeld over hoeveel bedrijven +/- liquiditeitsvoorzieningen moeten
treffen en voor hoeveel daarvan dat problematisch of onmogelijk is.
Kunnen jullie ons daarvoor beknopt wat informatie vanuit jullie praktijk geven - indicatieve aantallen, in welke
sectoren en regio’s?

Bij voorbaat dank!

Met hartelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

======================================================
Rabobank disclaimer: http://www.rabobank nl/disclaimer
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Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 15:46 
Aan: Record en Informatiebeheer DI 
CC: ) 
Onderwerp: FW: Uitnodiging Minister Schouten 'Rabobank Farm2Fork Summit' 
Bijlagen: RB002 Farm2Fork 2019 Prospectus_A4.pdf; Uitnodiging Farm2Fork summit 

Sydney.pdf 

Goedemiddag,  

Deze graag inboeken voor DGA/ELVV. 
Dank! 

Met vriendelijke groet, 
 

Van: @rabobank.nl [mailto:Y @rabobank.nl] 
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 11:20 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: Uitnodiging Minister Schouten 'Rabobank Farm2Fork Summit' 

Beste  beste , 

Graag nodigt  Minister Schouten uit voor de ‘Rabobank Farm2Fork Summit’ op 28 maart in 
Sydney. De officiële uitnodiging zullen we via reguliere post toesturen, maar in verband met de 
kerstdrukte en de korte termijn waarop de summit plaatsvindt willen wij de uitnodiging via deze snellere 
weg alvast onder de aandacht brengen.  

Alvast fijne feestdagen en mooie jaarwisseling gewenst. 

Hartelijke groet, 
  

 
Executive Assistant to ,  

Rabobank  
Phone + 31 30  

@rabobank.nl 
(UC 001) P.O. Box 17100, 3500 HG Utrecht, the Netherlands 
(UC B220) Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, the Netherlands 

====================================================== 

Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer
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TER ADVISERING 

Aan  de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Uitnodiging voor deelname aan de “Rabobank Farm2Fork Summit” in 
Sydney op 28 maart 2019 

Pagina 1 van 2 

Ministerie van Economische 
Zaken & Klimaat 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Europees 

Landbouwbeleid en 

Voedselzekerheid 

Auteur 

T 070 378

@minez.nl

Datum 
31 januari 2019 

Kenmerk 
DGA-ELV / 19028678 

Kopie aan 

Bijlage(n) 1 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
U hebt een uitnodiging ontvangen van de heer  voor de "Rabobank 
Farm2Fork Summit" in Sydney op donderdag 28 maart 2019 om uw visie op 
kringlooplandbouw met een groot internationaal gezelschap te delen. De eveneens 

uitgenodigde Australische Minister of Agriculture and Water Resources, The 
Honourable David Littleproud MP heeft deze geaccepteerd. In reactie op de 
jaarplanning voor uw reizen heeft u ten aanzien van een mogelijke reis naar 

Australië (en Nieuw-Zeeland) gevraagd om nadere informatie. 

Advies 
• U wordt geadviseerd niet in te gaan op de uitnodiging van Rabobank, omdat

uw agenda een tijdrovende reis naar Australië in de periode van 25 tot en met
30 maart 2019 niet toelaat.

• Hoewel een bezoek aan de "Rabobank Farm2Fork Summit" in Sydney eventueel

gecombineerd  zou kunnen worden om de bilaterale zaken met Australië op

het gebied van landbouw te bespreken, waaronder een bezoek aan uw
Australische ambtsgenoot, is er geen directe noodzaak om een reis naar

Australië in de laatste week van maart 2019 te plannen.

Kernpunten 
• De Rabobank Farm2Fork Summit wordt voor de tweede keer gehouden. De

eerste editie vond plaats in 2016 als onderdeel van het Staatsbezoek van het
Nederlandse koninklijke paar naar Australië en Nieuw-Zeeland in 2016.

• Farm2Fork (F2F) is gefocust op de meest materiële zaken die de toekomst van
een levensvatbare en duurzame voedsel- en landbouwsector bepalen. Met een
speciale focus op Earth, Waste and Succession worden de nieuwste innovaties

en ontwikkelingen uit Australië, Nieuw-Zeeland en de rest van de wereld
gepresenteerd. Ingegaan wordt op de groeiende noodzaak om de milieudruk

 

 

 

 

 

 

BBR-paraaf 
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Pagina 2 van 2 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Europees 

Landbouwbeleid en 

Voedselzekerheid 

Kenmerk 
DGA-ELV / 19028678 

van de agrarische industrie te verminderen met daarbij de onlosmakelijke 
verbinding met de "Social License to Operate". Nederland heeft op dit gebied 
een grote reputatie en daarom ziet Rabobank diverse mogelijkheden voor de 

Nederlandse agrarische toeleveringsbedrijven. U bent gevraagd uw visie op 
een kringlooplandbouw te presenteren. 

• Deelname van naar schatting 1.500 gasten van over de hele wereld, waarvan

het merendeel behoort tot primaire producenten en middelgrote tot grote
voedselproducenten. Ook worden innovatieve startup/scale up bedrijven
uitgenodigd om hun ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid,

waterbeheer, droogte etc. te presenteren.
• Indien u accoord bent met bovenstaande advies, zal een bedankbrief aan de

heer opgesteld worden.
5.1 tweede lid e





 

          
            

           
         

   
            

          
       

         
    

          
           

   

 

   



                            
 

 
       

 
 

  
 

  

 
 

     

   
  

 
 

 
 

 
 

   
 

      

                          
     

   
  

 
 

         

         
 

 
 
  

 

 
  

 

  
 

  
 

    

  

  

       
  

                   
 

   
  

    

      

 

                   
    

    
 

 
 

  

 

     

      

 

    

   

 
           
            

          
 

    



                
    

  

       
       

    
  

      
  

  
 

        
   

 
 
  

            
 









 

            
            
           

   

  

          
           

     
            

          
         

              
          

         
 

           
          

         
            

     
          

          
              

           
      

             
           

          
          

       
          

         
              

           
             

          
       

  
    



 

 
 

 

           
           

         
             

            
             

          
              

               
           

         
          
            

   
           

         
          

       
  

                 
             

           

     
       

       
          

         
         

          
             

      
       
              

              
          

          
          

            
       

  
      







TER INFORMATIE 

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Gesprek  Rabobank 24-4 

Pagina 1 van 4 

Directoraat-generaal Agro 

Auteur 

T 070 379 

@minez.nl

Datum 
11 april 2019 

Kenmerk 
DGA / 19097019 

Bhm: 19102513 

Kopie aan 

Bijlage(n) 
1 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Op 24 april a.s. spreekt u tussen 14:00 en 15:00 met dhr. , 

bestuursvoorzitter van de Rabobank. Op de agenda staan op verzoek van dhr. 

: uw Visie en het Deltaplan biodiversiteitsherstel. Bij het gesprek zal  

 aanwezig zijn. 

Advies 
U kunt kennis nemen van de nota ter voorbereiding op uw gesprek met dhr. 

 

Kernpunten 
LNV-visie (o.a. taskforce verdienvermogen, jonge boeren en Agri-NL): 

- U kunt waardering uitspreken voor de inzet van de Rabobank op

kringlooplandbouw en verduurzaming van voedselproductie. De Rabobank is

voortdurend in beweging. Dit komt ook weer duidelijk naar voren in het

filmpje ‘growing a better world together’.

- En dhr.  hartelijk bedanken voor zijn reactie op uw verzoek concrete

acties in het kader van de visie te benoemen. Daarin geeft dhr.  o.a.

aan, dat de Rabobank hun klanten actief stimuleert hun duurzaamheidseisen

naar een hoger niveau te brengen. Daartoe heeft Rabo toegesneden

financieringsinstrumenten ontwikkeld.

- U kunt de hoop uitspreken ook in de toekomst, na de presentatie van het

realisatieplan, weer samen met de Rabobank op te trekken in het

verwerkelijken ervan.

- Maar ook aangeven dat de omslag nog niet volledig zijn weerslag vindt in de

Rabo-organisatie en vragen hoe het bestuur hiermee om denkt te gaan.

- U kunt aangeven dat u een taskforce verdienvermogen heeft opgericht met

experts uit landbouwpraktijk, openbaar bestuur, academia en de financiële

sector, die o.a. nader gaat bezien welke randvoorwaarden essentieel zijn bij

de totstandkoming van een goed verdienmodel voor agrarisch ondernemers

die de omslag naar kringlooplandbouw maken. U kunt aangeven dat u het op

prijs stelt dat  deelneemt in deze taskforce.

- U kunt aangeven erop te rekenen dat de Rabobank de garantieregeling

Vermogensversterkende Kredieten jonge boeren gaat aanbieden en (actief)

promoten wanneer deze straks opengesteld wordt.
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- U kunt vragen wat dhr. van Agri-NL en de daadkracht van het

collectief vindt.

Deltaplan biodiversiteitsherstel 

- U kunt aangeven blij te zijn met de deelname en bijdrage van de Rabobank

aan deze maatschappelijke beweging.

- En in het bijzonder de inspanningen te waarderen op het instrument

biodiversiteitsmonitor en verdienmodellen.

- de Rabobank heeft u gevraagd biodiverse melkveehouderij op basis van de

biodiversiteitsmonitor op te nemen in de fiscale groenregeling, net zoals

biologische landbouw nu is opgenomen in die regeling. Gezien de positieve

indrukken van de biodiversiteitsmonitor en de mogelijke bijdrage hiervan aan

het realiseren van uw visie kunt u aangeven dat u de mogelijkheden gaat

onderzoeken.

- U kunt aanvullend het volgende vragen: als we dit kunnen realiseren, zorgt

Rabobank er dan voor dat de boeren die hun oude leningen in één keer

aflossen ten behoeve van Groenbank-leningen en geen aflosboete daarvoor

hoeven te betalen (vergelijkbaar met versneld aflossen woninghypotheek)?

- U kunt vragen om met wat extra aandacht te kijken naar wat de Rabobank

kan betekenen voor de kleinere boeren die willen overstappen, zoals op

Schiermonnikoog.
- Op 18 april heeft het Platform Duurzame Financiering van De Nederlandse

Bank besloten tot de oprichting van de werkgroep Biodiversiteit. Die gaat
getrokken worden door de Nederlandse Waterschap Bank en zal o.a. het inzet

voor het Deltaplan als één van haar wthema’s. U heeft eerder aangegeven
hier blij mee te zijn.

- Rabobank zal hiervoor worden uitgenodigd.

- U kunt uw waardering hiervoor uitspreken en de hoop dat dit goede resultaten
gaat geven. Ook kunt u navragen hoe de Rabobank hiernaar kijkt en welke
verwachtingen dhr.  heeft. Of op welke manier de Rabobank het

verband ziet tussen haar investeringen en leningen en de afhankelijkheid van
biodiversiteit.

Toelichting 
LNV-visie 

Brief aan de Rabobank 

- Op 19 maart stuurde u een brief aan de Rabobank met de vraag wat de

Rabobank gaat doen om de omslag naar kringlooplandbouw te hebben

gerealiseerd. U vroeg welke concrete resultaten de bank wilt bereiken, welke

acties zij hiervoor ondernemen en met wie zij samenwerking zoeken om de

krachten te bundelen en de impact van initiatieven te vergroten.

- Op 9 april ontving u reactie op uw schrijven (bijlage 1), met daarin

voornamelijk een opsomming van samenwerkingsverbanden maar met weinig

concrete resultaten en concrete acties.
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Garantieregeling vermogensversterkende kredieten jonge boeren 
- Door WJZ wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerking van de

garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten. Onlangs hebben ABN

AMRO en ING laten weten de regeling niet aan te zullen bieden. De

belangrijkste overweging daarbij is dat de kosten (en risico’s van een

achtergestelde lening) niet opwegen tegen de baten. De Rabobank beraadt

zich nog.

- Het streven is om de garantieregeling voor de zomer te publiceren.

Agri-NL 
Rabobank is lid van Agri-NL,  vertrekkend  

 is secretaris. Dit collectief van Nederlandse coöperaties in de 

voedselsector praat mee over de realisatie van de LNV-visie maar heeft nog geen 

concrete bijdrage aangekondigd. Net als de Rabobank ontving Agri-NL een brief 

met de oproep mee te doen. Reactie blijft echter uit.  belt dhr. 

. 

Deltaplan biodiversiteit 

Bij de kwartiermakers van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel speelt Rabobank 

een gewaardeerde en constructieve rol. Hun inzet zit vooral in 

instrumentontwikkeling voor stapeling van beloningen en daarmee 

toekomstgerichte en rendabele boerenbedrijven. In dat kader besteden ze veel 

aandacht aan het vinden van medefinanciers. Rabobank zal waarschijnlijk 

aangegeven bereid te zijn in gesprek te gaan met de retail dat daar ook een 

stukje van de waardering voor de boeren vandaan moet komen. 

Biodiverse melkveehouderij in regeling groenfinanciering. 
- Rabobank verzoekt biodiverse melkveehouderij op basis van de

biodiversiteitsmonitor op te nemen in de regeling groenfinanciering, zoals

biologische landbouw nu al opgenomen is in de regeling. Omdat via die

regeling de funding voor de Rabobank goedkoper is, kan een goedkopere

lening aan de boer gegeven worden. Dit zou dan één van de bijdragen (naast

andere, van in elk geval de melkfabriek, mogelijk ook van waterschap en/of

drinkwaterbedrijf vanwege vermeden kosten) kunnen zijn aan het wegwerken

van de hogere kostprijs van biologische productie van €0,04/kg van de melk

waardoor het netto-bedrijfsresultaat voor de boer op peil blijft.

- Vanwege positieve indrukken over de biodiversiteitsmonitor kan dit mogelijk

een bijdrage leveren aan het realiseren van de LNV-visie. We gaan

onderzoeken of dit kan. Hierover is door LNV en I&W op donderdag 11 april

gesproken met  en  (beide Rabobank, is opvolger

).

- Er zijn diverse punten in die onderzocht moeten worden, waaronder

staatssteunaspecten en de vraag of en hoe een bestaand bedrijf dat volgens

een ander productieconcept gaat produceren als nieuw bedrijf kan worden

aangemerkt, zodat het volledig nieuw gefinancierd kan worden door een

Groenbank. Alleen dan is er voldoende impact, omdat omschakeling niet in de

eerste plaats nieuwe investeringen in het bedrijf vragen. Met name dat laatste

kan juridisch lastig zijn, maar wellicht kan van de werkwijzen voor de

biologische sector geleerd worden.
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Platform Duurzame Financiering DNB 
Het Platform Duurzame Financiering geeft ruimte aan diverse werkgroepen op het 

gebied van klimaatrisico’s en verduurzamen van vastgoed en SDGs. Daar is de 

Rabobank vast in vertegenwoordigd. Nu komt er ook een werkgroep biodiversiteit 

onder dit platform. Dat is op initiatief van de Nederlandse Waterschapsbank en 

ASN Bank. Met andere financiële partijen, zoals Rabobank en ASR, zal eerdaags 

worden gesproken over deelname.  





zijn om een keer met Rabo-sectorspecialisten te spreken hoe zij aankijken tegen
het stikstofvraagstuk, wat in hun ogen mogelijk succesvolle maatregelen zijn en
wat dit zou kunnen betekenen voor de sector. Zoals ik jullie eind vorige week al
aangaf heb ik haar de vraag gesteld wat op de MLT/LT het draagvlak van ‘de
sector’ is (of preciezer gesteld, de verschillende sectoren). Het spreekt voor zich
dat ik deze bijeenkomst graag samen met jullie en jullie collega’s doe. Wie zouden
we hiervoor kunnen uitnodigen? Ik denk zelf ook zeker voor mensen van DAD.

Lukt het om mij morgen een paar suggesties te doen? Dan sturen wij wat uit.

Groet!

Van: @rabobank.nl < @rabobank.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 14:51
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: Organiseren van een brainstormsessie bij de Rabobank inzake DG
Stikstof - n.a.v. het gesprek van  met mevrouw 

Beste meneer ,

Op verzoek van  benader ik u omtrent het inplannen van een
brainstorm sessie te organiseren bij de Rabobank. Dit naar aanleiding van het
gesprek dat  heeft gehad met mevrouw  op woensdag 15 januari
jl.

Zou u mij misschien een aantal opties willen mailen op welke datum ik dit kan
inplannen (tijdsduur circa 2 uur) en wie er vanuit het ministerie nog meer bij
aanwezig zullen zijn?

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

<image002.png>

Rabobank
Email: @rabobank.nl
Mobile: +316
 Postadres: Rabobank Nederland, T.a.v. Sectormanagement, UCO-0102, Postbus
17100, 3500 HG Utrecht 
Bezoekadres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht
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======================================================
Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer













E: @minlnv.nl
T: +31 (0)6 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

NB: Alle emails vanuit deze emailbox worden in het kader van de WOB verzameld in
de verzamel-emailbox stikstof@minlnv.nl
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NB: Alle emails vanuit deze emailbox worden in het kader van de WOB verzameld in de
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stikstof@minlnv.nl



Van: @du-advies.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 10:55 
Aan: @gmail.com); ; 

@rabobank.nl'; @rabobank.nl; 
@rabobank.nl; @vogelbescherming.nl; 

@fryslan.frl); 
 

@frieslandcampina.com); 
@frieslandcampina.com; @schiermonnikoog.nl'; 

@julesvdw.nl; 
@natuurmonumenten.nl

CC: @gmail.com';
Springfield

Onderwerp: Notulen groot overleg 2 maart 2020 te Schiermonnikoog
Bijlagen: 2020-03-02.pdf

Beste allemaal, 

Hierbij sturen ik jullie de notulen van het laatste groot overleg toe van maandag 2 maart 2020 te 
Schiermonnikoog.  
Dit overleg is nog maar 2 weken geleden, maar gezien de ontwikkelingen van de afgelopen week voelt 
het als veel langer.  
We zitten allemaal in een bijzondere tijd, waarbij we eens flink uit onze comfortzone worden geslingerd.  
Elke zekerheid blijkt nu erg relatief te zijn. Ik wens jullie allemaal veel gezondheid, wijsheid en sterkte toe 
de komende tijd.   

Met vriendelijke groet, 
D&U Advies BV 

 

Projectleider Biodiversiteit Schiermonnikoog 

E    @du-advies.nl 
M   + 31 6  

T   (050) 
W  www.du-accountants.nl 
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De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit bericht en eventuele kopieën 
daarvan vertrouwelijk te behandelen en te vernietigen en dit aan de afzender te melden.  
D&U Advies B.V. staat vanwege de elektronische aard van de verzending niet in voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van het 
bericht, noch voor tijdige of virusvrije ontvangst daarvan.  

D&U Advies B.V. staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 02052089. 
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Notulen vergadering breed overleg 

Datum : 2 maart 2020 

Locatie : Gemeentehuis Schiermonnikoog, 9:30-13:00 

Aanwezig :  (procesbegeleider, werkgroep), Ineke van Gent (burgemeester 
  Schiermonnikoog),  (Louis Bolk Instituut),    
  (Natuurmonumenten),  (Friesland Campina),   
  (Vogelbescherming),  (LNV),       
  (LNV),  (LNV),  (Rabobank),  
  (Rabobank),  (provincie),  (provincie),   
  (Regiodeal-provincie),  (planschrijver Provincie),     
   (adviseur D&U, werkgroep),    (kwartiermaker  
  Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog), (werkgroep),     
  (werkgroep),  (werkgroep), werkgroep). 

1. Opening

 opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

2. Agenda

Er blijken geen aanvullingen te zijn op de agenda. 

3. Notulen 9 december 2019

 In het vorig overleg is aangegeven dat de vijf Waddeneilanden een gezamenlijke aanvraag 
hebben gedaan bij de Regiodeal. Inmiddels is duidelijk dat deze aanvraag is afgewezen. Er zal op 
een andere manier aan dit doel gewerkt worden. 

Actielijst 

- Uitzoeken of het  mogelijk is om juridisch vast te leggen dat de eilander boeren na 35%

inkrimping vrijstelling krijgen van landelijke afromingen –Wie???  geeft aan dat

hij navraag heeft gedaan bij de provincie maar dat het niet mogelijk is om op voorhand

een vrijstellingsregeling te treffen of om dit überhaupt vast te leggen. Hier kan pas

naar gekeken worden als dit aan de orde is. Wat we wel kunnen doen is vastleggen dat

zowel LNV als de provincie vindt dat een dergelijke vrijstellingsregeling getroffen zou

moeten worden als dit aan de orde is.  zet dit op papier en stuurt dit naar 

die het mee kan nemen in de notulen.

58a
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- In volgend breed overleg de naam doorgeven van projectleider reststromen – 

- Functieomschrijving overall-coördinator –  Staat op op de agenda

- Mogelijke financiers in beeld brengen + begroting tot einde project – Werkgroep

Is gebeurd, staat op de agenda

-  en  dit jaar nog samen om tafel om aanvraag € 75.000 te

verantwoorden / formuleren Is gebeurd.

- belt met voorzitter Nationaal Park.  heeft dit nog niet gedaan maar gaat dit

alsnog z.s.m. doen.

-  en  maken voorstel richting postcodeloterij Dat hebben ze gedaan, staat

op de agenda

-  gaat uitzoeken of er een bijdrage kan komen vanuit coöperatief dividend fonds

 heeft hiernaar gekeken maar moest concluderen dat de criteria nog steeds van

toepassing zijnen dat er teveel zakelijk belang is waardoor het project niet in

aanmerking komt.  houdt het in z’n achterhoofd

-  en  laten uitzoeken hoe we onder het deminimisplafond kunnen blijven,

mogelijk door vrijstelling   (jurist provincie) is hier mee bezig

- Contact  met  en over verwijzingen speerpunten proeftuin Dat is

er geweest.  vertelt dat hij geen kansen ziet om de mest later uit te rijden. Met

het uitrijden van ruige mest zijn er meer kansen. Ze hebben afgesproken dat het

Streefbeeld als uitgangpunt dient.

- Inbouwen speerpunten proeftuin in plan van aanpak door  en  Is

gebeurd, op 12/12/2019.  maakt de opmerking dat het goed zou zijn om iets

te maken waarin alle documenten online te vinden zijn. We gaan nadenken over hoe

dit kan.

-  en  maken een tijdspad voor het totale project en mailen deze rond. Is

gedaan

- De werkgroep zal de boeren verzoeken alle gegevens 2019 in te vullen voor

biodiversiteitsmonitor. Is gebeurd.

-  en  gaan bij  en/of  navragen of een

stakeholdersbijeenkomst nog steeds gewenst is  geeft aan dat dit de wens was van

, maar dat hij geen gedeputeerde meer is. Inmiddels heeft het college

van Gedeputeerde Staten een bezoek gebracht aan het eiland en zich laten bijpraten

over het project. De urgentie van een stakeholdersbijeenkomst is toen niet genoemd.
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4. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen. 

5. Introductie Dommerholt

 werkt voor de Vogelbescherming. Onlangs heeft de Vogelbescherming een 

groot project afgerond op Terschelling; Polderpracht. Met gelden uit de Postcodeloterij heeft 

men daar getracht de weides te verduurzamen en met meer weidevogels te verrijken.  

 is bij het project biodiversteit op Schiermonnikoog betrokken zodat we samen kunnen 

optrekken i.p.v. dat twee trajecten naast elkaar lopen. Vanuit de Vogelbescherming is er budget 

voor twee jaar om in de vogels op Schiermonnikoog te steken. Ze werken vraaggestuurd en 

kunnen nu al opstarten. Te denken valt bijvoorbeeld aan de overgang weide en natuurgebied.  

is benieuwd welke praktische hulp Terschelling via de Vogelbescherming heeft ontvangen. 

Dit gaat bijvoorbeeld om Plas/Dras, Uitgestelde maaidata, Levering melk tegen hogere melkprijs, 

ondersteuning in het zuivelproject.  

 stelt voor om een keer een boer van Terschelling uit te nodigen zodat hij zelf kan vertellen 

wat er is veranderd op Terschelling, wat het project voor de boeren daar inhoudt.  vermeldt 

dat de financieringsopzet niet één op één kan worden gekopieerd en dat Polderpracht is 

gerealiseerd met privaat geld (Postcodeloterij). 

6. Projectorganisatie

a) Projectleiderschap

  en  hebben samen een functieomschrijving gemaakt waar vanmiddag de

laatste hand aan zal worden gelegd. Wat vooral mee heeft gespeeld is: Wat is de snelste

manier en waar hou je er het meeste sturing op. Minimaal drie partijen moeten inschrijven

op deze opdracht. Het wordt geen openbare aanbesteding. Het betreft een functie van 2

dagen per week, gedurende één jaar. De procedure is al in gang gezet en zou binnen 2-6

weken kunnen afgerond kunnen zijn. Ineke benoemt de zorg dat de opdracht aan een partij

gegund wordt die nog helemaal bijgepraat moet worden; dat zou het project ophouden.

Los hier van praten   en  vanmiddag met de werkgroep over het

dienstverband van  hoe deze gecontinueerd en vooral gefinancierd  kan worden. 

heeft aangegeven op dit moment geen full-time functie te kunnen vervullen als

kwartiermaker.

5.1 tweede lid e

5.1 tweede id e

5.1 tweede id e

5.1 tweede id e

5.1 tweede li  

5.1 tweede li  5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid e 5.1 tweede i  5.1 tweede li  

5.1 tweede lid 5.1 tweede lid e



4 

Voor 2020 is er nog geen sluitende begroting. De aan te nemen overall-coördinator zou ook 

alle geldstromen in kaart moeten brengen.  zou jammer vinden als de financiering het 

project belemmert. Ook zou  tussentijds graag een keer geïnformeerd worden over de 

financiële stand van zaken.  reageert hierop met een voorstel om eens per maand een 

update rond te sturen naar de deelnemers van het groot overleg wat positief ontvangen 

wordt. 

b) Plan van Aanpak

Het plan van aanpak wordt even gelaten voor wat is. Het is bijgewerkt maar omdat er

constant ontwikkelingen zijn zou je ook constant kunnen gaan bijwerken. Daar wordt niet

voor gekozen. Het plan dienst als basis voor de nieuwe coördinator.

7. Financiën

a) Financiën werkgroep

De begroting voor 2020 is aangepast nadat offertes zijn binnen gekomen. Hierdoor zijn

bedragen hoger uitgevallen. Twee weken geleden is er een overleg geweest tussen de

provincie en de werkgroep over de proceskosten en de zuivelhoeve. Vanmiddag wordt hier

verder over gepraat.  en  hebben aangegeven dat hier mogelijk geld voor kan

komen uit de PAS. Uiteraard kan dit alleen met instemming van het College.

De provincie heeft aangegeven dat er door hun max. 40% van de zuivellijn kan worden

gefinancierd. Momenteel ligt de vraag bij de provincie of een deel hiervan vooruit betaald

kan worden zodat dit aangewend kan worden voor zaken als een bouwvergunning.

De provincie is ook in overleg met het Waddenfonds om het PAS-geld te beschermen. A.s.

donderdag mag de werkgroep een pitch houden bij het Waddenfonds. Momenteel wordt het

Waddenfonds geëvalueerd wat het toekennen van subsidies zou kunnen bemoeilijken.

 (werkgroep) heeft een aanvraag gedaan voor de “Samen-voor-biodiversiteitsprijs” die

is uitgeschreven door Deltaplan Biodiversiteit en wordt betaald uit het Wereld Natuurfonds.

Onze eigen  is voorzitter en er deden 98 projecten mee. De prijs omvatte € 25.000,=. Ons

project is niet geselecteerd.

 heeft goed bericht. Natuurmonumenten mag elk jaar een extra project indienen bij de

Postcodeloterij. Hij heeft Schiermonnikoog voorgedragen en dat is geaccepteerd. Hij heeft

aangegeven dat het project een bedrag van € 3.8 miljoen euro nodig heeft. Uitgaande van

een totaal bedrag van € 5.5. miljoen en 40% dekking met overheidsgelden. In april wordt

bekend gemaakt of we door de eerste ronde zijn. Als dat het geval is mag het project worden

uitgeschreven en volgt de uitslag in het vierde kwartaal van dit jaar.  acht de kans reëel

dat we mee mogen doen. Hij benadrukt dat het stuk inkomensondersteuning hier niet in zit.
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In de aanvraag wordt Natuurmonumenten vaak genoemd.  geeft aan dat dit nodig is 

voor de aanvraag maar dat het wel het project van de boeren blijft.  

b) De-minimisvraagstuk

Vanuit de Regiodeal wordt € 75.000,= uitgekeerd. Daarmee komen we in de problemen met

het de-minimisplafond. Vanuit de provincie wordt gemeld dat jurist  daar

mee bezig is. Er wordt geopperd om het geld via de zuivelcoöperatie te laten lopen maar

 geeft aan dat dit misschien wrikt met de aanbestedingsvoorwaarden. Wel is er volgens

 zoiets als een vrijstellingsverordening; 40% mag dan via de staatssteunkaders worden

uitgekeerd. Een melding volstaat.

 stelt voor dat we eerst het financieringsplaatje rond maken en dat de werkgroep,

 en  dan in gesprek gaan met 

Morgen vindt op het provinciehuis weer overleg plaats over de financiën uit de Regiodeal.

Als de déminimissteun bij ons een probleem oplevert gaat dat wellicht bij meerdere

projecten een probleem geven.

8. Transitievergoeding / PAS / Alternatieven

a) Actiepunten na bedrijfsbezoeken  en 

Vorige week zijn de bevindingen n.a.v. individuele gesprekken met de boeren door  en

 teruggekoppeld in een overleg met de boeren. Qua transitievergoeding hadden  en

 gekozen voor een simpele benadering waarin centraal staat dat de vergoeding

afhankelijk is van de hoeveelheid stikstof die je inlevert. Daar zijn nog een aantal

aanvullingen op gekomen van boeren die opperden dat er ook gekeken moest worden naar

de grond die een boer op het eiland heeft, dus hoe in- of extensief iemand boert en rees de

vraag of de afstand tot de natuur ook een rol moest spelen. De boeren is gevraagd zelf ook

mee te denken over een geschikt rekenmodel waarin onderzocht moet worden of ook

bovenstaande factoren een rol moeten spelen. Naast de transitievergoeding hebben de

boeren ook gezien welke plus er is als ze een dubbeltje per kg. meer verdienen waarbij

opgemerkt moet worden dat dit dubbeltje extra alleen is voor de melk die in de kaas wordt

verwerkt. Ze hebben alle berekende bedragen voor hun eigen bedrijf maar ook van hun

collega’s gezien.   vraagt zich af of er geen risico is dat de boeren zich met elkaars

bedrijfsvoering gaan bemoeien en of dit het project niet in gevaar kan brengen.

De boeren gaan binnenkort samen om tafel om de door  en  voorgestelde

rekenmodule te bekijken en zo mogelijk verder uit te werken. Op 9 april a.s. komen  en

 weer naar het eiland om te horen waar de boeren op uit zijn gekomen.
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 vraagt of er een analyse is gemaakt en of de effecten op bedrijfsniveau zijn 

doorberekend.  legt uit dat dit in 2016/2017 door  is berekend, maar dat er in de 

afgelopen jaren zaken veranderd zijn en dat veel boeren het plan uit 2016/2017niet als hun 

eigen plan beschouwden, maar als een advies. Er zullen dus nieuwe plannen moeten komen 

die de boeren zelf moeten aanleveren.  kan deze plannen maken maar er mag ook 

gekozen worden voor een andere adviseur.  

Er zijn nog geen harde cijfers over wat een ieder gaat inleveren aan aantal koeien. 

 wil graag weten  of er al besloten is of de koeien t.b.v. de krimp in één keer weggaan of 

in fases. Hij kan zich voorstellen dat de afbouw van de koeien samen hangt met de opbouw 

van de meerprijs.  geeft aan dat de koeien in één keer weggaan en dat daar een 

transitievergoeding voor moet komen. Verder geven zowel  als  aan dat de 

boeren nog steeds 100% achter het project staan en ook z.s.m. helderheid willen over de 

doorgang van het project. Het lijkt  ook zinvol om de vaart erin te houden omdat er 

overal nieuwe projecten opduiken die zeker ook markttechnisch concurrentie opleveren. 

 beaamt dit; de kaas die hij in eerste instantie voor ogen had is inmiddels al op de 

markt. 

b) Staatsteuntraject.

Het staatsteuntraject staat in de steigers.  van Nysingh advocaten kan los zodra

de laatste boer de financiële gegevens van de afgelopen vijf jaren heeft aangeleverd. 

verzamelt deze en geeft aan dat er één boer is van wie hij deze cijfers nog moet ontvangen.

c) Groenblauwe diensten

Liever dan voor het staatsteuntraject wordt gekozen voor de blauwgroene diensten indien

dit traject reële mogelijkheden  biedt. Afgelopen vrijdag is er een bijeenkomst geweest en de

bevindingen waren hoopvol. De bestaande pakketten bieden niet voldoende ruimte maar

aangevuld met nieuwe pakketten waarmee extensivering van bedrijfsvoering wordt beloond

is dat wel het geval. Deze combinatie kan als extra GOB-pilot twee jaar lopen, op z’n vroegst

vanaf 1 januari 2021. Deze kunnen dan worden aangeboden als keuzepakket. De pilot loopt 2

jaar. Zekerheid na die twee jaar is er niet, maar het lijkt  onlogisch als de pilot een

succes blijkt en niet verlengd zou worden. Zowel de provincie als het rijk juichen de pilot toe.

Met de blauwgroene diensten kan tot een miljoen aan transitievergoeding worden

opgebouwd. Dit is het bedrag waarmee ook  en  hebben gerekend in de

transitievergoeding.

9. Biodiversiteit

a) Regiodeal / Streefbeeld

 geeft aan het een leuk proces te vinden. Hij heeft de boeren tijdens een

bijeenkomst drie extreme scenarios’ voorgelegd; één waarbij de Hereweg is afgesloten, één

waarbij er optimale samenwerking tussen de boeren is en één waarbij er niets verandert. Dit

bracht een discussie op gang over wat men wel en niet zag zitten  was in

gezelschap van een tekenaar van Strootman Landschapsarchitecten die tekeningen/beelden
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presenteerde en deze ter plekke aanpaste. Belangrijke punten waren de weidevogels, 

overgang weide naar natuur, kwelderbeheer, ganzenbeheer, en waterbeheer. 

N.a.v. bovenstaande bijeenkomst hebben de boeren ook zelf een overleg georganiseerd en

daar gesproken over het Streefbeeld omdat zij volledig achter het Streefbeeld willen staan

zoals dat wordt ingediend.  geeft aan dat het Streefbeeld niet heel hard is en

flexibel mag zijn. Als gaandeweg blijkt dat iets niet haalbaar is of om andere redenen

veranderd of geschrapt moet worden, dan kan dat.

Vorige week heeft de tekenaar voorafgaand aan de presentatie van  en  opnieuw 

het aangepaste Streefbeeld in tekening laten zien waarbij nog wat kanttekeningen waren van 

de boeren, waaronder de sloten die niet waarheidsgetrouw waren ingetekend. Afgesproken 

is toen dat de boeren de komende week nog een keer samen komen om over het Streefbeeld 

te praten en naar aanleiding daarvan een definitieve versie op tekening te krijgen. Deze 

wordt dan voorgelegd aan de stakeholders zodat zij kunnen aangeven of zij zich in dit beeld 

kunnen vinden. Eerst aan Natuurmonumenten omdat er in het Streefbeeld uitgegaan wordt 

van een verdergaande samenwerking en later met de andere stakeholders.  De volgende stap 

is het maken van een actieplan waarmee geld kan worden aangevraagd bij de Regiodeal. 

 geeft aan dat hij tevreden is over de ontwikkelingen m.b.t. Streefbeeld en dat het 

binnen de Regiodeal allemaal iets minder vaart loopt dan gepland. In juni is pas het volgende 

overleg over de Regiodeal. Omdat we er steeds van uit gegaan zijn dat het Streefbeeld in 

maart klaar moest zijn, kan het in maart al aan Natuurmonumenten voorgelegd worden. 

 stelt voor om het Streefbeeld dan op 20 april a.s. tijdens een avond van het Nationaal 

Park te presenteren. Maar omdat we graag een breder publiek bij het plan willen betrekken 

wordt gekozen voor een informatieavond 2.0 van de boeren. 

b) Proeftuinstatus.

 geeft aan dat de insteek nu vooral groenblauwe diensten zijn.  is in het kader

van de proeftuinproject met mensen van de provincie op bezoek geweest bij de boeren op

het eiland en o.a. kennis te nemen van de staat van de weilanden. Voor mei a.s. zijn ze

opnieuw uitgenodigd om te kijken hoe het één en ander er dan uitziet. zal de

uitnodiging hiertoe versturen.

c) Nulmeting.

gaat de gegevens die Friesland Campina heeft delen met . Omdat dit om

heel veel gegevens gaat, zal  bij  aangeven welke gegevens van belang

zijn.

10. Zuiveltraject

a) Vragen n.a.v. meegestuurde update

 heeft gehoord dat er geen gezamenlijke branding komt met Natuurmonumenten en is

benieuwd hoe dat zit.  geeft aan dat er afspraken zijn met kaasproducenten die al een
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branding hebben met Natuurmonumenten die een gezamenlijke branding in de weg staan. 

 geeft aan dat Natuurmonumenten wel op andere manieren kan ondersteunen; 

bijvoorbeeld door regelmatig een stukje in hun blad te plaatsen. Bij nieuwe vormen van 

landbouw staat Schiermonnikoog bij Natuurmonumenten bovenaan. 

Er wordt nog gewerkt aan de statuten en de huishoudelijke regels van de zuivelcoöperatie. 

Als deze af uitgewerkt zijn kan de boeren gevraagd worden lid te worden van de coöperatie. 

De samenwerking met Zijerveld is na een moeilijke start positief. Duidelijk is dat we in den 

lande zelf ook een actieve rol moeten gaan spelen in de verkoop. Zeker als we tot gewenste 

afnames willen komen. Over de afname op het eiland maakt  zich vooralsnog geen 

zorgen. 

b) Projectplan 

Het businessplan is klaar en de begroting is zo goed als klaar. Met deze nieuwe input kan het

projectplan afgerond worden. Dit duurt 1 a 2 weken. Aanpassingen blijven verwerken na elke

nieuwe ontwikkeling is niet gewenst.

c) Rabobank en andere mogelijke financiers.

zou eerst graag willen weten waar de zuivelcoöperatie zijn financiers zoekt en wil

daarna wel in overleg. Daarbij moeten er individuele bedrijfsplannen aangeleverd worden

van de boeren. Dat kan  doen, maar elke boer is ook vrij om zijn eigen adviseur te

kiezen.  benoemt dat het wel van belang is dat de rekenmethodiek hetzelfde is.

N.a.v. de plannen kan de Rabobank de gesprekken met de boeren voeren.

11. Reststromen

a)  is benoemd tot deelprojectleider.

b) Stand van zaken.

 stelt voor om de Reststromen in eerste instantie volgend te laten zijn. Daar is niet

iedereen het mee eens omdat ook duidelijk moet worden hoe er bijvoorbeeld met bokashi

en mest moet worden omgegaan. De verwachting is dat we daar tegen problemen t.a.v. de

regelgeving aan gaan lopen. Het project hangt op een aantal punten nauw samen met

Reststromen en die punten moeten in kaart worden gebracht.  gaat Met 

 in overleg.
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12. Communicatie

Zowel  als  zijn afgelopen zondag in de uitzending van vroege Vogels geweest 

om te vertellen over het project. 

Eerder deze vergadering hebben we afgesproken in april een vervolg op een eerder gehouden 

informatieavond voor de eilander bevolking te organiseren. 

13. Rondvraag

 verzoekt de aanwezigen om bijdragen aan de website van de zuivelcoöperatie toe te 

sturen.  

Schiermonnikoog is in principe zelfvoorzienend qua water, maar ook hier lopen we aan tegen de 

grenzen van wat mag. Als je hier tegen punten aanloopt, kun je dat bij  melden. 

 heeft vanochtend veel zaken voorbij horen komen waar de 

Vogelbescherming bij aan zou kunnen haken. Hij geeft aan dat hij de informatie die hij hier aan 

tafel heeft gehoord niet elders zal delen. 

Volgens  bracht een jurist de verkoop van fosfaatrechten om het project te bekostigen 

afgelopen vrijdag tijdens het overleg over de blauwgroene diensten weer ter tafel terwijl 

duidelijk was afgesproken dat dit buiten beschouwing zou worden gelaten.  geeft aan dat 

dit in de landelijke discussie stikstof wel een rol speelt bij de opkoop van bedrijven en dat de 

verkoop van fosfaatrechten  invloed heeft op de inkomensondersteuning. 

14. Sluiting

Het volgende groot overleg zal plaatsvinden op het gemeentehuis te Schiermonnikoog op 11 mei a.s. 

om 9:30.  

Actiepunten: 

-  zet op papier dat zowel LNV als de provincie vindt dat een dergelijke

vrijstellingsregeling getroffen zou moeten worden als dit aan de orde is. Hij stuurt dit

naar  die het dan bij de notulen kan voegen, pag. 1.

- Nadenken over een online-archief project, pag. 2 – werkgroep

- Vraag staat uit bij de provincie of zij kunnen vooruitbetalen om de bouwkosten te

kunnen voldoen, Provincie, pag. 4.

- Op verzoek van provincie het financieringsplaatje rond maken, werkgroep, pag 5.
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- Vervolgens in gesprek met  over (melding)

vrijstellingstellingsverordening déminimissteun, pag. 5 Werkgroep / Provincie

-  rondt projectplan af binnen 1 a 2 weken, pag. 8

- Werkgroep zoekt financiers, pag. 8

- Boeren laten individuele bedrijfsplannen maken, pag. 8, werkgroep

- Bewonersbijeenkomst organiseren in mei, werkgroep, pag. 7.

- Uitnodiging proeftuinbijeenkomst mei,  pag. 7
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Waarin onderscheidt de sierteelt zich t.o.v. andere sectoren? 

Ca. 80% van de productie is bestemd voor de export.             
De sierteelt kenmerkt zich door enorme seizoenspatronen.     
In de maanden maart t/m mei worden de rendementen voor het gehele jaar gemaakt. 

Deze seizoenspatronen zijn een gevolg van 1) de internationale bloemendagen (moederdag, 
Valentijn etc.) welke belangrijk zijn voor de internationale afzet van met name snijbloemen 
en potplanten 2) in het voorjaar vindt de afzet van de voorjaarsbloeiers plaats (tulpen, 
perkgoed etc.) en aanplant in tuinen (tuinplanten). Ervaring leert dat de rest van het jaar 
nagenoeg geen rendement behaald wordt, maar men quitte speelt.   

Snijbloemen en perkgoed zijn slechts enkel dagen houdbaar. Potplanten en tuinplanten 
weliswaar wat langer maar daarvan loopt de kwaliteit terug en neemt verkoopbaarheid af en 
daarbij komt dat het ruimtebeslag blijft en er geen nieuwe aanplant plaats vindt.  

Bij vernietiging van het gewas is men gedurende een periode uit productie en heeft men bij 
het aantrekken van de markt (na Corona) geen afzetklaar product. Als gevolg van het 
seizoenspatroon kan de in het voorjaar geleden omzetverlies i.c.m. doorlopende vaste en 
variabele kosten in de rest van het jaar niet worden goedgemaakt. De sector is blij als men 
onder normale omstandigheden in de tweede helft van het jaar break even kan exploiteren.  

Zijn leningen hiervoor een oplossing? 

Naast 6 maanden  uitstel van aflossingen wordt er reeds gebruik gemaakt van 
overbruggingsleningen onder de BL-C. Daarnaast worden seizoenskredieten niet ingeperkt en 
worden er reguliere leningen verstrekt. Deze leningen hebben reeds een aanzienlijke 
lastenverzwaring tot gevolg. Wij zien nu al aankomen dat veel bedrijven niet in staat zijn om 
de komende jaren de leningen onder deze BL-C af te lossen. Rekening houdende met enkel al 
het in maart geleden omzetverlies komt 30-35% in een positie dat het continuïteitsperspectief 
zwaar onderdruk staat of zelfs helemaal weg is. Verwachting is dat zij niet zullen overleven 
als er geen aanvullende maatregelen genomen worden. 

Doordat het een kapitaalsintensieve sector is zijn de eigen vermogens toch al relatief laag en 
de marges dun. (38% gemiddeld onder alle gefinancierde bedrijven). Een extra 
lastenverzwaring uit hoofde van extra leningen zet de sector verder onder druk met als nadelig 
gevolg: 

• Het negatieve psychologische effect zal de komende jaren fors zijn indien de bedrijven
een extra schuldenlast met bijbehorende lastverzwaring krijgen, in de wetenschap dat
ondernemers alle extra marge boven toch  al te krappe marges van 2% extra moeten
aflossen. De bedrijven worden verzwaard met een extra schuldenlast in een sector die
reeds relatief zwaar is gefinancierd. Veel ondernemers zullen dit als een loden last
ervaren en besluiten om dan maar (vervroegd) te stoppen met hun bedrijf. Gevolg is
dat er veel bedrijven op de markt komen met weer als gevolg een fors dalende
marktwaarde waardoor de  vermogens- en zekerheidsposities enorm worden verzwakt
en veel bedrijven verder niet meer financierbaar zijn. De hele bodem zakt weg zoals
ook tijdens de financiële crisis van 2009 tot en met 2014, echter nu nog een gradatie
erger omdat de verliezen/tekorten vele malen groter zijn dan toen.

• In aanvulling op bovenstaand punt, verwachten we dat ondernemers ervoor kiezen
zich te laten failleren, schulden saneren en door te starten met een lagere schuld. Dit
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zorgt ervoor dat overheidskapitaal vernietigd wordt en daardoor de regeling zijn 
doelmatigheid mist. 

• Door de lastenverzwaring, m.n. de aflossingsdruk, zal er de komende jaren nauwelijks
tot geen ruimte zijn om te investeren in:

o Reguliere noodzakelijke vervangingen. Het kassenbestand veroudert met als
nadelig effect concurrentieverslechtering.

o Ondernemers zullen zich eerst richten op het verbeteren van hun
schuldenpositie waardoor er geen ruimte blijft voor innovaties en
verduurzaming in het kader van het klimaatakkoord.

• De verhoging van de schuldenlast heeft een negatief effect op
opvolging/bedrijfsovernames. Overnames worden vanuit rationele (financiële
haalbaarheid) en emotionele (het heeft toch geen zin) overwegingen geblokkeerd.
Hierdoor is de komende jaren nauwelijks tot geen broodnodige instroom van jong en
veelal creatief en innovatief elan en hetgeen toch al een zorgpunt is.

• Banken zullen minder willen financieren doordat de extra lening van de overheid ook
als schuld meetelt. Dit zet de sierteeltsector de komende jaren financieel op slot.

Sierteelt versus Horeca en Evenementen 

Waarom geen Sector Specifieke Regeling voor de horeca en evenementen en wel bij 
Tuinbouw/Sierteelt? 

• Sierteelt/Tuinbouw inkomsten zijn meer dan horeca seizoensgebonden. De
rendementen/winst voor de Sierteelt wordt in maart, april, mei gerealiseerd. Dit
jaarrendement is geheel komen te vervallen. Bij de horeca zal de omzet (weliswaar
gestaag) weer toenemen zodra de beheersmaatregelen afnemen/verdwijnen. Omzet is
meer verdeeld over gehele jaar.

• Verder is de kostenstructuur van de horeca anders. Gedurende de sluiting kan de
horeca een gedeelte van haar kosten reduceren, terwijl in de sierteelt door de
jaarcyclus de kosten moeten worden gemaakt om volgend jaar succesvol (letterlijk en
figuurlijk) te kunnen oogsten.

• Voor Evenementen geldt dat een deel van de kosten gereduceerd kan worden, doordat
door het afzeggen van het event de variabele kosten ook niet gemaakt worden. Meeste
events worden georganiseerd door professionele bureaus die dit het gehele jaar rond
doen. Daardoor is risicospreiding ook aan de orde en betreft het nu alleen het
opvangen van liquiditeitstekorten.

Omzetderving als Sectorspecifieke regeling.  
Kan deze regeling een oplossing zijn voor de NOW-regeling? 
Voorwaarden om te voldoen aan de Sector Specifieke Regeling. 

Voor uniforme werkwijze en een gelijke behandeling van de getroffenen (ondernemers) is het 
hanteren van een percentage van het geleden omzetverlies het meest voor de hand liggende. 
Hiervoor dient eerst een percentage van het omzetverlies op sectorniveau te worden 
vastgesteld en dat  gecorrigeerd kan worden met een overall percentage als 
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ondernemersrisico. Het vastgestelde percentage op sectorniveau minus het percentage als 
ondernemersrisico dient dan voor alle individuele ondernemingen te gelden.  
Een eerder geopperd voorstel op basis van een forfaitaire grondslag is een moeilijke optie. De 
grotere en/of de intensievere bedrijven zijn hiermee niet geholpen. Deze bedrijven hebben in 
verhouding een veel groter omzetverlies dan gemiddeld. Deze bedrijven vormen veelal de 
ruggengraat van de sector en bij een te geringe compensatie komt hun toekomstperspectief 
onder druk en zullen zij zich beraden of zij het bedrijf al dan niet voort zetten. 

Een hierbij eerder gehanteerde denkrichting: 
Een omzetverlies tot 20 % wordt niet vergoed. Dit is in lijn met de andere regelingen zoals 
NOW, waarbij de eerste 20 % als een te dragen ondernemersrisico wordt gezien. Alles 
daarboven krijgt een vergoeding van 70 %. Bij een 100% omzetverlies leidt dit tot een 
schadevergoeding van 56 % van de omzet.  

Door de NOW te betrekken bij de compensatie voor omzetderving kan het voor deze sector 
tevens een oplossing bieden voor de discussie omtrent de NOW. NOW kan dan onderdeel 
vormen van de vergoeding door of het percentage aan ondernemersrisico te verlagen of het 
percentage aan vergoeding te verhogen. 





Waarin onderscheidt de sierteelt zich t.o.v. andere sectoren? 

Ca. 80% van de productie is bestemd voor de export.             
De sierteelt kenmerkt zich door enorme seizoenspatronen.     
In de maanden maart t/m mei worden de rendementen voor het gehele jaar gemaakt. 

Deze seizoenspatronen zijn een gevolg van 1) de internationale bloemendagen (moederdag, 
Valentijn etc.) welke belangrijk zijn voor de internationale afzet van met name snijbloemen 
en potplanten 2) in het voorjaar vindt de afzet van de voorjaarsbloeiers plaats (tulpen, 
perkgoed etc.) en aanplant in tuinen (tuinplanten). Ervaring leert dat de rest van het jaar 
nagenoeg geen rendement behaald wordt, maar men quitte speelt.   

Snijbloemen en perkgoed zijn slechts enkel dagen houdbaar. Potplanten en tuinplanten 
weliswaar wat langer maar daarvan loopt de kwaliteit terug en neemt verkoopbaarheid af en 
daarbij komt dat het ruimtebeslag blijft en er geen nieuwe aanplant plaats vindt.  

Bij vernietiging van het gewas is men gedurende een periode uit productie en heeft men bij 
het aantrekken van de markt (na Corona) geen afzetklaar product. Als gevolg van het 
seizoenspatroon kan de in het voorjaar geleden omzetverlies i.c.m. doorlopende vaste en 
variabele kosten in de rest van het jaar niet worden goedgemaakt. De sector is blij als men 
onder normale omstandigheden in de tweede helft van het jaar break even kan exploiteren.  

Zijn leningen hiervoor een oplossing? 

Naast 6 maanden  uitstel van aflossingen wordt er reeds gebruik gemaakt van 
overbruggingsleningen onder de BL-C. Daarnaast worden seizoenskredieten niet ingeperkt en 
worden er reguliere leningen verstrekt. Deze leningen hebben reeds een aanzienlijke 
lastenverzwaring tot gevolg. Wij zien nu al aankomen dat veel bedrijven niet in staat zijn om 
de komende jaren de leningen onder deze BL-C af te lossen. Rekening houdende met enkel al 
het in maart geleden omzetverlies komt 30-35% in een positie dat het continuïteitsperspectief 
zwaar onderdruk staat of zelfs helemaal weg is. Verwachting is dat zij niet zullen overleven 
als er geen aanvullende maatregelen genomen worden. 

Doordat het een kapitaalsintensieve sector is zijn de eigen vermogens toch al relatief laag en 
de marges dun. (38% gemiddeld onder alle gefinancierde bedrijven). Een extra 
lastenverzwaring uit hoofde van extra leningen zet de sector verder onder druk met als nadelig 
gevolg: 

• Het negatieve psychologische effect zal de komende jaren fors zijn indien de bedrijven
een extra schuldenlast met bijbehorende lastverzwaring krijgen, in de wetenschap dat
ondernemers alle extra marge boven toch  al te krappe marges van 2% extra moeten
aflossen. De bedrijven worden verzwaard met een extra schuldenlast in een sector die
reeds relatief zwaar is gefinancierd. Veel ondernemers zullen dit als een loden last
ervaren en besluiten om dan maar (vervroegd) te stoppen met hun bedrijf. Gevolg is
dat er veel bedrijven op de markt komen met weer als gevolg een fors dalende
marktwaarde waardoor de  vermogens- en zekerheidsposities enorm worden verzwakt
en veel bedrijven verder niet meer financierbaar zijn. De hele bodem zakt weg zoals
ook tijdens de financiële crisis van 2009 tot en met 2014, echter nu nog een gradatie
erger omdat de verliezen/tekorten vele malen groter zijn dan toen.

• In aanvulling op bovenstaand punt, verwachten we dat ondernemers ervoor kiezen
zich te laten failleren, schulden saneren en door te starten met een lagere schuld. Dit
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zorgt ervoor dat overheidskapitaal vernietigd wordt en daardoor de regeling zijn 
doelmatigheid mist. 

• Door de lastenverzwaring, m.n. de aflossingsdruk, zal er de komende jaren nauwelijks
tot geen ruimte zijn om te investeren in:

o Reguliere noodzakelijke vervangingen. Het kassenbestand veroudert met als
nadelig effect concurrentieverslechtering.

o Ondernemers zullen zich eerst richten op het verbeteren van hun
schuldenpositie waardoor er geen ruimte blijft voor innovaties en
verduurzaming in het kader van het klimaatakkoord.

• De verhoging van de schuldenlast heeft een negatief effect op
opvolging/bedrijfsovernames. Overnames worden vanuit rationele (financiële
haalbaarheid) en emotionele (het heeft toch geen zin) overwegingen geblokkeerd.
Hierdoor is de komende jaren nauwelijks tot geen broodnodige instroom van jong en
veelal creatief en innovatief elan en hetgeen toch al een zorgpunt is.

• Banken zullen minder willen financieren doordat de extra lening van de overheid ook
als schuld meetelt. Dit zet de sierteeltsector de komende jaren financieel op slot.

Sierteelt versus Horeca en Evenementen 

Waarom geen Sector Specifieke Regeling voor de horeca en evenementen en wel bij 
Tuinbouw/Sierteelt? 

• Sierteelt/Tuinbouw inkomsten zijn meer dan horeca seizoensgebonden. De
rendementen/winst voor de Sierteelt wordt in maart, april, mei gerealiseerd. Dit
jaarrendement is geheel komen te vervallen. Bij de horeca zal de omzet (weliswaar
gestaag) weer toenemen zodra de beheersmaatregelen afnemen/verdwijnen. Omzet is
meer verdeeld over gehele jaar.

• Verder is de kostenstructuur van de horeca anders. Gedurende de sluiting kan de
horeca een gedeelte van haar kosten reduceren, terwijl in de sierteelt door de
jaarcyclus de kosten moeten worden gemaakt om volgend jaar succesvol (letterlijk en
figuurlijk) te kunnen oogsten.

• Voor Evenementen geldt dat een deel van de kosten gereduceerd kan worden, doordat
door het afzeggen van het event de variabele kosten ook niet gemaakt worden. Meeste
events worden georganiseerd door professionele bureaus die dit het gehele jaar rond
doen. Daardoor is risicospreiding ook aan de orde en betreft het nu alleen het
opvangen van liquiditeitstekorten.

Omzetderving als Sectorspecifieke regeling.  
Kan deze regeling een oplossing zijn voor de NOW-regeling? 
Voorwaarden om te voldoen aan de Sector Specifieke Regeling. 

Voor uniforme werkwijze en een gelijke behandeling van de getroffenen (ondernemers) is het 
hanteren van een percentage van het geleden omzetverlies het meest voor de hand liggende. 
Hiervoor dient eerst een percentage van het omzetverlies op sectorniveau te worden 
vastgesteld en dat  gecorrigeerd kan worden met een overall percentage als 



ondernemersrisico. Het vastgestelde percentage op sectorniveau minus het percentage als 
ondernemersrisico dient dan voor alle individuele ondernemingen te gelden.  
Een eerder geopperd voorstel op basis van een forfaitaire grondslag is een moeilijke optie. De 
grotere en/of de intensievere bedrijven zijn hiermee niet geholpen. Deze bedrijven hebben in 
verhouding een veel groter omzetverlies dan gemiddeld. Deze bedrijven vormen veelal de 
ruggengraat van de sector en bij een te geringe compensatie komt hun toekomstperspectief 
onder druk en zullen zij zich beraden of zij het bedrijf al dan niet voort zetten. 

Een hierbij eerder gehanteerde denkrichting: 
Een omzetverlies tot 20 % wordt niet vergoed. Dit is in lijn met de andere regelingen zoals 
NOW, waarbij de eerste 20 % als een te dragen ondernemersrisico wordt gezien. Alles 
daarboven krijgt een vergoeding van 70 %. Bij een 100% omzetverlies leidt dit tot een 
schadevergoeding van 56 % van de omzet.  

Door de NOW te betrekken bij de compensatie voor omzetderving kan het voor deze sector 
tevens een oplossing bieden voor de discussie omtrent de NOW. NOW kan dan onderdeel 
vormen van de vergoeding door of het percentage aan ondernemersrisico te verlagen of het 
percentage aan vergoeding te verhogen. 







Van: ) 
Verzonden: woensdag 15 april 2020 20:49 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: Definitieve versie  van de brief 
Bijlagen: 20117240.docx; ATT00001.htm 

Onder embargo tot 21.15 uur. 
Ik bel je nog even hierover. 

Groet, 
 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: )"  
Datum: 15 april 2020 om 20:37:58 CEST 
Aan: "  , 
"  , 

)"  
Onderwerp: Definitieve versie van de brief 

Dag allen, 
Hierbij de definitieve versie van de brief. 
Gaat om 21.15u uit. 
Groet, 
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Van: @outlook.com> 
Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 17:26 
Aan: ; 

@rabobank.nl;  
@rabobank.nl; @vogelbescherming.nl; 

,  
@frieslandcampina.com; 

@rabobank.nl;  
 

 
Onderwerp: Agenda en stukken breed overleg 
Bijlagen: Projectplan Zuivelhoeve.docx; 2020-03-02.pdf; Agenda breed overleg 11-05-

20.docx; Aanpak natuurinclusieve landbouw op Schiermonnikoog april
2020.pdf; Update Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog.docx

Goedemiddag allen, 

Hierbij stuur ik namens de werkgroep de agenda en de bijbehorende stukken voor het breed overleg van 
maandag 11 mei aanstaande. We kiezen dit keer noodgedwongen voor een digitaal overleg, en hopen 
natuurlijk de volgende keer weer als vanouds op Schiermonnikoog te kunnen afspreken. 

 stuurt de link naar dit overleg toe. We starten graag om 9.00 uur; het tijdstip waarop 
velen van ons normaliter vertrekken met de watertaxi. We streven ernaar om het overleg om 11:00 uur 
te beëindigen.  

In één van de komende dagen zullen we nog een aanvullend stuk sturen; dit betreft de tekst die hoort bij 
het streefbeeld. Daarnaast is er een online omgeving waar belangrijke documenten te vinden zijn over 
het project. De link naar deze drive is in de agenda opgenomen. Hierin is o.m. een afbeelding van het 
streefbeeld in hoge resolutie geplaatst. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over de agenda dan horen we dit uiteraard graag. 

Met vriendelijke groet,

 
Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog 
boerenopschier.nl 
06 -   
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1. AANLEIDING

Schiermonnikoog is bijzonder. Het is één van de mooiste en meest afwisselende 
plaatsen van Nederland, met een overweldigende natuur, een gezellig historisch 
dorp, een geheel eigen karakter, veel rust en ruimte. Ook de landbouw op Schier-
monnikoog in de Banckspolder levert een belangrijke bijdrage aan de afwisseling en 
het bijzondere karakter. Veel mensen hebben waardering voor Schiermonnikoog, ge-
zien de jaarlijkse stroom van ca 300.000 toeristen naar het eiland. Het bijzondere ka-
rakter wordt extra benadrukt door de boottocht die noodzakelijk is om Schiermonnik-
oog te bereiken.  

Schiermonnikoog is onderdeel van de provincie Fryslân. Fryslân en de landbouw ho-
ren vanouds en van nature bij elkaar. Al eeuwenlang is landbouw een belangrijke 
bron van economische activiteiten, waar veel werkgelegenheid, economische activi-
teiten en vanouds ook sociale netwerken aan gekoppeld en op gebaseerd zijn.  

Ook op Schiermonnikoog is de landbouw een factor van betekenis. De landbouw be-
staat uit zeven landbouwbedrijven, die allemaal gericht zijn op de melkveehouderij. 
De bedrijfsvoering is gemiddeld relatief intensief, de totale melkproductie bedroeg in 
2013/2014 ca 5,4 miljoen liter. Voor de productie is op het eiland 271 ha beschikbaar. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 365 ha kwelder en wordt op de vaste wal ruim 
100 ha gebruikt (gemiddeld ca 53 ha per bedrijf, exclusief de kweldergronden). Daar-
bij wordt in ruime mate ruwvoer en krachtvoer aangevoerd, waardoor per saldo 
sprake is van een grote import van mineralen op Schiermonnikoog.  

Schiermonnikoog is in ons land natuurlijk in de eerste plaats bekend als waardevol 
natuurgebied. Kenmerkend daarbij is dat de afstand tussen natuur en landbouw fy-
siek heel klein is.  De landbouw in de polder en de natuur op Schiermonnikoog, in de 
vorm van de duinen, de kwelder en de waterplas, grenzen zonder een duidelijke buf-
fer direct aan elkaar, waardoor over en weer sprake is van directe beïnvloeding. Door 
zijn kwetsbaarheid ondervindt echter vooral de natuur de negatieve gevolgen. De re-
latief intensieve agrarische bedrijfsvoering zorgt door de uitstoot van ammoniak voor 
een hoge stikstofdepositie in de kwetsbare duingebieden, met als effect een ver-
snelde vergrassing en verruiging van de duinvegetatie. De stikstofdepositie is te hoog 
volgens uitgevoerde metingen en berekeningen (zie onder meer ‘Biodiversiteit in de
melkveehouderij, van Louis Bolk 2016). De ammoniakconcentraties zijn de hoogste 
van de Waddeneilanden en liggen fors boven de kritische waarden. Gezien de regel-
geving rond stikstof zou de provincie gedwongen zijn om één of meerdere bedrijven 
te beëindigen.  
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Deze controverse tussen landbouw en natuur heeft ertoe geleid dat de landbouwers 
op Schiermonnikoog zich hebben beraden op de toekomst. De ontwikkeling van de 
gangbare landbouwbedrijven is over het algemeen gericht op schaalvergroting en in-
tensivering. Het is echter duidelijk dat een dergelijke ontwikkeling op Schiermonnik-
oog de tegenstellingen vergroot en zal leiden tot een verdere aanscherping van de 
problemen en aantasting van de natuur. Bovendien zijn de ontwikkelingsmogelijkhe-
den beperkt door de eilandsituatie: de hoeveelheid grond is begrensd, uitbreiding is 
alleen mogelijk als collega-bedrijven daarvoor ruimte bieden. De gezamenlijke land-
bouwbedrijven hebben geconstateerd dat dit geen aantrekkelijk perspectief is: de be-
drijven willen niet stoppen maar blijven boeren. Bovendien zou het imago van de 
landbouw op Schiermonnikoog schade leiden.   

Om die reden is nagedacht over alternatieve mogelijkheden voor de toekomstige ont-
wikkeling. Met deskundigen in en rond de landbouw zijn scenario’s doorgenomen en 
op haalbaarheid getoetst. Centraal staat: extensiveren van de productie, in combina-
tie met een meerwaarde geven aan de producten en verhogen van de biodiversiteit. 
Daarmee kan invulling worden gegeven aan de doelstelling om te blijven boeren door 
de stikstofproductie met 20% te reduceren en tegelijkertijd de inkomens op peil te 
houden.  
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2. NAAR EEN DUURZAME NATUURINCLUSIEVE LAND-
BOUW

De voorgestane ontwikkelingen op Schiermonnikoog staan niet op zichzelf maar pas-
sen in een ontwikkeling op zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk niveau. Onder-
staand geeft een korte schets van het bredere verband.  

Landbouwvisie 

De minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in 2018 haar visie 
op de landbouw naar buiten gebracht. Centrale ambitie van het kabinet is om de 
sterke positie van de landbouw te behouden voor de lange termijn. Maar daarbij staat 
de landbouw wel voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt de 
bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken. Bovendien heeft 
Nederland te maken met een verlies aan biodiversiteit en moeten de klimaatdoelen 
gehaald worden, waarvoor ook de landbouw een belangrijke factor is. Ingezet wordt 
op verandering binnen de landbouw om de positie van de boer te verbeteren, de con-
sument meer te verbinden met voedselproductie en innovaties in de landbouw te ver-
sterken.  

Om de doelen te halen, wordt ingezet op een omslag naar kringlooplandbouw in 
2030. Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo 
klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verlie-
zen benut. De minister nodigt stakeholders uit om haar te helpen de verandering in 
Nederland in gang te zetten en daar commitment voor te leveren. Een omslag van de 
landbouw op Schiermonnikoog kan een sprekend voorbeeld voor andere gebieden in 
Nederland zijn. 

Landbouwbrief Fryslân 

Ook de provincie Fryslân heeft, in 2017, haar visie op de landbouw gegeven, in de 
vorm van de landbouwbrief ‘Naar een duurzame landbouw in Fryslân’. De provincie 
verwacht dat de landbouw over enkele decennia een andere landbouw zal zijn dan in 
2017. De verhoudingen op de wereldmarkt veranderen snel, de maatschappelijke op-
vattingen over herkomst en kwaliteit van voedsel verschuiven en daarbij verlangen 
water, bodem en lucht een steeds schonere landbouw. Nieuwe innovatieve mogelijk-
heden, zoals precisie-landbouw en drones, hergebruik van stoffen, groene bestrij-
dingsmiddelen en gebruik en productie van duurzame energie zullen wereldwijd 
breed worden ingezet en grote gevolgen hebben voor de landbouw, ook in Fryslân.  
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• De biodiversiteit in de polder vergroten door omvorming naar een grond-
gebonden landbouw, waarvan de bedrijfsvoering meer op kringlopen is ge-
baseerd

• De polder landschappelijk aantrekkelijker en meer divers inrichten en
daarmee een meer aantrekkelijke entree op Schiermonnikoog creëren

• In samenwerking met Natuurmonumenten de kwelders aantrekkelijker ma-
ken voor de opvang van ganzen door wijzigingen in het beheer

2. Reststromen verwerken
De aan- en afvoer van producten en materialen vormt op een eiland altijd een be-
langrijke kostenpost. Dit geldt met name voor de reststoffen, waar alleen kosten
en geen opbrengsten tegenover staan. Door de lagere veebezetting zal in ieder
geval de aanvoer van ruwvoer beperkt kunnen worden. Daarnaast wordt onder-
zocht in hoeverre de organische reststromen op het eiland ter plaatse kunnen
worden verwerkt en worden hergebruikt. Daarnaast vindt onderzoek naar de mo-
gelijkheden om de wei plaatselijk te verwerken door middel van membraantech-
niek. De technische mogelijkheden hiervoor zijn aanwezig, de vraag is met name
of het financieel ook haalbaar is.

3. Opzetten eigen kaasmakerij en zuivelverwerking
Inzet van de gezamenlijke landbouwers op Schiermonnikoog is om een deel van
de melk zelf te verwerken tot kaas en (in beperkte mate) versproducten. Op die
wijze wordt aan de melk een meerwaarde gegeven, die het verlies aan vermin-
derd inkomen als gevolg van de inkrimping van de melkveestapel moet opheffen.

Essentieel daarvoor is dat de zeven landbouwers hebben besloten samen te werken 
en gezamenlijk te werken aan de nieuwe toekomst. De voorbereiding van zowel de 
nieuwe werkwijze als de samenwerking vragen om een zorgvuldige voorbereiding. De 
cruciale vraag voor de landbouwers is: wat betekent het voor onze bedrijven en hoe 
zien onze inkomens er dan uit? Om daar meer duidelijkheid over te verkrijgen, heb-
ben de landbouwers samen met het Louis Bolk instituut een kader ontwikkeld voor de 
toekomstmogelijkheden van de landbouw op Schiermonnikoog.  

In dit plan wordt de opzet van de kaasmakerij en zuivelverwerking uitgewerkt. 
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3. PROJECTOPZET IN EEN NOTEDOP

De landbouwers op Schiermonnikoog kiezen voor natuurinclusieve landbouw. Het is 
van belang om de doelen concreet vast te leggen. Onderstaand is aangegeven aan 
welke randvoorwaarden zal worden voldaan: 

1. De melkveehouders op Schiermonnikoog gaan gezamenlijk van 5,3 miljoen naar
3 miljoen liter melkproductie om zo aan de verplichting van de provincie te kunnen
voldoen (20% stikstofreductie boven de landelijke PAS afspraken). Dit is 10% ex-
tra boven de eis die gesteld wordt. De veestapel wordt met 35% verminderd t.o.v.
de veestapel in 2016;

2. Voor de verwerking van de melk is inmiddels een gezamenlijke coöperatie opge-
richt, de Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog. De zuivelcoöperatie zal weliswaar
zelfstandig geëxploiteerd worden, maar de melkveehouders kunnen vanuit hun
ondernemersachtergrond en passie voor zuivel en landbouw nauw betrokken blij-
ven bij het proces. Alle bedrijven worden aandeelhouder in de zuivelcoöperatie.
Binnen de coöperatie worden afspraken gemaakt over leveranties, melkkwaliteit,
verdeling van aandelen en opbrengsten, enz.;

3. De melkproductie van Schiermonnikoog wordt deels verwerkt in de nieuwe zuivel-
boerderij op het eiland en deels op het vasteland. De landbouwers realiseren zich
daarbij dat de realisatie van de kaasboerderij, maar vooral ook de vermarkting
van de kaas, een aantal jaren zal vragen. Doel is om in vijf jaar tijd de gewenste
eindsituatie te realiseren, waarbij 30% van de melkproductie (ca 1 miljoen liter) op
het eiland wordt verwerkt en wordt afgezet, 70% zal op de vaste wal samen met
derde partijen verwerkt worden tot ‘Schiermonnikoog’- kaas;

4. Voor de eilander zuivelproducten wordt een eigen ‘Schier-label’ ontwikkeld en als
eigen product van Schiermonnikoog in de markt gezet. De kwartiermaker voor de
kaasmakerij heeft inmiddels diverse ideeën voor ‘Schiermonnikoger recepten’ ont-
wikkeld en daarbij tevens de markt en noodzakelijke marketing voor een succes-
vol product verkend. De provincie heeft de financiële middelen hiervoor beschik-
baar gesteld;

5. Royal Friesland Campina (RFC) onderzoekt samen met de boeren hoe de melk-
stroom van Schiermonnikoog tot meerwaarde kan worden gebracht en een
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gezonde businesscase kan worden bereikt. Daarbij zal ook onderzocht worden 
hoe RFC kan bijdragen aan de transitie en aan de noodzakelijke investeringen. 
Bovendien heeft RFC voor alle boeren een nulmeting met de biodiversiteitsmoni-
tor uitgevoerd; 

6. In samenwerking met Natuurmonumenten worden de overgangen tussen polder
en natuurgebieden meer ingericht voor weidevogelbeheer en de oosterkwelder
meer geschikt gemaakt voor de opvang van ganzen;

7. Voor de zuivelboerderij is inmiddels gezamenlijk door de landbouwers een locatie
bepaald: aansluitend op het bouwperceel van boerderij Florida. Deze locatie is
bewust gekozen door de centrale ligging, in de polder maar ook direct tegen de
duinen en op korte afstand van het dorp;

8. Naast de productie van kaas wordt op de zuivelhoeve ook ingezet op het verwer-
ven van neveninkomsten door inzet van de zuivelhoeve als beleefboerderij:

o Het geven van rondleidingen en het aanbieden van workshops kaasmaken
o Het bieden van een mogelijkheid voor een (kaas)hapje en drankje
o Het verkopen van de eigen artikelen (in de vorm van een boerderijwinkel)
o Het (op beperkte schaal) produceren en verwerken van dagverse zuivel op

Schiermonnikoog
o Het rijpen van de kaas op het eiland, daarbij gebruik makend van de enigs-

zins zilte samenstelling van de lucht;

9. De bestaande inzet van de zeven melkveebedrijven ten aanzien van de ganzen-
opvang, het weidevogelbeheer en het beweiden van de kwelder zal worden voort-
gezet;

10. Inzet is om binnen vijf jaar financieel gezond en zonder aanvullende financiële on-
dersteuning te produceren (buiten de huidige regelingen voor ganzenopvang en
natuurbeheer).

Partners en taken 

Naast de landbouwers zijn voor de toekomst van Schiermonnikoog diverse andere 
partijen van belang om tot een breed gedragen resultaat te komen. Ook de inzet van 
deze partijen moet onderling worden afgestemd en vastgelegd. Er zijn inmiddels 
meerdere partijen betrokken bij deze pilot met diverse belangen. Om die reden is er-
voor gekozen de verschillende belangen zichtbaar te maken. In onderstaand over-
zicht zijn de belangrijkste betrokken partijen met hun belangen en de van de betref-
fende partij verwachte inzet op een rij gezet.   
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4. DE ZUIVELHOEVE ANNEX BELEEFBOERDERIJ

De onderneming 

De boeren zijn sinds april 2019 verenigd in de Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog 
UA. De gezamenlijke afspraken voor de samenwerking binnen de coöperatie zijn 
vastgelegd in de statuten. Vanaf de oprichting is Arjan Schoemaker als kwartier-
maker in dienst genomen die het businessplan verder heeft voorbereid en uitge-
werkt en daarnaast afspraken maakt en mogelijkheden inventariseert voor produc-
tie, rijping, distributie en marketing van Schiermonnikoger melk. 

Als rechtsvorm is gekozen voor de coöperatie. De coöperatie blijkt het meest van 
toepassing op de situatie op Schiermonnikoog. Een stichting of vereniging hebben 
geen commercieel karakter, terwijl de aandelen van een NV vrij verhandelbaar 
zijn. Ten opzichte van de BV kent de coöperatie grote voordelen door de grote 
mate van vrijheid van inrichting van de coöperatie. Drie van de zeven landbouwers 
vormen in deze pioniersfase het bestuur van de coöperatie, maar ten behoeve van 
de transparantie zal dit in de toekomst met externe bestuursleden worden inge-
vuld. 

Voor de realisatie van de Zuivelhoeve zijn inmiddels kostenramingen opgevraagd 
en wordt gewerkt aan ontwerpen. Voor de realisatie is een wijziging van het be-
stemmingsplan noodzakelijk, op basis waarvan een omgevingsvergunning kan 
worden verkregen. De gemeente heeft reeds aangegeven in principe positief te-
genover deze ontwikkeling te staan.  

De keuze voor een kaasmakerij 

Doelstelling is om een geheel eigen, herkenbaar kaasproduct te maken. Daarbij 
zullen de kansen worden verspreid: 

• Door meerdere exclusieve kaassoorten en kaassmaken aan te bieden
• Door gebruik te maken van verschillende kanalen om de kazen aan te bieden.

Einddoel is om de totale melkproductie van Schiermonnikoog om te zetten in 
hoogwaardige kwaliteits-zuivelproducten, met de focus op kaas. Drie miljoen liter 
melk kan ca 300.000 kg kaas opleveren. Het omzetten van melk in kaas heeft be-
langrijke voordelen: doelstelling is de productie van kwaliteitskaas in het hogere 
marktsegment, waarvoor ook een relatief hoge prijs kan worden gevraagd.
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Eigen marktonderzoek in 2019 heeft uitgewezen dat er binnen de kaasspecialitei-
tenbranche behoefte bestaat in onderscheidende smaken zoals meshangers, ge-
wassen korstkazen, blauwaderkazen of bergkazen.  Grossierpartners, waaronder 
Zeijerveld, hebben aangegeven hierin ook te geloven en zich hiervoor te willen in-
zetten. Ook de afzetmogelijkheden op Schiermonnikoog zullen zoveel mogelijk 
worden benut: Schiermonnikoog heeft jaarlijks ca 300.000 bezoekers, met daarbij 
ca 80% herhalingsbezoek. Verwacht wordt dat de toeristen een grote belang-
stelling voor de ‘Schiermonnikoog’ kaas zullen hebben. 

De landbouwers kiezen bewust voor twee productielocaties: zowel op Schiermon-
nikoog als op de vaste wal. Schiermonnikoog heeft als belangrijk voordeel: de 
unieke locatie als usp, in combinatie met het bezoeken van de kaasboerderij an-
nex beleefboerderij. De verkoop van ijs en kaas op het eiland is belangrijk voor het 
verdienmodel. De afzetmogelijkheden zijn echter beperkt. Bovendien is het produ-
ceren op Schiermonnikoog een uitdaging door de gespecialiseerde arbeidsbe-
hoefte die wordt gevraagd en de mogelijkheden om voor de reststromen een op-
lossing te vinden. Alles afwegend heeft dit ertoe geleid dat wordt ingezet op een 
verwerking van ca 1 miljoen liter melk op Schiermonnikoog en ca 2 miljoen liter op 
de vaste wal. Het volume van 1 miljoen liter melk op Schiermonnikoog is derhalve 
voldoende om te kunnen spreken van een serieuze kaasmakerij, met voldoende 
uitstraling om de bezoekers een goede indruk te geven van een moderne kaaspro-
ductie in combinatie met het boerenleven (beleefboerderij). Bij de bouw zal er wel 
rekening worden gehouden met een toekomstige uitbreiding, zodat relatief gemak-
kelijk opgeschaald kan worden. Om dit te bereiken wordt bij het ontwerp intensief 
overlegd met zuiveladviseurs en producenten van apparatuur.   

Bij de productie van kaas komt wei vrij, voor iedere kilo kaas ca 10 liter wei. Afvoer 
van de wei brengt relatief veel kosten met zich mee: ca € 0,05 per liter. Hoge-
school Van Hall Larenstein werkt momenteel in samenwerking met de eilanden 
aan alternatieve oplossingen voor de wei. Met name wordt gekeken naar de moge-
lijkheden om de wei op het eiland te verwerken. Verwacht moet echter worden dat 
plaatselijke verwerking zeker niet goedkoper is dan afvoeren naar de vaste wal. In 
de komende tijd zal duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn en in hoeverre de 
oplossingen ook uitvoerbaar zijn.  

Beleefboerderij als toeristische attractie 

De Zuivelcoöperatie wil van de kaasmakerij een toeristische trekpleister van 
Schiermonnikoog maken, die ook bij slecht weer goede mogelijkheden biedt. De 
beleefboerderij zal voor jong en oud een uitje moeten worden, waar zien ruiken
proeven doen en spelen centraal staan. Concreet wordt gedacht aan:  
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• Een publieksvriendelijke kaasmakerij waarbij alle facetten van het productiepro-
ces gezien kunnen worden

• Een stal waar de koeien gezien worden
• Workshops ambachtelijk kaasmaken
• Kaasproeverijen en een boerderijwinkel
• Georganiseerde rondleidingen
• Leren & spelen voor de jonge gasten: speurtochten, spelen in het hooi, rondrijden

op skelters
• Informatievoorziening ter plaatse d.m.v. bewegwijzering en uitleg over apparatuur,

vee, etc.

Bij de begroting van de kaasmakerij is uitgegaan van onderstaande omvang en beno-
digdheden: 
• 80 m² vergaderruimte
• 65 m² winkel
• 450 m² pekel- rijpings- en opslagruimte (max. 10 weken rijpen)
• 50 m² koelruimte voor ingrediëntenopslag
• 125 m² productieruimte
• 25 m² melklokaal

Bij de opzet van de plannen wordt uitgegaan van een exclusief en zeer attractief ka-
rakter van de kaasmakerij. Dit uit zich in verschillende aspecten: 
1. Intentie is bijzondere kazen, zoals natuurkorstkazen, te gaan produceren. Ver-

wacht wordt met dit onderscheidende product gemakkelijker een positie in de
markt te kunnen verwerven.

2. Daarnaast is de inzet om de kazen met behulp van zeewind te laten rijpen. Ver-
wacht wordt dat deze unieke mogelijkheid van Schiermonnikoog bij een groot pu-
bliek tot de verbeelding spreekt.

3. De zuivelhoeve zal uniek en tegelijkertijd passend op Schiermonnikoog moeten
zijn. Om die reden wordt een architect benaderd om een uniek ontwerp te maken.

De concurrentie 

Schiermonnikoger kaas is op de kaasmarkt zeker niet het enige product, het is ‘druk’
in de Nederlandse kaasspecialiteitenbranche. Omdat de totale kaasconsumptie niet 
of nauwelijks toeneemt, is er sprake van verdringing. Een bijzondere productielocatie 
of melkherkomst worden in veel gevallen in de marketing als usp centraal gesteld.   
De Zuivelcoöperatie heeft echter de overtuiging dat het verhaal van de Schiermonnik-
oger kaas zodanig uniek is dat de potentiële klanten worden overtuigd. De samen-
werking (en brandingsmogelijkheid) met Natuurmonumenten kan hierin een zeer 
sterke troef zijn, maar ook de keuze van externe producent creëert enthousiasme bij 
potentiële afnemers.  
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Vergelijking van geslaagde en minder geslaagde kaasmerken levert op dat naast 
smaak en kwaliteit ook de marketing, distributie en de partners sterk bepalend zijn. 

De risico’s 

De nieuwe Zuivelcoöperatie kent naast kansen en uitdagingen ook een aantal ri-
sico’s. Onderstaand een overzicht van de risico’s:

1. Achteruitgang van inkomens
De inkomsten van de zeven boeren zullen de eerste jaren afnemen: de melk-
productie neemt af en de kaasverkoop is nog volop in ontwikkeling. Aan dit ri-
sico wordt volop gewerkt, door uitgebreid te onderzoeken hoe de inkomens-
achteruitgang kan worden gecompenseerd.

2. Arbeid
De zuivelhoeve heeft naar schatting 6 medewerkers nodig, deels met specialis-
tische kennis. Met name het vinden van een kaasmaker is een uitdaging. Om
dit risico af te dekken, zal op korte termijn met het zoeken van de geschikte
persoon en het lange traject van inwerken moeten worden gestart.

3. Water
Voor de kaasproductie is veel water nodig. Daarbij geldt dat de kritische grens
voor het waterverbruik op Schiermonnikoog in zicht is. Overleg met Vitens
heeft echter geleerd dat het waterverbruik van de zuivelhoeve geen problemen
oplevert.

4. Tegenvallende verkoop
De verwachtingen met betrekking tot de kaasverkoop zijn hoog en goed onder-
zocht. Mocht de verkoop onverhoopt toch tegenvallen, dan zal hier in de pro-
ductie rekening mee moeten worden gehouden. De productie zal geleidelijk
worden richting 50% van de melk opgebouwd om verzadiging te voorkomen.
Productievolumes worden alleen opgeschaald op het moment dat de (poten-
tiele) afnemers hiertoe aanleiding geven.

5. Uiteenvallen van de zuivelcoöperatie
Een risico dat onder ogen moet worden gezien, is dat één van de landbouwbe-
drijven uit de coöperatie stapt, al dan niet gedwongen. Voor de zuivelhoeve be-
hoeft dit niet per definitie problemen op te leveren, wel is het belangrijk om
hierover afspraken te maken en vast te leggen in de statuten van de coöpera-
tie.
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5. BEGROTING EN FINANCIERING

Door de Zuivelcoöperatie is een begroting opgesteld voor de realisatie van de kaas-
boerderij annex beleefboerderij. De investeringsbegroting (bijlage 1, Investeringsbe-
groting) vormt de basis voor het verzoek om een financiële bijdrage c.q. subsidie van 
de provincie Fryslân. Doel is om in het tweede deel van 2021 te starten met de pro-
ductie en verkoop van Schiermonnikoog-kaas (zie bijlage 2, Tijdpad)  

De begroting is opgebouwd uit drie delen: 
1. De bouwkosten (inclusief voorbereiding) van de kaasmakerij en beleefboerderij
2. De investeringen in de apparatuur en voorzieningen voor de productie, rijping en

verkoop van Schiermonnikoog-kaas
3. Overige kosten (wei-verwerking, onvoorzien)
De investeringen in de bouw van de kaasmakerij en beleefboerderij zijn begroot op
ruim 1,5 miljoen euro. De investeringen in de apparatuur bedragen ruim 1,0 miljoen
euro. Inclusief de overige investeringen (ca 0,5 miljoen euro) bedragen de totale in-
vesteringen ruim 3,0 miljoen euro. De begroting is voor zover op dit moment mogelijk
gebaseerd op offertes en/of ramingen van deskundigen, die door de kwartiermaker
van de Zuivelhoeve zijn geconsulteerd. De begroting heeft daarmee een vrij grote
mate van betrouwbaarheid.

Naast de investeringsbegroting heeft de Zuivelcoöperatie als onderdeel van de busi-
nesscase ook een exploitatie-begroting opgesteld voor de komende jaren. Hieruit 
blijkt dat de Zuivelhoeve na enkele jaren naar verwachting zal komen tot een positief 
bedrijfsresultaat, mits een deel van de investering wordt gesubsidieerd. Een financi-
ele ondersteuning ligt ook voor de hand, aangezien de veranderingen in de landbouw 
worden ingegeven door de noodzaak om de emissie van stikstof vrij fors terug te drin-
gen. In het kader van de PAS heeft de provincie hiervoor 1,9 miljoen gereserveerd. 
Maar mogelijk zijn ook andere bronnen inzetbaar. Onderstaand een kort overzicht 
van de mogelijkheden: 

1. De vernieuwing in de landbouw op Schiermonnikoog kent drie sporen. De zoek-
tocht naar vernieuwing heeft een experimenteel en onderzoekend karakter: het is
vooraf niet duidelijk welke kant het precies op moet en wat de uitkomsten zullen
zijn. Dit maakt het voor de boeren uiterst lastig om stappen te zetten. Hoe ziet de
toekomst eruit en zal mijn bedrijf met alle vernieuwingen nog wel voldoende ren-
dabel zijn?
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Gezien het experimentele karakter van de veranderingen, is het onderzoeken en 
uitwerken van de mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in de onderzoeks-
fase alleen mogelijk wanneer dit financieel wordt ondersteund. Daarbij moet be-
dacht worden dat alle betrokken organisaties met hun belangen baat hebben bij 
het slagen van het experiment op Schiermonnikoog. Geconstateerd kan worden 
dat het een gezamenlijk belang is om de realisatie van het project mogelijk te ma-
ken en om te zien wat de mogelijkheden en resultaten zijn.  

2. Voor de realisatie van de zuivelhoeve annex beleefboerderij is een financiële on-
dersteuning noodzakelijk om de kaasmakerij daadwerkelijk van de grond te krij-
gen. Daarvoor zijn de volgende mogelijkheden in beeld:

• Een financiële bijdrage van de provincie, gebaseerd op de gereserveerde
gelden uit de PAS-middelen voor de reductie van de N-depositie

• Een financiële bijdrage vanuit het Waddenfonds
• Een bijdrage door de postcodeloterij, via NM.
• Financiële ondersteuning vanuit het ministerie (experimenteel karakter in-

vulling kringlooplandbouw, proceskosten en Regiodeal)
• Financiële ondersteuning door FrieslandCampina, door bijv. kortingen op

melktransport naar externe kaasmakerijen.
• Groene financiering, via banken

3. Vanuit de PAS-middelen is 1,9 miljoen euro gereserveerd voor het oplossen van
de stikstofproblemen op Schiermonnikoog. Aangezien de uitvoering van de PAS
direct te maken heeft met de intensiteit van de agrarische bedrijven op Schier-
monnikoog, ligt het voor de hand om deze middelen hiervoor ook aan te wenden.
Op grond van de Landbouwvrijstellings-verordening heeft de provincie de moge-
lijkheid om 40% van de investeringen (kaasmakerij, gebouw met de inrichting en
eventuele grondkosten) te subsidiëren, zonder in problemen te komen met staats-
steun-perikelen. 60% moet uit eigen of andere middelen komen. Dit maakt een
combinatie met ondersteuning vanuit een niet-overheid, zoals de Postcodeloterij,
mogelijk.
Aan de uitvoering zijn enkele randvoorwaarden verbonden (die echter niet een
probleem vormen):

• Maximum is 7,5 miljoen euro per project
• De grond mag maximaal 10% van het totaalbedrag zijn

Ook voorbereidings- en uitwerkingskosten (zoals voor ontwerp kaasmakerij, on-
derzoekskosten haalbaarheid) komen in aanmerking.  

4. Het Waddenfonds kent drie vormen van ondersteuning: projecten, thema’s en
meerjarig investeringskader. De majeure opgave ‘Eilanden op eigen kracht’ is
vooral gericht op de ‘zelfvoorzienendheid’ op het gebied van energie. De themalijn
Duurzame landbouw uit het Investerings-Kader Waddengebied is helaas niet toe-
pasbaar op Schiermonnikoog, omdat dit thema is gericht op verzilting.
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Dit thema is op Schiermonnikoog echter niet aan de orde. Recent is verder de re-
giodeal Circulaire economie op de Waddeneilanden niet gehonoreerd. Al met al is 
gebleken dat er geen mogelijkheden voor financiële ondersteuning van het zuivel-
traject vanuit het Waddenfonds aanwezig zijn. 

5. Samen met Natuurmonumenten wordt bekeken of via de Postcodeloterij en Stich-
ting Doen een financiële ondersteuning aan de ontwikkelingen op Schiermonnik-
oog kan worden gegeven. Dit traject is nog in ontwikkeling, op dit moment bestaat
hierover nog geen duidelijkheid. Mogelijkheden voor de ondersteuning liggen zo-
wel op het terrein van de Zuivelhoeve als in het bevorderen van de biodiversiteit.
Afhankelijk van de mogelijkheden zal hier te zijner tijd een keuze moeten worden
gemaakt.

6. De provincie heeft met LNV de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw gesloten.
Schiermonnikoog heeft hierin expliciet een plaats. Een deel van de beschikbare
€ 200.000 voor Schiermonnikoog is reeds besteed, € 125.000 kan nog besteed
worden. Daarnaast is het ministerie bereid om € 75.000 voor het proces beschik-
baar te stellen. Geconstateerd kan worden dat de doelen van de Regiodeal goed
aansluiten bij de vernieuwing van de gebiedsinrichting en het verminderen van de
reststromen c.q. sluiten van kringlopen. Het ondersteunen van het oprichten van
een zuivelhoeve op Schiermonnikoog ligt minder voor de hand.

7. FrieslandCampina stelt kennis, samenwerking en ondersteuning in om het project
Schiermonnikoog mogelijk te maken. Hier wordt momenteel intensief gebruik van
gemaakt. Zo is een nulmeting in het kader van de biodiversiteitsmonitor uitge-
voerd. Aanvullende financiële ondersteuning behoort helaas (tot op heden) niet tot
de mogelijkheden.

8. Groene financiering is mogelijk wanneer een Groenverklaring wordt verkregen.
Onder meer bij duurzame melkveehouderij en biologische landbouw is hiervan
sprake. De Groenverklaring wordt meestal voor 10 jaar afgegeven, wat betekent
dat ook de Groenfinanciering gebruikelijk voor tien jaar geldt. Op basis van de
Groenfinanciering kan goedkoper geld worden geleend. Het rentepercentage ligt
gebruikelijk ca 1% lager dan de gehanteerde markt-rentes. Vanuit de Zuivelco-
operatie wordt deze mogelijkheid nader onderzocht.
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6. CONCLUSIE EN VOORSTEL

Gezien de verkende mogelijkheden ligt het leveren van financiële ondersteuning bij 
de realisatie van de kaasboerderij op Schiermonnikoog door de provincie Fryslân 
voor de hand.  De provincie heeft expliciet middelen gereserveerd voor het realiseren 
van een reductie van stikstof, waar de landbouwbedrijven ruimschoots aan gaan vol-
doen. De bouw van de kaasmakerij past binnen de doelstellingen van randvoorwaar-
den van de provincie voor subsidiering. Voorgesteld wordt dat de provincie met be-
hulp van de gereserveerde PAS-middelen een subsidie van 40% van de kosten voor 
de realisatie van de kaasmakerij met beleefboerderij, op basis van de bijgevoegde 
begroting, verstrekt aan de Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog. 

De zuivelcoöperatie heeft daarnaast de mogelijkheid om verder te onderzoeken in 
hoeverre aanvullende financiering of gebruik maken van aantrekkelijke financiële re-
gelingen tot de mogelijkheden behoort.  
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Notulen vergadering breed overleg 

Datum : 2 maart 2020 

Locatie : Gemeentehuis Schiermonnikoog, 9:30-13:00 

Aanwezig :  (procesbegeleider, werkgroep),  (burgemeester 
  Schiermonnikoog), (Louis Bolk Instituut),    
  (Natuurmonumenten),  (Friesland Campina),   
   (Vogelbescherming),  (LNV),       
  (LNV),  (LNV),  (Rabobank),  
  (Rabobank),  (provincie),  (provincie),   
  (Regiodeal-provincie),  (planschrijver Provincie),     
  Hofstee (adviseur D&U, werkgroep),    (kwartiermaker  
  Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog), (werkgroep),     
  (werkgroep),  (werkgroep),  (werkgroep). 

1. Opening

 opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

2. Agenda

Er blijken geen aanvullingen te zijn op de agenda. 

3. Notulen 9 december 2019

 In het vorig overleg is aangegeven dat de vijf Waddeneilanden een gezamenlijke aanvraag 
hebben gedaan bij de Regiodeal. Inmiddels is duidelijk dat deze aanvraag is afgewezen. Er zal op 
een andere manier aan dit doel gewerkt worden. 

Actielijst 

- Uitzoeken of het  mogelijk is om juridisch vast te leggen dat de eilander boeren na 35%

inkrimping vrijstelling krijgen van landelijke afromingen –Wie???  geeft aan dat

hij navraag heeft gedaan bij de provincie maar dat het niet mogelijk is om op voorhand

een vrijstellingsregeling te treffen of om dit überhaupt vast te leggen. Hier kan pas

naar gekeken worden als dit aan de orde is. Wat we wel kunnen doen is vastleggen dat

zowel LNV als de provincie vindt dat een dergelijke vrijstellingsregeling getroffen zou

moeten worden als dit aan de orde is.  zet dit op papier en stuurt dit naar 

die het mee kan nemen in de notulen.
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- In volgend breed overleg de naam doorgeven van projectleider reststromen – 

- Functieomschrijving overall-coördinator –  Staat op op de agenda

- Mogelijke financiers in beeld brengen + begroting tot einde project – Werkgroep

Is gebeurd, staat op de agenda

-  dit jaar nog samen om tafel om aanvraag € 75.000 te

verantwoorden / formuleren Is gebeurd.

-  belt met voorzitter Nationaal Park.  heeft dit nog niet gedaan maar gaat dit

alsnog z.s.m. doen.

-  en  maken voorstel richting postcodeloterij Dat hebben ze gedaan, staat

op de agenda

-  gaat uitzoeken of er een bijdrage kan komen vanuit coöperatief dividend fonds

 heeft hiernaar gekeken maar moest concluderen dat de criteria nog steeds van

toepassing zijnen dat er teveel zakelijk belang is waardoor het project niet in

aanmerking komt.  houdt het in z’n achterhoofd

-  en  laten uitzoeken hoe we onder het deminimisplafond kunnen blijven,

mogelijk door vrijstelling   (jurist provincie) is hier mee bezig

- Contact  met  en  over verwijzingen speerpunten proeftuin Dat is

er geweest.  vertelt dat hij geen kansen ziet om de mest later uit te rijden. Met

het uitrijden van ruige mest zijn er meer kansen. Ze hebben afgesproken dat het

Streefbeeld als uitgangpunt dient.

- Inbouwen speerpunten proeftuin in plan van aanpak door  en . Is

gebeurd, op 12/12/2019.  maakt de opmerking dat het goed zou zijn om iets

te maken waarin alle documenten online te vinden zijn. We gaan nadenken over hoe

dit kan.

-  en maken een tijdspad voor het totale project en mailen deze rond. Is

gedaan

- De werkgroep zal de boeren verzoeken alle gegevens 2019 in te vullen voor

biodiversiteitsmonitor. Is gebeurd.

-  en  gaan bij  en/of  navragen of een

stakeholdersbijeenkomst nog steeds gewenst is.  geeft aan dat dit de wens was van

, maar dat hij geen gedeputeerde meer is. Inmiddels heeft het college

van Gedeputeerde Staten een bezoek gebracht aan het eiland en zich laten bijpraten

over het project. De urgentie van een stakeholdersbijeenkomst is toen niet genoemd.
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4. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen. 

5. Introductie Dommerholt

 werkt voor de Vogelbescherming. Onlangs heeft de Vogelbescherming een 

groot project afgerond op Terschelling; Polderpracht. Met gelden uit de Postcodeloterij heeft 

men daar getracht de weides te verduurzamen en met meer weidevogels te verrijken.  

 is bij het project biodiversteit op Schiermonnikoog betrokken zodat we samen kunnen 

optrekken i.p.v. dat twee trajecten naast elkaar lopen. Vanuit de Vogelbescherming is er budget 

voor twee jaar om in de vogels op Schiermonnikoog te steken. Ze werken vraaggestuurd en 

kunnen nu al opstarten. Te denken valt bijvoorbeeld aan de overgang weide en natuurgebied.  

 is benieuwd welke praktische hulp Terschelling via de Vogelbescherming heeft ontvangen. 

Dit gaat bijvoorbeeld om Plas/Dras, Uitgestelde maaidata, Levering melk tegen hogere melkprijs, 

ondersteuning in het zuivelproject.  

 stelt voor om een keer een boer van Terschelling uit te nodigen zodat hij zelf kan vertellen 

wat er is veranderd op Terschelling, wat het project voor de boeren daar inhoudt.  vermeldt 

dat de financieringsopzet niet één op één kan worden gekopieerd en dat Polderpracht is 

gerealiseerd met privaat geld (Postcodeloterij). 

6. Projectorganisatie

a) Projectleiderschap

 en  hebben samen een functieomschrijving gemaakt waar vanmiddag de

laatste hand aan zal worden gelegd. Wat vooral mee heeft gespeeld is: Wat is de snelste

manier en waar hou je er het meeste sturing op. Minimaal drie partijen moeten inschrijven

op deze opdracht. Het wordt geen openbare aanbesteding. Het betreft een functie van 2

dagen per week, gedurende één jaar. De procedure is al in gang gezet en zou binnen 2-6

weken kunnen afgerond kunnen zijn. Ineke benoemt de zorg dat de opdracht aan een partij

gegund wordt die nog helemaal bijgepraat moet worden; dat zou het project ophouden.

Los hier van praten   en  vanmiddag met de werkgroep over het

dienstverband van  hoe deze gecontinueerd en vooral gefinancierd  kan worden. 

heeft aangegeven op dit moment geen full-time functie te kunnen vervullen als

kwartiermaker.
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Voor 2020 is er nog geen sluitende begroting. De aan te nemen overall-coördinator zou ook 

alle geldstromen in kaart moeten brengen.  zou jammer vinden als de financiering het 

project belemmert. Ook zou  tussentijds graag een keer geïnformeerd worden over de 

financiële stand van zaken.  reageert hierop met een voorstel om eens per maand een 

update rond te sturen naar de deelnemers van het groot overleg wat positief ontvangen 

wordt. 

b) Plan van Aanpak

Het plan van aanpak wordt even gelaten voor wat is. Het is bijgewerkt maar omdat er

constant ontwikkelingen zijn zou je ook constant kunnen gaan bijwerken. Daar wordt niet

voor gekozen. Het plan dienst als basis voor de nieuwe coördinator.

7. Financiën

a) Financiën werkgroep

De begroting voor 2020 is aangepast nadat offertes zijn binnen gekomen. Hierdoor zijn

bedragen hoger uitgevallen. Twee weken geleden is er een overleg geweest tussen de

provincie en de werkgroep over de proceskosten en de zuivelhoeve. Vanmiddag wordt hier

verder over gepraat.  en  hebben aangegeven dat hier mogelijk geld voor kan

komen uit de PAS. Uiteraard kan dit alleen met instemming van het College.

De provincie heeft aangegeven dat er door hun max. 40% van de zuivellijn kan worden

gefinancierd. Momenteel ligt de vraag bij de provincie of een deel hiervan vooruit betaald

kan worden zodat dit aangewend kan worden voor zaken als een bouwvergunning.

De provincie is ook in overleg met het Waddenfonds om het PAS-geld te beschermen. A.s.

donderdag mag de werkgroep een pitch houden bij het Waddenfonds. Momenteel wordt het

Waddenfonds geëvalueerd wat het toekennen van subsidies zou kunnen bemoeilijken.

 (werkgroep) heeft een aanvraag gedaan voor de “Samen-voor-biodiversiteitsprijs” die

is uitgeschreven door Deltaplan Biodiversiteit en wordt betaald uit het Wereld Natuurfonds.

Onze eigen  is voorzitter en er deden 98 projecten mee. De prijs omvatte € 25.000,=. Ons

project is niet geselecteerd.

 heeft goed bericht. Natuurmonumenten mag elk jaar een extra project indienen bij de

Postcodeloterij. Hij heeft Schiermonnikoog voorgedragen en dat is geaccepteerd. Hij heeft

aangegeven dat het project een bedrag van € 3.8 miljoen euro nodig heeft. Uitgaande van

een totaal bedrag van € 5.5. miljoen en 40% dekking met overheidsgelden. In april wordt

bekend gemaakt of we door de eerste ronde zijn. Als dat het geval is mag het project worden

uitgeschreven en volgt de uitslag in het vierde kwartaal van dit jaar.  acht de kans reëel

dat we mee mogen doen. Hij benadrukt dat het stuk inkomensondersteuning hier niet in zit.
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In de aanvraag wordt Natuurmonumenten vaak genoemd.  geeft aan dat dit nodig is 

voor de aanvraag maar dat het wel het project van de boeren blijft.  

b) De-minimisvraagstuk

Vanuit de Regiodeal wordt € 75.000,= uitgekeerd. Daarmee komen we in de problemen met

het de-minimisplafond. Vanuit de provincie wordt gemeld dat jurist  daar

mee bezig is. Er wordt geopperd om het geld via de zuivelcoöperatie te laten lopen maar

 geeft aan dat dit misschien wrikt met de aanbestedingsvoorwaarden. Wel is er volgens

 zoiets als een vrijstellingsverordening; 40% mag dan via de staatssteunkaders worden

uitgekeerd. Een melding volstaat.

 stelt voor dat we eerst het financieringsplaatje rond maken en dat de werkgroep,

 en  dan in gesprek gaan met .

Morgen vindt op het provinciehuis weer overleg plaats over de financiën uit de Regiodeal.

Als de déminimissteun bij ons een probleem oplevert gaat dat wellicht bij meerdere

projecten een probleem geven.

8. Transitievergoeding / PAS / Alternatieven

a) Actiepunten na bedrijfsbezoeken  en 

Vorige week zijn de bevindingen n.a.v. individuele gesprekken met de boeren door  en

 teruggekoppeld in een overleg met de boeren. Qua transitievergoeding hadden  en

 gekozen voor een simpele benadering waarin centraal staat dat de vergoeding

afhankelijk is van de hoeveelheid stikstof die je inlevert. Daar zijn nog een aantal

aanvullingen op gekomen van boeren die opperden dat er ook gekeken moest worden naar

de grond die een boer op het eiland heeft, dus hoe in- of extensief iemand boert en rees de

vraag of de afstand tot de natuur ook een rol moest spelen. De boeren is gevraagd zelf ook

mee te denken over een geschikt rekenmodel waarin onderzocht moet worden of ook

bovenstaande factoren een rol moeten spelen. Naast de transitievergoeding hebben de

boeren ook gezien welke plus er is als ze een dubbeltje per kg. meer verdienen waarbij

opgemerkt moet worden dat dit dubbeltje extra alleen is voor de melk die in de kaas wordt

verwerkt. Ze hebben alle berekende bedragen voor hun eigen bedrijf maar ook van hun

collega’s gezien.   vraagt zich af of er geen risico is dat de boeren zich met elkaars

bedrijfsvoering gaan bemoeien en of dit het project niet in gevaar kan brengen.

De boeren gaan binnenkort samen om tafel om de door  en  voorgestelde

rekenmodule te bekijken en zo mogelijk verder uit te werken. Op 9 april a.s. komen  en

 weer naar het eiland om te horen waar de boeren op uit zijn gekomen.
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vraagt of er een analyse is gemaakt en of de effecten op bedrijfsniveau zijn 

doorberekend.  legt uit dat dit in 2016/2017 door is berekend, maar dat er in de 

afgelopen jaren zaken veranderd zijn en dat veel boeren het plan uit 2016/2017niet als hun 

eigen plan beschouwden, maar als een advies. Er zullen dus nieuwe plannen moeten komen 

die de boeren zelf moeten aanleveren.  kan deze plannen maken maar er mag ook 

gekozen worden voor een andere adviseur.  

Er zijn nog geen harde cijfers over wat een ieder gaat inleveren aan aantal koeien. 

wil graag weten  of er al besloten is of de koeien t.b.v. de krimp in één keer weggaan of 

in fases. Hij kan zich voorstellen dat de afbouw van de koeien samen hangt met de opbouw 

van de meerprijs.  geeft aan dat de koeien in één keer weggaan en dat daar een 

transitievergoeding voor moet komen. Verder geven zowel  als  aan dat de 

boeren nog steeds 100% achter het project staan en ook z.s.m. helderheid willen over de 

doorgang van het project. Het lijkt  ook zinvol om de vaart erin te houden omdat er 

overal nieuwe projecten opduiken die zeker ook markttechnisch concurrentie opleveren. 

 beaamt dit; de kaas die hij in eerste instantie voor ogen had is inmiddels al op de 

markt. 

b) Staatsteuntraject.

Het staatsteuntraject staat in de steigers.  van Nysingh advocaten kan los zodra

de laatste boer de financiële gegevens van de afgelopen vijf jaren heeft aangeleverd. 

verzamelt deze en geeft aan dat er één boer is van wie hij deze cijfers nog moet ontvangen.

c) Groenblauwe diensten

Liever dan voor het staatsteuntraject wordt gekozen voor de blauwgroene diensten indien

dit traject reële mogelijkheden  biedt. Afgelopen vrijdag is er een bijeenkomst geweest en de

bevindingen waren hoopvol. De bestaande pakketten bieden niet voldoende ruimte maar

aangevuld met nieuwe pakketten waarmee extensivering van bedrijfsvoering wordt beloond

is dat wel het geval. Deze combinatie kan als extra GOB-pilot twee jaar lopen, op z’n vroegst

vanaf 1 januari 2021. Deze kunnen dan worden aangeboden als keuzepakket. De pilot loopt 2

jaar. Zekerheid na die twee jaar is er niet, maar het lijkt  onlogisch als de pilot een

succes blijkt en niet verlengd zou worden. Zowel de provincie als het rijk juichen de pilot toe.

Met de blauwgroene diensten kan tot een miljoen aan transitievergoeding worden

opgebouwd. Dit is het bedrag waarmee ook  en  hebben gerekend in de

transitievergoeding.

9. Biodiversiteit

a) Regiodeal / Streefbeeld

 geeft aan het een leuk proces te vinden. Hij heeft de boeren tijdens een

bijeenkomst drie extreme scenarios’ voorgelegd; één waarbij de Hereweg is afgesloten, één

waarbij er optimale samenwerking tussen de boeren is en één waarbij er niets verandert. Dit

bracht een discussie op gang over wat men wel en niet zag zitten.  was in

gezelschap van een tekenaar van Strootman Landschapsarchitecten die tekeningen/beelden
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presenteerde en deze ter plekke aanpaste. Belangrijke punten waren de weidevogels, 

overgang weide naar natuur, kwelderbeheer, ganzenbeheer, en waterbeheer. 

N.a.v. bovenstaande bijeenkomst hebben de boeren ook zelf een overleg georganiseerd en

daar gesproken over het Streefbeeld omdat zij volledig achter het Streefbeeld willen staan

zoals dat wordt ingediend.  geeft aan dat het Streefbeeld niet heel hard is en

flexibel mag zijn. Als gaandeweg blijkt dat iets niet haalbaar is of om andere redenen

veranderd of geschrapt moet worden, dan kan dat.

Vorige week heeft de tekenaar voorafgaand aan de presentatie van  en  opnieuw 

het aangepaste Streefbeeld in tekening laten zien waarbij nog wat kanttekeningen waren van 

de boeren, waaronder de sloten die niet waarheidsgetrouw waren ingetekend. Afgesproken 

is toen dat de boeren de komende week nog een keer samen komen om over het Streefbeeld 

te praten en naar aanleiding daarvan een definitieve versie op tekening te krijgen. Deze 

wordt dan voorgelegd aan de stakeholders zodat zij kunnen aangeven of zij zich in dit beeld 

kunnen vinden. Eerst aan Natuurmonumenten omdat er in het Streefbeeld uitgegaan wordt 

van een verdergaande samenwerking en later met de andere stakeholders.  De volgende stap 

is het maken van een actieplan waarmee geld kan worden aangevraagd bij de Regiodeal. 

 geeft aan dat hij tevreden is over de ontwikkelingen m.b.t. Streefbeeld en dat het 

binnen de Regiodeal allemaal iets minder vaart loopt dan gepland. In juni is pas het volgende 

overleg over de Regiodeal. Omdat we er steeds van uit gegaan zijn dat het Streefbeeld in 

maart klaar moest zijn, kan het in maart al aan Natuurmonumenten voorgelegd worden. 

 stelt voor om het Streefbeeld dan op 20 april a.s. tijdens een avond van het Nationaal 

Park te presenteren. Maar omdat we graag een breder publiek bij het plan willen betrekken 

wordt gekozen voor een informatieavond 2.0 van de boeren. 

b) Proeftuinstatus.

 geeft aan dat de insteek nu vooral groenblauwe diensten zijn.  is in het kader

van de proeftuinproject met mensen van de provincie op bezoek geweest bij de boeren op

het eiland en o.a. kennis te nemen van de staat van de weilanden. Voor mei a.s. zijn ze

opnieuw uitgenodigd om te kijken hoe het één en ander er dan uitziet.  zal de

uitnodiging hiertoe versturen.

c) Nulmeting.

 gaat de gegevens die Friesland Campina heeft delen met . Omdat dit om

heel veel gegevens gaat, zal  bij  aangeven welke gegevens van belang

zijn.

10. Zuiveltraject

a) Vragen n.a.v. meegestuurde update

Ineke heeft gehoord dat er geen gezamenlijke branding komt met Natuurmonumenten en is

benieuwd hoe dat zit.  geeft aan dat er afspraken zijn met kaasproducenten die al een
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branding hebben met Natuurmonumenten die een gezamenlijke branding in de weg staan. 

 geeft aan dat Natuurmonumenten wel op andere manieren kan ondersteunen; 

bijvoorbeeld door regelmatig een stukje in hun blad te plaatsen. Bij nieuwe vormen van 

landbouw staat Schiermonnikoog bij Natuurmonumenten bovenaan. 

Er wordt nog gewerkt aan de statuten en de huishoudelijke regels van de zuivelcoöperatie. 

Als deze af uitgewerkt zijn kan de boeren gevraagd worden lid te worden van de coöperatie. 

De samenwerking met Zijerveld is na een moeilijke start positief. Duidelijk is dat we in den 

lande zelf ook een actieve rol moeten gaan spelen in de verkoop. Zeker als we tot gewenste 

afnames willen komen. Over de afname op het eiland maakt  zich vooralsnog geen 

zorgen. 

b) Projectplan 

Het businessplan is klaar en de begroting is zo goed als klaar. Met deze nieuwe input kan het

projectplan afgerond worden. Dit duurt 1 a 2 weken. Aanpassingen blijven verwerken na elke

nieuwe ontwikkeling is niet gewenst.

c) Rabobank en andere mogelijke financiers.

 zou eerst graag willen weten waar de zuivelcoöperatie zijn financiers zoekt en wil

daarna wel in overleg. Daarbij moeten er individuele bedrijfsplannen aangeleverd worden

van de boeren. Dat kan  doen, maar elke boer is ook vrij om zijn eigen adviseur te

kiezen.  benoemt dat het wel van belang is dat de rekenmethodiek hetzelfde is.

N.a.v. de plannen kan de Rabobank de gesprekken met de boeren voeren.

11. Reststromen

a)  is benoemd tot deelprojectleider.

b) Stand van zaken.

 stelt voor om de Reststromen in eerste instantie volgend te laten zijn. Daar is niet

iedereen het mee eens omdat ook duidelijk moet worden hoe er bijvoorbeeld met bokashi

en mest moet worden omgegaan. De verwachting is dat we daar tegen problemen t.a.v. de

regelgeving aan gaan lopen. Het project hangt op een aantal punten nauw samen met

Reststromen en die punten moeten in kaart worden gebracht.  gaat Met 

 in overleg.
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12. Communicatie

Zowel  als  zijn afgelopen zondag in de uitzending van vroege Vogels geweest 

om te vertellen over het project. 

Eerder deze vergadering hebben we afgesproken in april een vervolg op een eerder gehouden 

informatieavond voor de eilander bevolking te organiseren. 

13. Rondvraag

 verzoekt de aanwezigen om bijdragen aan de website van de zuivelcoöperatie toe te 

sturen.  

Schiermonnikoog is in principe zelfvoorzienend qua water, maar ook hier lopen we aan tegen de 

grenzen van wat mag. Als je hier tegen punten aanloopt, kun je dat bij  melden. 

 heeft vanochtend veel zaken voorbij horen komen waar de 

Vogelbescherming bij aan zou kunnen haken. Hij geeft aan dat hij de informatie die hij hier aan 

tafel heeft gehoord niet elders zal delen. 

Volgens  bracht een jurist de verkoop van fosfaatrechten om het project te bekostigen 

afgelopen vrijdag tijdens het overleg over de blauwgroene diensten weer ter tafel terwijl 

duidelijk was afgesproken dat dit buiten beschouwing zou worden gelaten.  geeft aan dat 

dit in de landelijke discussie stikstof wel een rol speelt bij de opkoop van bedrijven en dat de 

verkoop van fosfaatrechten  invloed heeft op de inkomensondersteuning. 

14. Sluiting

Het volgende groot overleg zal plaatsvinden op het gemeentehuis te Schiermonnikoog op 11 mei a.s. 

om 9:30.  

Actiepunten: 

-  zet op papier dat zowel LNV als de provincie vindt dat een dergelijke

vrijstellingsregeling getroffen zou moeten worden als dit aan de orde is. Hij stuurt dit

naar  die het dan bij de notulen kan voegen, pag. 1.

- Nadenken over een online-archief project, pag. 2 – werkgroep

- Vraag staat uit bij de provincie of zij kunnen vooruitbetalen om de bouwkosten te

kunnen voldoen, Provincie, pag. 4.

- Op verzoek van provincie het financieringsplaatje rond maken, werkgroep, pag 5.
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- Vervolgens in gesprek met  over (melding)

vrijstellingstellingsverordening déminimissteun, pag. 5 Werkgroep / Provincie

-  rondt projectplan af binnen 1 a 2 weken, pag. 8

- Werkgroep zoekt financiers, pag. 8

- Boeren laten individuele bedrijfsplannen maken, pag. 8, werkgroep

- Bewonersbijeenkomst organiseren in mei, werkgroep, pag. 7.

- Uitnodiging proeftuinbijeenkomst mei,  pag. 7

5.1 tweede lid e

5.1 tweede lid 

5.1 tweede lid e



Agenda digitaal breed overleg inzake Biodiversiteit Schiermonnikoog 
11 mei 2020, 9:00 uur 

1) Opening / welkom / voorstelronde
2) Agenda
3) Notulen 2 maart 2020 *
4) Mededelingen
5) Projectleiderschap

a) Introductie Wing
b) Projectaanpak /-structuur

6) Stand van zaken transitievergoedingdiscussie/ PAS / alternatieven
a) Actiepunten na feedback bedrijfsbezoeken  met 
b) Groenblauwe diensten / pilot GLB
c) Bedrijfsplannen en overige zaken in relatie tot de Rabobank
d) Voorlopige besluitvorming inz. traject Nysingh/ 

7) Pijler 1: biodiversiteit
a) Vorderingen binnen Regio Deal NIL / streefbeeld *
b) Proeftuinstatus
c) Contact werkgroep met Wetterskip inz. project

8) Pijler 2: zuiveltraject
a) Eventuele vragen/aanvullingen n.a.v. meegezonden update *
b) Projectplan (

9) Pijler 3: reststromen
10) Financiën

a) Stand van zaken financiën werkgroep
b) Voortgang aanvraag Nationale Postcodeloterij
c) Vogelbescherming

11) Communicatie
12) Rondvraag
13) Actielijst bijeenkomst 2 maart 2020 *
14) Sluiting uiterlijk 11:00 uur

Bijlagen: 
- Notulen incl. actielijst 2 maart 2020
- Projectaanpak Wing
- Update zuiveltraject
- Afbeelding streefbeeld (lage resolutie)
- Projectplan 

Link naar afbeelding streefbeeld (hoge resolutie) 
https://drive.google.com/drive/folders/1ljbpNMxdkr4WQ66CXQerlIZxIL7TNAWr?usp=sharing 
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Uit offerte ‘Natuurinclusieve landbouw op 
Schiermonnikoog 

 en ,  

Uw vraag 

Context / kader 

De aanleiding: vermindering stikstofdepositie 
In de Banckspolder op Schiermonnikoog zijn zeven melkveebedrijven gevestigd. Uit berekeningen en 
metingen van het RIVM en de Provincie Fryslân blijkt de lokale uitstoot van stikstof uit de 
melkveehouderij substantieel bij te dragen aan de overschrijding van de kritische depositiewaarden 
voor de kwetsbare natuur op het eiland. De provincie wil de lokale uitstoot van stikstof op het eiland 
terugdringen.  

Het initiatief: een eilander oplossing 
Zeven boeren op Schiermonnikoog, verenigd in de Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog 
(VBS), hebben het initiatief genomen om zélf met een oplossing te komen: een ander type 
melkveehouderij passend bij de karakteristieken van Schiermonnikoog, met minder uitstoot van 
stikstof en een solide verdienmodel. Een haalbaarheidsstudie in 2016 door het Louis Bolk Instituut 
toonde aan dat ontwikkeling van een eilander product (in eerste instantie kaas met een eigen 
zuivelhoeve op het eiland voor de verwerking van de melk tot kaas en andere zuivelproducten) het 
beste perspectief biedt.  

Op basis van deze haalbaarheidsstudie en het vervolg erop hebben de melkveehouders besloten om 
de melkproductie te verminderen tot jaarlijks 3 miljoen liter en het aantal stuks melkvee terug te 
brengen van 650 naar 420. Vervolgens is een zoektocht gestart hoe dit kan binnen de huidige wet- en 
regelgeving, met voldoende economisch rendement en voor de langere termijn houdbaar. De 
Provincie Fryslân heeft van begin af aan de boeren de ruimte gegeven om met eigen voorstellen te 
komen om aan de verplichting te voldoen. De provincie heeft ook de zoektocht financieel mogelijk 
gemaakt door geld beschikbaar te stellen voor de haalbaarheidsstudie, het vervolg en de aanstelling 
van een projectleider voor een jaar.  

Het eilander initiatief biedt de mogelijkheid om een gezond verdienmodel te ontwikkelen en de 
kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit te versterken, zowel in de duinen en kwelders als in de 
polder. Door de organische reststromen uit de natuurgebieden en van de gemeente in de landbouw 
toe te passen en door overgangen te maken tussen de landbouw en natuur versterken duingebied, 
kwelder en polder elkaar.  
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Proeftuin in de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland 
De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en het Ministerie van LNV hebben in de Regiodeal 
Natuurinclusieve landbouw behoefte aan een voorbeeld hoe de melkveehouderijsector duurzaam in 
het landschap past met voldoende economisch rendement voor de boer. Schiermonnikoog is in deze 
deal als focusgebied opgenomen. 

Vraagstelling en gewenst resultaat 

Uw vraag 
U zoekt een projectleider die, samen met de voorzitter van de werkgroep, zorgt voor een duidelijke 
organisatiestructuur en deze implementeert, waardoor zicht kan worden gehouden op de voortgang 
van de onderliggende projecten en mogelijke barrières geïdentificeerd worden zodat (tijdig) actie 
ondernomen kan worden.  

Gewenst eindresultaat 
Na afloop van de opdracht moet er een gedegen werkende organisatiestructuur staan en een 
structuur, werkwijze-omschrijving zijn die overdraagbaar is aan de opdrachtgevers.
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Onze visie op de opdracht 
Naar een werkend plan van aanpak 
In het Plan van Aanpak Proeftuin Schiermonnikoog (november 2019) is een duidelijk overzicht 
gegeven van de doelen van het project en de ambities van de projectpartners. De deelprojecten zijn 
zorgvuldig beschreven evenals de voorstellen voor de organisatie. Er ligt een wervend en herkenbaar 
‘Streefbeeld Schiermonnikoog 2025’ en de belangen en opgaven vanuit de deelnemende partijen zijn 
gedefinieerd. Vanuit onze ervaring met complexe projecten en programma’s ‘van onderop’ waar veel 
partijen bij betrokken zijn en die een samengestelde doelstelling kennen, zien wij de volgende 
aandachtspunten: 

1. Borg dat het initiatief een project ‘van onderop’ blijft.
2. Werken aan een gezamenlijke doelstelling vraagt om een investering in de onderlinge relaties.
3. Regie voeren en overzicht houden is van belang om voortgang te kunnen boeken.
4. Een duidelijke organisatiestructuur met helder beschreven rollen en verantwoordelijkheden is

essentieel.
5. Ruimte voor innovatie en flexibiliteit is noodzakelijk.

Hieronder lichten we deze aandachtspunten nader toe. 

1. Borg dat het initiatief een project ‘van onderop’ blijft.
De betrokkenheid van partijen bij dit project is groot en allemaal hebben ze verschillende
verwachtingen. Voor de initiatiefnemers, de zeven melkveehouders, is dit hét project dat zorg
moet dragen voor een duurzaam verdienmodel voor hun bedrijf. Het borgen van het initiatief
vanuit de melkveehouders is essentieel, waarbij iedereen zich realiseert dat de (organisatie)kracht
van andere partijen nodig is om het project te kunnen realiseren. Het is dus niet de bedoeling dat
andere partijen het project overnemen, maar dat zij, vanuit hun eigen belang en
verantwoordelijkheid bijdragen aan de realisatie van het project. En ook dat mag gezien worden.

2. Werken vanuit een gezamenlijke doelstelling vraagt om investering in relaties
Het initiatief is gestart vanuit het idee van de zeven melkveehouders. Overheden,
natuurorganisaties en het bedrijfsleven hebben zich bij dit initiatief aangesloten en gezamenlijk
hebben zij een doelstelling geformuleerd: een gezond verdienmodel te ontwikkelen en de kwaliteit
van de natuur en de biodiversiteit te versterken. Het realiseren van deze gezamenlijke doelstelling
vraagt van partijen om te investeren in de relatie met elkaar. Hierdoor ontstaat ruimte voor dialoog
en onderhandeling. Hobbels en tegenslagen, die je altijd tegenkomt in dergelijke complexe
projecten, kunnen vanuit deze gemeenschappelijke doelstelling en het opgebouwde vertrouwen,
opgelost worden. Tegelijk moet het besef er zijn dat er een duurzaam verdienmodel moet komen:
‘baat het niet (genoeg), dan lukt het niet’.

3. Regie voeren en overzicht houden om voortgang te boeken
Er gebeurt al veel, de projectpartners hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk streefbeeld en
doelstellingen, er zijn stappen gezet en mooie eerste resultaten geboekt. Er is een structuur
ingericht waarin de Brede Overleggroep is ingesteld om samenhang en betrokkenheid te
organiseren. Tegelijk roept het plan van aanpak en ons beeld uit eerdere gesprekken het beeld op
dat er veel sporen lopen, die (nog) onvoldoende met elkaar in verbinding staan en de stap naar
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concrete uitvoering soms nog lastig is. Hierdoor kan nog niet de voortgang geboekt worden die 
het project zo nodig heeft. Belangrijk is nu een goede projectorganisatie op te zetten, te 
implementeren en te bewaken waarbij de sporen en processen met elkaar verbonden worden en 
er daadwerkelijk voortgang kán worden geboekt.  

4. Duidelijke organisatiestructuur met helder beschreven rollen en verantwoordelijkheden
In de huidige projectopzet is sprake van drie deelprojecten met elk een eigen projectorganisatie
met een opdrachtgever, projectleider en uitvoerend team. Leidend is het deelproject Eilander
zuivelproductie, waarin de zeven melkveehouders participeren, vertegenwoordigd door de
Werkgroep biodiverse landbouw Schiermonnikoog met een onafhankelijk voorzitter. Om de
samenhang en betrokkenheid vorm te geven is er een Brede Overleggroep ingesteld, waarin alle
partijen vertegenwoordigd zijn. In deze overleggroep spreken de partners elkaar aan op ieders rol
en bijdrage aan de voortgang, maar er vindt geen besluitvorming plaats.

We zijn niet perse voorstander van het toevoegen van een extra formeel overleg. Tegelijk is het 
belangrijk om samen met de (deel)projectleiders van de projecten en de boeren voortgang te 
boeken, het overzicht te bewaken en knelpunten te signaleren. We stellen voor om in een regulier 
voortgangsoverleg met de (deel)projectleiders, onder leiding van de aan te stellen projectleider, 
de voortgang, samenhang, financiële risico’s en aanvullende acties te bespreken. We leggen 
daarbij direct een link met de (voorzitter) van de werkgroep waarin de boeren het voortouw 
hebben. Het voortgangsoverleg moet functioneren als ‘aanjager’ van het project, van hieruit 
worden indien nodig de acties uitgezet, knelpunten geagendeerd en zo nodig de opdrachtgevers 
en leden van het BOG ingeschakeld. 

Het in te stellen Opdrachtgeversoverleg is verantwoordelijk voor de verbinding en het (bij)sturen 
van de projecten, het leveren van voldoende capaciteit, het borgen en bewaken van de 
samenhang, en zal besluiten nemen over afwijkingen, keuzes, risico’s e.d. Wij zien het BOG 
vooral als een gezamenlijk inhoudelijk klankbord of ‘regie-overleg’ voor de projecten en hun
projectleiders, om ook mee te denken en handelen bij knelpunten, die partners kan aanspreken 
op hun bijdragen, maar ook als ambassadeur of lobbyist kan optreden naar andere partijen om 
knelpunten op te lossen te helpen oplossen. We willen het BOG actief benutten. 

5. Ruimte voor innovatie en flexibiliteit
Als laatste belangrijke aandachtspunt noemen we ruimte voor innovatie en flexibiliteit. U schrijft in
uw uitvraag dat het een complex project is met veel belanghebbenden. Gezamenlijk werken aan
de doelstelling vraagt om flexibiliteit om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen en
kansen. Dit betekent ook dat er aangelopen zal worden tegen bestaande regels. Dit zal in beeld
worden gebracht tijdens het traject en er zal naar maatwerk moeten worden gezocht. De
opdrachtgevers en het BOG vervullen hier, op verzoek van de projectleider, ook een rol in.

Tegelijkertijd bevinden we ons in een roerige tijd. In mei vorig jaar vernietigde de Raad van State 
de PAS en kwam Nederland in een stikstofcrisis. De economie kwam stil te staan en er werd al 
snel gewezen naar de boeren als een van de grootste veroorzakers van stikstofuitstoot 
(ammoniak). Terwijl er in Den Haag hard gewerkt wordt aan het ontwikkelen van maatregelen, 
hebben de boeren op Schiermonnikoog de handen ineengeslagen en zijn zelf met een plan 
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gekomen. En juist dat soort initiatieven zijn ongelooflijk noodzakelijk om uit deze impasse te 
komen. 

Rol van de projectleider 
Naast de hierboven beschreven vijf aandachtspunten is de rol van de aan te stellen projectleider 
cruciaal om samen met de partijen voortgang te boeken. Wij zien de projectleider als belangrijke 
verbindende schakel tussen de boeren, de (deel)projectleiders, de opdrachtgevers, de partners bij het 
project en ander partijen die van belang zijn om resultaat te boeken. De projectleider is aanjager en 
houdt regie. Hij of zij signaleert knelpunten, agendeert deze tijdig bij opdrachtgevers en BOG en 
probeert de deelprojectleiders te ondersteunen in hun rol. Daarbij bewaakt hij het overall-doel van het 
project en zorgt dat de initiatiefnemers en andere partijen goed aangehaakt en ‘eigenaar’ blijven. 

Concreet zien wij de volgende rollen voor de projectleider: 
1. Het verkennen en organiseren van overzicht, structuur en werkwijze in de uitvoering van het Plan

van Aanpak (incl. het aanscherpen waar dat nodig). Het organiseren van de uitvoering van het
project, het expliciteren en vastleggen van rollen en werkwijze en instellen van een
opdrachtgeversoverleg

2. Het trekken van het voortgangsoverleg met de (deel)projectleiders, secretaris van het
Opdrachtgeversoverleg en het BOG.

3. Het, samen met de voorzitter van de werkgroep, houden van overzicht, signaleren van
knelpunten en op het juiste niveau adresseren van knelpunten en mogelijke oplossingen bij de
opdrachtgevers, projectleiders of betrokken partijen.

4. Aanjagen, faciliteren en ondersteunen van de projectleiders om te komen tot uitvoering en
verkennen kansen voor versnelling.

5. Verbinden van partijen, zorgen voor afstemming en het onderhouden en vergroten van de
betrokkenheid.

6. Verkennen van kansen voor financiering.
7. Het organiseren van de communicatie en delen van kennis.
8. Het vastleggen van de rollen en verantwoordelijkheden, de ontwikkelde werkwijze en

structureren in een goed overdracht document.

Hierbij maken we gebruik van onze ervaring die we hebben opgedaan in bijvoorbeeld het Programma 
naar een Rijke Waddenzee, het Programma Economie & Economie in balansen Holwerd aan Zee. 
Een parallel met Holwerd aan Zee is hierin misschien wel het meest passend. In dit project was de 
onze uitdaging voortdurend om de brug te slaan tussen bewoners, ambtenaren en bestuurders, 
tussen het initiatief en potentiele financiers, tussen mooie woorden en concrete resultaten. 
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Aanpak en fasering 
Om tot een slagvaardige uitvoering te komen, stellen wij de volgende fasen voor: 

1. Verkennen
2. Organiseren

a. Opdrachtgeversoverleg
b. Voortgangsoverleg projectleiders instellen

3. Aanjagen, overzicht, voortgangsbewaking, ondersteunen en agenderen
a. Voortgang
b. Voortgangsoverleg, Opdrachtgeversoverleg, Brede Overleggroep
c. Ondersteunen, verbinden en aanjagen samen met (deel)projectleiders
d. Verbinding houden met de partijen

4. Speciale aandachtspunten
a. Communicatie
b. Financiën: verkennen kansen en lobby

5. Overdracht en jaarverslag

Voor bovenstaande stappen verwachten wij maximaal 12 maanden nodig te hebben. Mocht de 
organisatie al eerder gedegen staan, dan zullen we in overleg met het opdrachtgeversoverleg dit 
afstemmen.  

1. Verkennen

In fase 1 gaat het om verkennen van het speelveld van het project. Dit doen we door met de partijen 
en spelers kennis te maken, hun verwachtingen (resultaat, rol, werkwijze) scherp in beeld te krijgen 
en een beeld te krijgen van de voortgang. Vragen daarbij zijn: 
 Wat is er al georganiseerd en hoe werkt dit onderling?
 Wat zijn de verwachtingen van de verschillende groepen over de aansturing van de uitvoering

van het plan van aanpak, de onderlinge samenhang tussen de projecten, de verantwoording van
de voortgang, etc.? Welke rol zou het opdrachtgeversoverleg hierin moeten hebben, mede in
relatie tot de werkgroep en het breed overleg?

 Wat is precies de rol van de verschillende groepen en de deelnemers daarin; de praktische
werkgroep, de brede overleggroep, de projectleiders in relatie tot de werkgroep, etc.?

 Wat is de voortgang? Welke vragen en knelpunten leven er?
 Wat wordt verwacht van de opdrachtnemer?

Voor deze gesprekken nemen we het plan van aanpak als startpunt. Deze fase 1 zal relatief kort zijn. 

We gaan ‘normaal gesproken’ uit van gesprekken in ‘real life’. I.v.m. het COVID-19 virus en de 
opgelegde maatregelen organiseren we de kennismakingsgesprekken nu online. Zodra het project 
van start gaat bekijken we, afhankelijk van de situatie, wat de meest geschikte vorm is. 

De uitkomsten van deze fase leggen we vast in een korte notitie met bevindingen en aanbevelingen 
voor de organisatie. We bespreken deze in eerste instantie met de werkgroep en (deel)projectleiders, 
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scherpen deze aan, en leggen het vervolgens voor aan het BOG en het Opdrachtgeversoverleg (in 
wording). 

2. Organiseren

In fase 2 gaan we op basis van de verkenning een aantal zaken inrichten en organiseren, waaronder: 
a) Opdrachtgeversoverleg (OG-overleg)
b) Voortgangsoverleg (deel)projectleiders

Het opdrachtgeversoverleg (OG-overleg) zal bestaan uit vertegenwoordigers namens het ministerie 
van LNV, de provincie Fryslân en de zuivelcoöperatie Schiermonnikoog. Het secretariaat van dit 
overleg zal gevoerd worden door Wing.  

Het instellen van een Voortgangsoverleg met de (deel)projectleiders van de 3 deelprojecten is van 
belang om het dagelijkse werk goed in te richten en de voortgang van de verschillende projecten te 
bespreken en kansen en bedreigingen, ook financieel, te signaleren. De taak van de projectleider is 
dit overleg voor te bereiden, voor te zitten en acties te borgen. 

Het Breed Overleg is al een bestaande overlegstructuur. Onze rol is om aan te sluiten bij dit overleg, 
risico’s en kansen te stimuleren en afstemming tussen het OG-overleg en het Breed Overleg te 
verzorgen. Ditzelfde geldt voor de overige al bestaande overleggen. 

Wat ons betreft hoeft het instellen van het organiseren van het Opdrachtgeversoverleg niet te 
wachten op de uitkomst van fase 1, evenals een eerste voortgangsoverleg met de 
(deel)projectleiders. Zo kunnen we de opdrachtgevers en projectleiders ook gelijk meenemen in onze 
verkenning 

3. Aanjagen, overzicht, voortgangsbewaking, ondersteunen en agenderen

In fase 3 staat de overkoepelende organisatie centraal. In de doorloop en ‘projectmanagement’
verzorgen we onderstaande activiteiten: 
 Opstellen van voortgangrapportages
 Trekken Voortgangsoverleg, secretariaat Opdrachtgeversoverleg, Brede Overleggroep
 Ondersteunen, verbinden en aanjagen samen met projectleiders en werkgroep
 Verbinding houden met de partijen

Op basis van input van de projectleiders en de voortgang van de verschillende trajecten komen we 
2-maandelijks tot een handzaam voortgangsoverzicht, waar in wordt gegaan op de voortgang van de
projecten, de voortgang van te bereiken mijlpalen, financiën en risico’s. Deze voortgangsrapportage,
met daarop de belangrijkste bespreekpunten, leggen we voor aan het OG-overleg en het BOG .

Een belangrijke rol is het faciliteren/ondersteunen van de projectleiders, zonder hun rol over te 
nemen. In het voortgangsoverleg (en bilateraal met de projectleiders) bespreken we de voortgang en 
activiteiten en maken we inzichtelijk waar extra inzet, steun, capaciteit etc. nodig is. Wat loopt er en 
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wat niet (en waarom?). Wat zijn onduidelijkheden? Waar moeten keuzes gemaakt worden? Waar 
kunnen de projectleiders ondersteunt worden en hoe kunnen we dat vormgeven?  

Cruciaal is om partijen blijvend te verbinden aan de gemeenschappelijke doelstelling, de projecten en 
de uitvoering. De projectleider heeft een belangrijke verbindende rol om de samenhang te borgen. 
Tussen projectleider, de deelprojectleiders en het OG-overleg, tussen de projecten en het Breed 
Overleg, maar ook tussen het overkoepelende programma en de partners, hun achterbannen en 
andere initiatieven. Het is de kerntaak van de projectleider om vanuit overzicht de partijen en hun 
achterbannen goed te verbinden o.a. in het afstemmingsoverleg met de brede werkgroep, maar ook 
door veel bilaterale contacten. 

We leggen een directe link met Regiodeal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland, waarvoor 
Wing momenteel werkt aan het streefbeeld voor een Natuurinclusieve landbouw in de noordelijke 
kleischil. 

4. Speciale aandachtspunten

Expliciete aandacht vragen de communicatie en de financiën als aparte opdrachten binnen de 
werkzaamheden van de projectleider. 

Communicatie 
Het project staat volop in de schijnwerpers en zal dit, als voorbeeldproject, ook blijven. Relevante 
partijen moeten goed op de hoogte zijn en blijven van de voortgang. Samen met Esther Hagen, 
vanuit de Werkgroep biodiverse landbouw Schiermonnikoog, zullen we kijken welke 
communicatiemiddelen nodig zijn (bv. een nieuwsbrief) en hoe we daarbij (nog beter) kunnen 
aansluiten bij bestaande communicatie-uitingen. Daarbij willen we vooral de communicatie-
instrumenten van de deelnemende partijen benutten. 

Consumenten van het af te nemen product (bewoners en bezoekers), maar ook andere agrarische 
ondernemers (op het eiland en op de vaste wal) willen graag op de hoogte blijven van de voortgang 
van het project. Daarnaast is het van belang om een afzetmarkt te gaan ontwikkelen. In het Tijdpad 
Zuivelhoeve en –coöperatie (Bijlage 1 Plan van Aanpak) zijn daarvoor de verschillende acties 
genoemd. 

Kansen voor financiering 
Kansen en lobby voor financiering is tevens een belangrijke stap in dit project. De projectleider levert 
een bijdrage aan de organisatie van de financiering van (onderdelen) van het totaal aan projecten. 
We denken in het project actief mee over mogelijkheden voor het creëren van aanvullende 
financiering wanneer nodig. Wanneer we een tekort aan financiën signaleren zullen we dit 
bespreekbaar maken. Dit zal in eerste instantie naar voren komen in het voortgangsoverleg met de 
deelprojectleiders bij het bespreken van de begrotingen en financieringsplannen. Door het brede 
netwerk van de projectleider bij het Rijk en de regio zijn we goed op de hoogte van mogelijke bronnen 
ook op financieel gebied. Hierdoor kunnen we kansen voor financiering tijdig signaleren en ook 
samen met partijen de kansen hiervoor verkennen ‘en samen op pad gaan’.  







Intern gebruik 

Intern gebruik 

Update Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog: stand van zaken begin mei 2020 

Marketingpartner 
De werkgroep heeft kennisgemaakt met de beoogde reclamepartner, de firma Brandsz, die dolgraag 
de marketingwerkzaamheden voor de zuivellijn wil opzetten. Van beide kanten is er een positief 
gevoel en inmiddels zijn er een aantal brainstormsessies geweest over de huisstijl en merkbeleving. 
De eerste schetsen die gemaakt zijn waarin te zien is hoe een dergelijk beeldmerk het businessplan 
ondersteunt zijn erg enthousiasmerend. Door deze grafische weergave gaan de plannen meer 
‘leven’, en de verwachting is dat dit in de smaak valt bij de belangrijkste betrokken (markt- en 
financierende) partijen. 

Ontwikkelingen afstemming marktpartijen 
Onlangs is er aangegeven dat er goede gesprekken gaande zijn met de potentiële grossierspartner 
Zijerveld. Dit proces vordert gestaag en beide partijen zijn er over uit dat er een goede samenwerking 
is vorm te geven. De details daarvan worden de komende periode ingevuld. 

Eén van de componenten van de samenwerking met Zijerveld is dat de zuivelcoöperatie zelf 
medeverantwoordelijk is voor de verkoop. Om deze reden worden in de markt verschillende 
potentiële afnemers in het netwerk van  warm gehouden voor de Schiermonnikoger 
kaasplannen. Hoe langer dit duurt, hoe lastiger dit wordt natuurlijk. 

 heeft onze kaasplannen onder de aandacht gebracht bij zijn Duitse collega’s en 
deze zien voor een specifieke klantengroep een grote potentie in onze kaasplannen. De gesprekken 
die tot nu toe gevoerd zijn, zijn enthousiasmerend maar het is nog lang niet zeker of dit 
enthousiasme kan worden omgezet in échte afspraken. Uiteraard gaan we hiervoor alles uit de kast 
trekken, want met de klant die zij voor ogen hebben zal de volumeprognose een flinke boost kunnen 
krijgen!   

Organisatie  
Het HR en de statuten van de coöperatie zijn door   en  opgesteld en voorgelegd 
aan de werkgroep. Wat betreft het kwaliteitsmanagement staan momenteel nog een aantal vragen 
open bij RFC, en zodra deze beantwoord zijn worden de documenten naar de boeren en Rabobank 
gestuurd ter beoordeling.  

Overig 
 Het weionderzoek i.s.m. Hogeschool Van Hall Larenstein is nog niet afgesloten. De

verwachting is dat er binnenkort een eindbijeenkomst met eindpresentatie wordt ingepland.
Onze technologisch adviseur, de firma Frétec, is gedurende het traject met Van Hall
Larenstein ook aangeschoven en zodoende kunnen (eventuele) adviezen vanuit de
onderzoeksresultaten door ons direct worden meegenomen in de plannen. Zoals eerder
gemeld lijkt het aannemelijk dat het proces van membraanfiltratie voor weiverwerking een
goede optie is voor de volumes waarmee op de Waddeneilanden gewerkt wordt of gaat
worden, maar de firma Frétec gaat op basis van eigen ervaringen en inzichten kijken of dit
ook in de praktijk een haalbare optie is.

 Er is vorig jaar gesproken met Natuurmonumenten over een merkondersteuning in het
zuiveltraject. Vanuit NM’s kernteam dat zich bezighoudt met de landbouwstrategie wordt er
op dit moment gewerkt aan communicatieplan. Onderdeel van communicatieplan is ook
aantal cases/projecten die regelmatig terug zouden kunnen komen in onze communicatie.
Volgens de betrokkenen zou onze casus daar goed bij passen en wij hopen dan ook dat we
binnenkort, samen met onze marketingpartner, de gesprekken verder kunnen vormgeven.

 Dankzij de positieve besluitvorming binnen gedeputeerde staten is de werkgroep in staat om
de werkzaamheden in het zuiveltraject verder aan de gang te houden. Hierdoor is de
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Intern gebruik 

Intern gebruik 

werkgroep in staat om het technologische adviestraject met de firma Frétec af te ronden, 
hetgeen o.m. resulteert in een tekening van de kaasmakerij en een financiële doorrekening. 
Verder heeft de besluitvorming ervoor gezorgd dat er budget beschikbaar is om 
ondergetekende,  voor een periode van maximaal drie dagen per week in dienst te 
houden. De vorderingen in het zuiveltraject hangen sterk samen met andere besluitvorming 
en budgetten om externe expertise in te huren en daarom zal binnenkort met het team van 
Wing gesproken moeten worden over hoe het vervolg verder georganiseerd dient te worden. 
Met deze budgetten wordt voornamelijk bedoeld: 
- Verdere realisatie van marketingvormgeving
- Produceren van testbadges kaas voor bepaling smaak en leeftijd
- Kosten voor ontwikkeling van plannen in bouwvoorbereiding

Plannen op papier 
Het projectplan van  is in concept af en wordt meegezonden met de stukken.  
Het businessplan wordt t.z.t aangevuld met de merkbeleving. De verwachting is dat dit het geheel 
versterkt.  

04-05-20,
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Ø Nadenken over een online-archief project. Deze is aangemaakt:
https://drive.google.com/drive/folders/1ljbpNMxdkr4WQ66CXQerlIZxIL7TNAWr?usp=sharing

Ø Vraag staat uit bij de provincie of zij kunnen vooruitbetalen om de bouwkosten te  kunnen
voldoen: vraag staat nog open en zal later in dit overleg besproken worden.

Ø Op verzoek van de provincie het financieringsplaatje rond maken: dit is gebeurd en heeft
geresulteerd tot de beschikking.

Ø Vervolgens in gesprek met  over (melding) vrijstellingstellingsverordening
déminimissteun: dit is gebeurd.

Ø  rondt projectplan af: het projectplan is als bijlage toegevoegd.
Ø Werkgroep zoekt financiers: dit komt later aan bod binnen het overleg.
Ø Boeren laten individuele bedrijfsplannen maken: dit komt later aan bod binnen het overleg.
Ø Bewonersbijeenkomst organiseren in mei: i.v.m. corona kan dit geen doorgang vinden.
Ø Uitnodiging proeftuinbijeenkomst mei: deze actie ligt bij .

6. Mededelingen

 licht de ontstane situatie tussen de gemeente Schiermonnikoog en melkveehouder  en 
zijn partner  toe. Het plan van de gemeente voor het bedrijventerrein naast de boerderij van 

 en en een verbindingsweg hiernaartoe heeft volgens  en  invloed op hun 
bedrijfsvoering. Onlangs hebben  en  met  en  gesproken. Er is 
afgesproken dat beiden wel op de hoogte worden gehouden en dat  voorlopig geen lid meer is van de 
werkgroep. De komende periode zal duidelijk moeten worden hoe dit nu verder gaat.  vult aan dat ze 

 en  heeft bezocht, ondanks dat het iets betreft dat niet in haar portefeuille zit.  vindt dat 
het project losgezien moet worden van de plannen op en om het bedrijventerrein. Deze plannen vallen 
binnen een democratisch proces van de gemeente en spelen al langere tijd. 

 informeert naar de stand van zaken op het eiland, nu er minder toeristen en minder 
inkomsten zijn.  bevestigt dit: het is er rustig en er is geen spriet gras te bekennen.  
geeft aan dat hij bij zijn bezoek het afgelopen weekend is geschrokken van de droogte en de kale weiden. 

 legt uit dat de boeren voor een groot deel afhankelijk zijn van de inkomsten uit toerisme, 
waarbij zes van de zeven boeren de verhuur van vakantiewoningen en een groepsaccommodaties als 
neventak hebben. Het verhuren van de huisjes gaat nu wat beter, maar de groepsaccommodaties zijn leeg, 
en dat hakt er in.  vult aan dat het momenteel stikt van de ganzen, maar ook van de weidevogels.  

 heeft als voorzitter van het dagelijks bestuur van de vijf Waddeneilanden contact gehad met het 
ministerie van EZ. Er is een brandbrief gestuurd aan Mona Keizer, ook namens de veerdienst. De CdK van 
Friesland en Noord-Holland hebben in overleg met de burgermeesters van de Waddeneilanden een 
ambtsbericht naar het ministerie gestuurd. De huidige situatie, waarbij de eilanden in belangrijke mate 
afhankelijk zijn van de recreatie, heeft gevolgen voor de leefbaarheid. Op dit moment is er binnen het 
ministerie overleg over deze ernstige situatie. Ook voor het project is deze situatie een potentiële 
bedreiging. 

7. Stand van zaken transitievergoedingdiscussie/ PAS / alternatieven

a. Actiepunten na feedback bedrijfsbezoeken met 
Het besluit over het aantal koeien hangt samen met de gevolgen die dit voor de boerenbedrijven heeft. De 
eerste opzet van de bedrijfsberekeningen was o.b.v. het aantal koeien gemaakt. In overleg met de boeren 
zijn er twee andere aspecten meegenomen; de veebezetting per hectare en de afstand tot de 
stikstofgevoelige natuur. Komende donderdagavond wordt de nieuwe rekenmethode voorgelegd aan de 
boeren. Dit is een spannend proces, omdat het gaat om flinke bedragen. De berekeningen worden eerst 
met de boeren besproken voordat deze verder gedeeld worden. 

 vraagt hoe dit gezien kan worden in de tijd.  stelt dat de bedrijfsplannen voor de 
zomer klaar moeten zijn, en dat de transitievergoeding hier een onderdeel van is.  
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b. Groenblauwe diensten / pilot GLB
geeft aan dat het uitbetalen van de transitievergoeding via de groenblauwe diensten de meest 

kansrijke weg lijkt. Dit zal via een pilot binnen het GLB uitgevoerd worden en de uitkering zelf zal via het 
Collectief Waddenvogels gaan. Er wordt ingezet om de betaling vanaf 01-01-2021 in te laten gaan en vanaf  
1 juli a.s. de regeling open te stellen. 

 vult aan dat vanuit de provincie  naar voren is geschoven om met de boeren te kijken 
hoe e.e.a. uitpakt op het gebied van acties en vergoedingen.  vraagt of de openstelling een geschikte 
gelegenheid is om een moment met de minister te maken en de pers te betrekken.  vindt het 
belangrijk dat het proces niet onder druk moet worden gezet en dat dit daarom liever nog niet ingepland 
wordt. 

c. Bedrijfsplannen en overige zaken in relatie tot de Rabobank
 heeft een format gemaakt en hierover contact gehad met de Rabobank.  heeft aangegeven 

dat het een goed format is en spoedig zijn inhoudelijke reactie met  bespreekt.  geeft aan 
dat de transitievergoedingendiscussie samenhangt met de bedrijfsberekeningen, en nu een soort van kip-
of-ei-situatie is. Het is nu afwachten op de resultaten uit de discussie met de boeren over de vergoeding. 

d. Voorlopige besluitvorming inz. traject Nysingh/ 
heeft contact gehad met staatsteunjurist . Alle informatie die benodigd is om de route 

naar de Europese Commissie te bewandelen is door  aangeleverd.  zou hiermee aan de slag 
kunnen maar i.v.m. de focus op de GLB-pilot is besloten dat het traject voorlopig alleen wordt voorbereid, 
en nog niet daadwerkelijk wordt gestart. 

Pijler 1: biodiversiteit 

a. Vorderingen binnen Regio Deal NIL / streefbeeld
 meldt dat de update van het streefbeeld die deze week is verstuurd een bijna 

definitieve versie is die besproken is met o.m. de provincie, Natuurmonumenten, boeren en werkgroep. De 
tekst is door  gevormd tot een goed leesbaar geheel. De functie van het streefbeeld 
(afbeelding en tekst) is dat het als uitgangspunt geldt voor het actieplan, als volgende stap in de Regio Deal. 

 zal dit actieplan oppakken. Daarnaast heeft  al een eerste opzet gemaakt voor het 
monitoringsplan.  hoopt dat het streefbeeld als stap afgerond kan worden zodat deze breed 
verspreid kan worden.  geeft aan dat het nu zoeken is naar een manier om dit naar buiten te 
brengen, aangezien de bewonersbijeenkomst geen doorgang kan vinden. Dit gaat  samen met  
en  oppakken.  noemt het platform Schitterend Schiermonnikoog een goed 
instrument om dit te communiceren. 

 geeft aan dat er vanuit de provincies een stuurgroep is om de streefbeelden vast te stellen in het 
kader van de Regio Deal, en legt de vraag neer welke status het streefbeeld heeft.  heeft in dit kader 
al contact gehad met de communicatiemedewerkster in de Regio Deal, .  vindt het, 
gezien het uitgebreide proces met de boeren, en het feit dat het over hun land gaat, lastig om de input van 
de bewoners in het streefbeeld te verwerken.  

 licht toe hoe het streefbeeld bij de boeren tot stand is gekomen. Aanvankelijk was dit erg wennen, 
maar toen de boeren na de sessie met  en de landschapsarchitect in besloten kring met 
het beeld aan de slag gingen kwam er een breed gedragen resultaat op tafel. Vooraf moet helder zijn hoe 
het streefbeeld richting de bewoners wordt gecommuniceerd.  geeft aan dat er van een 
schijninspraak geen sprake moet zijn. Het is dus: ofwel informeren, ofwel inspraak mogelijk maken.  
onderstreept, net als  het nut van het platform Schitterend Schiermonnikoog. Het is niet 
de bedoeling het streefbeeld opnieuw ter discussie te stellen, maar er kunnen wellicht wel gerichte vragen 
meegegeven worden. De werkgroep bekijkt hoe dit het beste kan. 
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b. Proeftuinstatus
 geeft aan dat het ‘hart’ van de proeftuinstatus nu in de GLB-pilot ligt en dat daar alle energie naar 

uit gaat. Daarna zou eventueel gekeken kunnen worden of er nog andere zaken mogelijk zijn binnen deze 
status, bijvoorbeeld in de pijler ‘reststromen’. 

c. Contact werkgroep met Wetterskip inz. project
N.a.v. het creëren van het streefbeeld is er door de werkgroep contact gezocht met het Wetterskip. De
contactpersoon  was niet bereikbaar, maar zijn collega  wel. Hij heeft
aangegeven dat het Wetterskip in gesprek wil, maar dat er afspraken gemaakt moeten worden over
financiering en ureninzet als de uitvoeringsinzet van het Wetterskip.

8. Pijler 2: zuiveltraject

a. Eventuele vragen/aanvullingen n.a.v. meegezonden update
Er zijn geen vragen over de vorderingen binnen het zuiveltraject.  ligt de actuele situatie toe wat 
betreft de afspraken over afzet met verschillende partijen in de markt, waar ook RFC een rol in heeft. 

b. Projectplan (
Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het projectplan van   maakt nog een iets algemenere 
versie die bij andere financieringsaanvragen ingezet kan worden. De huidige versie stuurt aan op het 
inzetten van de PAS-gelden. Na het opleveren van de algemene versie kan het plan afgerond worden. 

9. Pijler 3: reststromen

spreekt de hoop uit dat deze pijler nu mee kan draaien met de rest van het project en zoekt naar 
voldoende capaciteit om een projectleider aan te stellen. De eigenlijk aangestelde projectleider,  

 blijkt hiervoor te weinig tijd vrij te kunnen maken. Daarom is tot nu toe de aanspreekpartner 
voor deze pijler .  verwacht dat de tijdsbesteding voor deze projectleider zo’n 4 tot 8 
uur per week bedraagt. 

 geeft aan dat Natuurmonumenten al vanaf het begin betrokken was bij deze pijler, maar 
dat er sprake is van een informatieachterstand.  geeft aan dat hij deze opmerking mee gaat nemen. 

10. Financiën

a. Stand van zaken financiën werkgroep
 maakt kenbaar dat de werkgroep zeer erkentelijk is voor de toegezegde bijdrage van € 164.000,- 

vanuit de provincie voor het procesmatige deel van het project. Dit betekent o.m. dat  in een 
deeltijdconstructie bij het project betrokken kan blijven. De vraag vanuit de werkgroep om alvast een 
voorschot uit de PAS-gelden te ontvangen voor de zuivel- en bouwgerelateerde kosten (zo’n € 200.000,-) is 
destijds geparkeerd, maar deze vraag staat nog wel open bij de provincie. Met deze vraag gaat Wing aan de 
slag. 

b. Voortgang aanvraag Nationale Postcodeloterij
I.v.m. corona is de besluitvorming binnen de NPL om verder te gaan met onze subsidieaanvraag als ‘extra
project’ uitgesteld van april tot juni. Het zou kunnen dat door de huidige omstandigheden de focus van NPL
verlegd gaat worden tot puur corona-gerelateerde projecten, geeft  aan, maar dat wachten we af.

c. Vogelbescherming
Het is de werkgroep nog niet gelukt om een afspraak te maken met  om te kijken welke 
raakvlakken er liggen met het Waddenfondsproject Wij & Wadvogels, en welke acties hieruit, wellicht met 
middelen vanuit Wij & Wadvogels op Schiermonnikoog kunnen worden uitgevoerd. Vanwege de vakantie 
tot 12 mei wordt er daarna opnieuw contact met hem gezocht.  
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Van @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 16:45 
Aan: @rabobank.nl> 
Onderwerp: FW:  

Beste  

Meteen nog een vraag waarvoor ik nog een geeltje aan m’n monitor had hangen en mijn 
collega  van EIA me herinnerde: 

EIA wil i.v.m. de audits van de Auditdienst Rijk de onderbouwing van enkele 
beleidskeuzes bij COVID-regelingen goed in documenten vastleggen. 

I.v.m. de berekening van de staatssteun of het staatssteunequivalent dat gemoeid is met
het vervroegd uitbetalen van GLB-toeslagen aan ondernemers moet EIA het
rentevoordeel van de vervroegde uitbetaling (+/- een half jaar eerder) berekenen. Na
een consultatie van mij bij jou heeft EIA dat berekend met  als een reële
maximale marktrente voor een agrarische ondernemer in de sectoren die GLB-
ontvangen voor een kortlopend krediet van een half jaar.

De vraag is nu, of jij dit in een mail wil bevestigen dat genoemde op jaarbasis een 
goede vergelijkingsbasis is voor het rentevoordeel dat de ondernemer heeft door de 
vervroegde uitbetaling van GLB-toelagen. 

Bij voorbaat dank! 

Met hartelijke groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 21:10 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Re:  

Ha  

Heb je nog contact gehad met de Rabobank. 

Hopelijk kunnen we het deze week nog per e-mail bevestigd krijgen? 
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Bedankt zover! 

Mvg., 

  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 19 mei 2020 om 14:46 heeft ) 
@minlnv.nl> het volgende geschreven: 

Ha 

 heeft je een tijdje geleden benaderd met de vraag wat op dit 

moment de maximale marktconforme rente is, die door de banken 
wordt gerekend voor het verkrijgen van een overbruggingskrediet. Dit 
vanwege het berekenen van het rentevoordeel bij het bevoorschotten 

van de GLB-betalingen voor de directe inkomenssteun.

Jij hebt toen daarop contact gezocht met de Rabobank en aan  
gemeld dat de Rabobank  rekent.

Heb jij dit per e-mail bevestigd gekregen door de Rabobank? En zo 
niet, zou dit alsnog mogelijk zijn?

Punt is namelijk dat de ADR dit jaar extra controle gaat doen op de 
COVID-regeling voor het bevoorschotten van de directe 

inkomenssteun. FEZ wees mij er zojuist op dat het verstandig is zoveel 
mogelijk hierover gedocumenteerd te hebben, vandaar dus dit verzoek.

Ik hoor graag nader, waarvoor bij voorbaat veel dank!

Mvg.,

   

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

====================================================== 

Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Rabobank Utrecht 

Mevrouw  

Wordt per e-mail verzonden 

@rabobank.nl 

Datum  

Betreft Zienswijze Wob-verzoek inzake gesubsidieerde sanering 

varkenshouderijen in de periode vanaf 1 januari 2015 tot 26 juni 2020 
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Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 

Dierenwelzijn 

Bezoekadres 
Bezu denhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

F 070 378 6100 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/lnv 

Behandeld door 
 

T 070 378  

@minlnv.nl

Ons kenmerk  
DGA-DAD / 20210155 

Bijlage(n) 
3 

Geachte mevrouw , 

Met deze brief informeer ik u over een tot het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit gericht verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

(hierna: Wob). Bij dit verzoek is informatie over uw organisatie betrokken.  

Ik overweeg om dit Wob-verzoek in te willigen. In de bijlage vindt u een 

geanonimiseerd afschrift van het Wob-verzoek en een overzicht van de te 

verstrekken stukken die betrekking hebben op uw organisatie. 

Hierbij stel ik u als belanghebbende, op grond van artikel 4:8 van de Algemene 

wet bestuursrecht, in de gelegenheid uw zienswijze te geven op mijn 

voorgenomen besluit. U kunt dit doen door binnen drie weken na dagtekening van 

deze brief uw bedenkingen over de voorgenomen openbaarmaking van informatie 

die uw organisatie raakt schriftelijk en gemotiveerd aan mij kenbaar te maken. 

U kunt uw eventuele zienswijze sturen naar: mevrouw  

@minlnv.nl). Als ik binnen de aangegeven termijn geen reactie van u 

heb ontvangen, ga ik er vanuit dat u geen bedenkingen tegen openbaarmaking 

heeft. 

Ik wil u graag nog op de volgende zaken wijzen: Ten eerste kan uw zienswijze 

alleen leiden tot een weigering om (een gedeelte van) de informatie openbaar te 

maken, als deze is onder te brengen onder één of meer van de weigeringsgronden 

uit artikel 10 en 11 van de Wob. U vindt de tekst van deze artikelen in de bijlage. 

Ik wijs er daarbij op dat de uiteindelijke afweging over het al dan niet openbaar 

maken van de gevraagde informatie bij mij berust. Ten tweede is het voor u 

wellicht van belang om te weten dat na het verzenden van het besluit aan 

verzoeker de informatie voor een ieder toegankelijk zal zijn.  

67
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Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 

Dierenwelzijn 

Ons kenmerk 
DGA-DAD / 20210155 Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

namens deze: 

 

 

Bijlagen: 

- Artikel 10 en 11 van de Wob;

- Wob-verzoek (geanonimiseerd);

- Overzicht van te verstrekken stukken die op uw organisatie betrekking hebben.
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Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 

Dierenwelzijn 

Ons kenmerk 
DGA-DAD / 20210155 

Bijlage 1: Artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur 

Artikel 10 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover

dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk

geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege

voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale

organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde

bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen

nemen van de informatie;

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel

van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de

betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en

het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-

informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in

afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-

informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet

opweegt tegen het daar genoemde belang.

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van

milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk

karakter.

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken

van milieu-informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens

achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende

belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het

toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in

aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het

milieu.
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Artikel 11 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin

opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en

democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen

herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter

heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen

herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde

adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen

persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door

het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de

adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de

bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang

van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden

verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is

van overeenkomstige toepassing.





op Schiermonnikoog bevestigen wij hierbij graag het volgende:

Het Breed Overleg vindt plaats op 1 september a.s. in hotel Van der Werff op
Schiermonnikoog. We vergaderen om 9:30 uur.

We hebben enkele afzeggingen ontvangen, maar een nieuwe datum levert ook weer
afzeggingen op, waardoor de datum te ver opschuift. Daarom lijkt het ons goed om 1
september gewoon door te laten gaan. Met degenen waarvan bekend is dat zij er niet bij
zullen zijn zal ik vooraf contact opnemen.

Van een aantal van jullie hebben wij al een aanmelding gehad voor de watertaxi. Voor
degenen die mee wensen te gaan met de watertaxi en zich hiervoor nog niet heeft
aangemeld; graag z.s.m. bericht naar secretariaat@wing.nl. In verband met de beperkte
bezetting op de watertaxi door de corona-situatie zal mogelijk een tweede taxi
gereserveerd moeten worden en hoe eerder we dit kunnen regelen, hoe groter de kans
dat iedereen mee kan. De watertaxi zal om 9:00 uur vertrekken vanaf Lauwersoog, tenzij
we dit vooraf anders aangeven. 

Met vriendelijke groet,

Biodivers boeren op Schiermonnikoog
06-
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Concept-agenda Breed Overleg Biodivers boeren Schiermonnikoog 

1 september 2020 

Start 9.30 uur. Hotel Van der Werff 

Met kennisgeven afwezig: 

 

Digitaal: 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Verslag van de vorige bijeenkomst van het Breed Overleg d.d. 11 mei 2020 (Bijlage 1)

Vaststellen verslag van de vorige keer.

3. Mededelingen

Zijn er mededelingen van partijen die niet op de agenda staan?

4. Planning en samenhang (Bijlage 2)

In bijgevoegde notitie zijn kort de samenhang tussen de verschillende trajecten, de planning en

belangrijkste besluitvormingsmomenten beschreven.

Voorstel voor bespreking:

 Heeft het Breed Overleg hetzelfde beeld bij de samenhang tussen de verschillende

trajecten?

 Kan het Breed Overleg de voorgestelde planning en besluitvormingsmomenten

onderschrijven. Zijn er aanvullingen?

5. Voortgang transitievergoeding (Bijlage 3)

In bijgevoegde notitie worden kort de stand van zaken toegelicht.

Voorstel voor bespreking:

 Kennisnemen van de stand van zaken.

6. GLB-pilot (Bijlage 4)

Om ervaring op te doen hoe het toekomstig GLB beter ingezet kan worden om

kringlooplandbouw te realiseren, zal het ministerie van LNV per september aanstaande een

nieuwe pilotregeling openstellen. Voor Schiermonnikoog gaat het specifiek om de

stikstofreducerende maatregelen. Doel van de GLB-pilot Biodivers boeren op

Schiermonnikoog is om de transitievergoeding voor de boeren te organiseren in de eerste

68a
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twee jaar (2021 – 2022) van de transitie. Bijgevoegde notitie beschrijft kort de stand van 

zaken, de systematiek, de belangrijkste vraagpunten en vervolgstappen. 

Voorstel voor bespreking: 

 Kennisnemen van de stand van zaken.

 Bespreking vraagpunten

7. Regiodeal: van streefbeeld naar actieplan en monitoring (Bijlage 5)

In het Breed Overleg van 11 mei jl. is het streefbeeld gepresenteerd. De werkgroep werkt aan

de doorvertaling van het streefbeeld in een actieplan en monitoringplan. Het Louis Bolk

Instituut heeft een eerste versie van het monitoringplan opgesteld. Vanuit de werkgroep is

een eerste concept Actieplan, met een overzicht van maatregelen, opgesteld. In bijgevoegde

notitie worden de stand van zaken, de relatie tussen het Actieplan en de verschillende

instrumenten en de monitoring kort toegelicht.

Voorstel voor bespreking:

 Kennisnemen van de stand van zaken

 Hebben de deelnemers in het Breed Overleg hetzelfde beeld over de inhoud van het

Actieplan?

 Eerst bilateraal, daarna in een brede stakeholderbijeenkomst wil de werkgroep de

maatregelen met de verschillende partijen bespreken en aanscherpen, om eind van het

jaar gezamenlijke bestuurlijk afspraken te maken over de uitvoering van het Actieplan.

Deelt het Breed Overleg deze aanpak?

8. Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog (Bijlage 6)

In bijgevoegde notitie worden kort de stand van zaken toegelicht.

Voorstel voor bespreking:

 Kennisnemen van de stand van zaken.

9. Reststromen

Door de provincie is, in overleg met de werkgroep, de opdrachtformulering voor een

deelprojectleider opgesteld. De provincie Fryslân heeft deze opdracht uitgezet bij het netwerk

van Vereniging Circulair Fryslân (VCF). Begin september verwacht de provincie de aanbieding

voor het vervolgtraject organische reststromen. De opzet ervan moet uiteraard nog worden

afgestemd met de boeren, gemeente en Natuurmonumenten. De provincie is voornemens

(voorbehoud bestuurlijke instemming) de opdracht via het budget Circulaire Economie te

verstrekken.

10. Financiering Natuurmonumenten en Vogelbescherming

 Het is niet gelukt om in aanmerking te komen voor extra financiering vanuit de Postcode

Loterij. De aanvraag die Natuurmonumenten heeft ingediend om als ‘extra project’ in

aanmerking te komen voor financiering, is niet gehonoreerd.

 Met de Vogelbescherming heeft een eerste gesprek plaatsgevonden hoe we kunnen

samenwerken binnen het Waddenfonds-project Wij en Wadvogels op Schiermonnikoog.
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 Vanuit het Nationaal park is gevraagd om mee te denken over een subsidieaanvraag vanuit

het Nationaal Park in relatie tot het LNV-programma nationale parken nieuwe stijl

11. Planning volgende bijeenkomst

12. Rondvraag een sluiting
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Bijlage 1: Notulen Breed overleg Biodiversiteit 
Schiermonnikoog  

Deelnemers:   

 

 

  

 

en  (notulist)  

Datum en tijdstip:  11 mei 2020, 9:00 uur – 10:43 uur 

1. Opening / welkom / voorstelronde

Voorzitter  opent de vergadering en iedereen stelt zich voor.  geeft 

aan dat hij dit keer namens de provincie Fryslân ook  en  

vertegenwoordigt.  van Natuurmonumenten sluit aan omdat hij een aantal taken 

van  zal overnemen.  

2. Projectleiderschap

Introductie Wing  

 werkt sinds februari 2019 bij Wing en is bij meerdere landbouwprojecten betrokken. 

Voorheen heeft Irene bij de provincie Groningen gewerkt.  is adviseur en partner bij 

Wing en heeft veel ervaring bij projecten in de Waddenregio. heeft een breed netwerk en een 

brede inzetbaarheid, en een achtergrond bij LNV. Binnen het project zal  fungeren als eerste 

aanspreekpunt, met ondersteuning van  en .  

Projectaanpak /-structuur   

De komende weken zullen in het teken staan van kennismaking en overzicht en  zal proberen 

iedereen binnen het project te benaderen. Wing ondersteunt de projectgroep met agenda’s en 

verslaglegging en zorgt daarnaast voor een voortgangsrapportage.  

De eerste stap hierin is de verkenning, waaruit duidelijk zal worden waar er ondersteund kan 

worden in het proces c.q. aan de projectleiders. De GLB-pilot zal een thema worden om mee aan de 

slag te gaan, en daarnaast zijn financiering en communicatie twee belangrijke aandachtspunten. De 

opdracht is in principe voor één jaar.  

 vraagt wat dit betekent in relatie tot het Louis Bolk Instituut en de kwartiermaker 

van de zuivelcoöperatie, .  geeft aan dat een deel van de taken 

overgedragen gaan worden aan Wing en dat hierover binnenkort gesproken gaat worden.  

geeft aan dat we ervoor moeten waken het project vooral niet te ingewikkeld te moeten maken.  

3. Agenda

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  
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4. Notulen 2 maart 2020

 merkt op dat in de notulen stond dat hij de voorzitter was van de organisatie achter de 

‘biodiversiteitsprijs’, maar dit is onjuist. Wel was  lid van de beoordelingscommissie.  

5. Actielijst bijeenkomst 2 maart 2020

Onderstaande actiepunten worden besproken: 

  zet op papier dat zowel LNV als de provincie vindt dat een dergelijke

vrijstellingsregeling getroffen zou moeten worden als dit aan de orde is: het is gebleken

dat het op voorhand niet mogelijk is om hierover iets af te spreken.

 Nadenken over een online-archief project. Deze is aangemaakt:

https://drive.google.com/drive/folders/1ljbpNMxdkr4WQ66CXQerlIZxIL7TNAWr?usp=shar

ing

 Vraag staat uit bij de provincie of zij kunnen vooruitbetalen om de bouwkosten te

kunnen voldoen: vraag staat nog open en zal later in dit overleg besproken worden.

 Op verzoek van de provincie het financieringsplaatje rond maken: dit is gebeurd

en heeft geresulteerd tot de beschikking.

 Vervolgens in gesprek met  over (melding)

vrijstellingstellingsverordening déminimissteun: dit is gebeurd.

  rondt projectplan af: het projectplan is als bijlage toegevoegd.

 Werkgroep zoekt financiers: dit komt later aan bod binnen het overleg.

 Boeren laten individuele bedrijfsplannen maken: dit komt later aan bod binnen

het overleg.

 Bewonersbijeenkomst organiseren in mei: i.v.m. corona kan dit geen doorgang

vinden.  Uitnodiging proeftuinbijeenkomst mei: deze actie ligt bij .

6. Mededelingen

 licht de ontstane situatie tussen de gemeente Schiermonnikoog en melkveehouder  

 en zijn partner  toe. Het plan van de gemeente voor het bedrijventerrein naast de 

boerderij van  en  en een verbindingsweg hiernaartoe heeft volgens  en  

invloed op hun bedrijfsvoering. Onlangs hebben  en  met  en  

gesproken. Er is afgesproken dat beiden wel op de hoogte worden gehouden en dat  

voorlopig geen lid meer is van de werkgroep. De komende periode zal duidelijk moeten worden 

hoe dit nu verder gaat.  vult aan dat ze  en  heeft bezocht, ondanks dat het iets 

betreft dat niet in haar portefeuille zit.  vindt dat het project losgezien moet worden van de 

plannen op en om het bedrijventerrein. Deze plannen vallen binnen een democratisch proces van 

de gemeente en spelen al langere tijd.  

 informeert naar de stand van zaken op het eiland, nu er minder toeristen en 

minder inkomsten zijn.  bevestigt dit: het is er rustig en er is geen spriet gras te bekennen.  

 geeft aan dat hij bij zijn bezoek het afgelopen weekend is geschrokken van de 

droogte en de kale weiden.  legt uit dat de boeren voor een groot deel afhankelijk zijn 

van de inkomsten uit toerisme, waarbij zes van de zeven boeren de verhuur van vakantiewoningen 
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en een groepsaccommodaties als neventak hebben. Het verhuren van de huisjes gaat nu wat beter, 

maar de groepsaccommodaties zijn leeg, en dat hakt er in.  vult aan dat het momenteel stikt 

van de ganzen, maar ook van de weidevogels.   

 heeft als voorzitter van het dagelijks bestuur van de vijf Waddeneilanden contact gehad met 

het ministerie van EZ. Er is een brandbrief gestuurd aan Mona Keizer, ook namens de veerdienst. 

De CdK van Friesland en Noord-Holland hebben in overleg met de burgermeesters van de 

Waddeneilanden een ambtsbericht naar het ministerie gestuurd. De huidige situatie, waarbij de 

eilanden in belangrijke mate afhankelijk zijn van de recreatie, heeft gevolgen voor de leefbaarheid. 

Op dit moment is er binnen het ministerie overleg over deze ernstige situatie. Ook voor het project 

is deze situatie een potentiële bedreiging.  

7. Stand van zaken transitievergoeding / PAS / alternatieven

Actiepunten na feedback bedrijfsbezoeken  met   

Het besluit over het aantal koeien hangt samen met de gevolgen die dit voor de boerenbedrijven 

heeft. De eerste opzet van de bedrijfsberekeningen was o.b.v. het aantal koeien gemaakt. In 

overleg met de boeren zijn er twee andere aspecten meegenomen; de veebezetting per hectare en 

de afstand tot de stikstofgevoelige natuur. Komende donderdagavond wordt de nieuwe 

rekenmethode voorgelegd aan de boeren. Dit is een spannend proces, omdat het gaat om flinke 

bedragen. De berekeningen worden eerst met de boeren besproken voordat deze verder gedeeld 

worden.  

 vraagt hoe dit gezien kan worden in de tijd.  stelt dat de bedrijfsplannen 

voor de zomer klaar moeten zijn, en dat de transitievergoeding hier een onderdeel van is. 

Groenblauwe diensten / pilot GLB  

 geeft aan dat het uitbetalen van de transitievergoeding via de groenblauwe diensten de meest 

kansrijke weg lijkt. Dit zal via een pilot binnen het GLB uitgevoerd worden en de uitkering zelf zal 

via het Collectief Waddenvogels gaan. Er wordt ingezet om de betaling vanaf 01-01-2021 in te laten 

gaan en vanaf  1 juli a.s. de regeling open te stellen.  

 vult aan dat vanuit de provincie  naar voren is geschoven om met de boeren te 

kijken hoe e.e.a. uitpakt op het gebied van acties en vergoedingen. Ineke vraagt of de openstelling 

een geschikte gelegenheid is om een moment met de minister te maken en de pers te betrekken. 

 vindt het belangrijk dat het proces niet onder druk moet worden gezet en dat dit daarom 

liever nog niet ingepland wordt.  

Bedrijfsplannen en overige zaken in relatie tot de Rabobank  

 heeft een format gemaakt en hierover contact gehad met de Rabobank.  heeft 

aangegeven dat het een goed format is en spoedig zijn inhoudelijke reactie met  bespreekt. 

 geeft aan dat de transitievergoedingendiscussie samenhangt met de bedrijfsberekeningen, 

en nu een soort van kipof-ei-situatie is. Het is nu afwachten op de resultaten uit de discussie met de 

boeren over de vergoeding.  
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Voorlopige besluitvorming inz. traject Nysingh/    

 heeft contact gehad met staatsteunjurist . Alle informatie die benodigd is om 

de route naar de Europese Commissie te bewandelen is door  aangeleverd.  zou 

hiermee aan de slag kunnen maar i.v.m. de focus op de GLB-pilot is besloten dat het traject 

voorlopig alleen wordt voorbereid, en nog niet daadwerkelijk wordt gestart.  

8. Pijler 1: biodiversiteit

Vorderingen binnen Regio Deal NIL / streefbeeld  

 meldt dat de update van het streefbeeld die deze week is verstuurd een bijna 

definitieve versie is die besproken is met o.m. de provincie, Natuurmonumenten, boeren en 

werkgroep. De tekst is door  gevormd tot een goed leesbaar geheel. De functie van 

het streefbeeld  

(afbeelding en tekst) is dat het als uitgangspunt geldt voor het actieplan, als volgende stap in de 

Regio Deal.  zal dit actieplan oppakken. Daarnaast heeft  al een eerste opzet 

gemaakt voor het monitoringsplan.  hoopt dat het streefbeeld als stap afgerond kan 

worden zodat deze breed verspreid kan worden.  geeft aan dat het nu zoeken is naar een 

manier om dit naar buiten te brengen, aangezien de bewonersbijeenkomst geen doorgang kan 

vinden. Dit gaat  samen met  en  oppakken.  noemt het platform 

Schitterend Schiermonnikoog een goed instrument om dit te communiceren.  

 geeft aan dat er vanuit de provincies een stuurgroep is om de streefbeelden vast te stellen 

in het kader van de Regio Deal, en legt de vraag neer welke status het streefbeeld heeft.  

heeft in dit kader al contact gehad met de communicatiemedewerkster in de Regio Deal,  

.  vindt het, gezien het uitgebreide proces met de boeren, en het feit dat het over 

hun land gaat, lastig om de input van de bewoners in het streefbeeld te verwerken.   

 licht toe hoe het streefbeeld bij de boeren tot stand is gekomen. Aanvankelijk was dit erg 

wennen, maar toen de boeren na de sessie met  en de landschapsarchitect in 

besloten kring met het beeld aan de slag gingen kwam er een breed gedragen resultaat op tafel. 

Vooraf moet helder zijn hoe het streefbeeld richting de bewoners wordt gecommuniceerd.  

geeft aan dat er van een schijninspraak geen sprake moet zijn. Het is dus: ofwel informeren, ofwel 

inspraak mogelijk maken.  onderstreept, net als  het nut van het platform 

Schitterend Schiermonnikoog. Het is niet de bedoeling het streefbeeld opnieuw ter discussie te 

stellen, maar er kunnen wellicht wel gerichte vragen meegegeven worden. De werkgroep bekijkt 

hoe dit het beste kan.  

Proeftuinstatus   

 geeft aan dat het ‘hart’ van de proeftuinstatus nu in de GLB-pilot ligt en dat daar alle energie 

naar uit gaat. Daarna zou eventueel gekeken kunnen worden of er nog andere zaken mogelijk zijn 

binnen deze status, bijvoorbeeld in de pijler ‘reststromen’.  

Contact werkgroep met Wetterskip inz. project 

N.a.v. het creëren van het streefbeeld is er door de werkgroep contact gezocht met het Wetterskip.

De contactpersoon  was niet bereikbaar, maar zijn collega  wel. Hij
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heeft aangegeven dat het Wetterskip in gesprek wil, maar dat er afspraken gemaakt moeten 

worden over financiering en ureninzet als de uitvoeringsinzet van het Wetterskip.  

9. Pijler 2: zuiveltraject

a. Eventuele vragen/aanvullingen n.a.v. meegezonden update

Er zijn geen vragen over de vorderingen binnen het zuiveltraject.  ligt de actuele situatie toe 

wat betreft de afspraken over afzet met verschillende partijen in de markt, waar ook RFC een rol in 

heeft.  

Projectplan (   

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het projectplan van   maakt nog een iets 

algemenere versie die bij andere financieringsaanvragen ingezet kan worden. De huidige versie 

stuurt aan op het inzetten van de PAS-gelden. Na het opleveren van de algemene versie kan het 

plan afgerond worden.  

10. Pijler 3: reststromen

 spreekt de hoop uit dat deze pijler nu mee kan draaien met de rest van het project en zoekt 

naar voldoende capaciteit om een projectleider aan te stellen. De eigenlijk aangestelde 

projectleider, , blijkt hiervoor te weinig tijd vrij te kunnen maken. Daarom is tot 

nu toe de aanspreekpartner voor deze pijler  verwacht dat de tijdsbesteding 

voor deze projectleider zo’n 4 tot 8 uur per week bedraagt.  

 geeft aan dat Natuurmonumenten al vanaf het begin betrokken was bij deze 

pijler, maar dat er sprake is van een informatieachterstand.  geeft aan dat hij deze 

opmerking mee gaat nemen.  

11. Financiën

Stand van zaken financiën werkgroep  

 maakt kenbaar dat de werkgroep zeer erkentelijk is voor de toegezegde bijdrage van € 

164.000,- vanuit de provincie voor het procesmatige deel van het project. Dit betekent o.m. dat 

 in een deeltijdconstructie bij het project betrokken kan blijven. De vraag vanuit de werkgroep 

om alvast een voorschot uit de PAS-gelden te ontvangen voor de zuivel- en bouwgerelateerde 

kosten (zo’n € 200.000,-) is destijds geparkeerd, maar deze vraag staat nog wel open bij de 

provincie. Met deze vraag gaat Wing aan de slag.  

Voortgang aanvraag Nationale Postcodeloterij 

I.v.m. corona is de besluitvorming binnen de NPL om verder te gaan met onze subsidieaanvraag als

‘extra project’ uitgesteld van april tot juni. Het zou kunnen dat door de huidige omstandigheden de

focus van NPL verlegd gaat worden tot puur corona-gerelateerde projecten, geeft  aan, maar

dat wachten we af.

5.1 tweede li  
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Bijlage 2: Samenhang en planning 

Introductie 

Langs verschillende sporen wordt op dit moment gewerkt aan het project Biodivers boeren op 

Schiermonnikoog. Afgelopen mei is het streefbeeld in het Breed Overleg besproken. Er wordt 

gewerkt aan het vaststellen van de transitievergoeding, het opstellen van een aanvraag voor de 

GLB-pilot, het opstellen van het Actieplan en monitoring in het kader van de Regiodeal, en wordt 

een subsidieverzoek voor de zuivel- en bouwgerelateerde kosten voorbereid. 

In dit Breed Overleg wordt de voortgang van de verschillende trajecten besproken. Deze notitie 

beschrijft kort de samenhang tussen de verschillende sporen, de beoogde planning en 

bijbehorende besluitvormingsmomenten. 

Samenhang 
Globaal ziet de samenhang tussen de verschillende trajecten er als volgt uit: 
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Het streefbeeld 

Het streefbeeld is opgesteld in het kader van de Regiodeal. Daarin wordt een vergezicht voor 2030 

geschetst (in woord en beeld), worden doelen benoemd en wordt vervolgens het streefbeeld 

uitgewerkt in verschillende aspecten (bodem, strokenteelt, erf, etc.). Deze aspecten vormen nu de 

basis voor het uitwerken van het Actieplan. 

Het Actieplan 

Het Actieplan beschrijft, op basis van de genoemde aspecten, de verschillende maatregelen en 

acties. Daarbinnen zijn vier sporen te onderkennen. De werkgroep wil graag de ‘vulling’ van het 

Actieplan en bijbehorende maatregelen en acties samen met de verschillende partijen uitwerken 

en afspraken maken over het trekkerschap. 

De instrumenten 

De instrumenten zijn o.a. 

 de GLB-pilot: financiering stikstof reducerende maatregelen (verplicht en vrijwillig) en

blauwe diensten) voor de periode 2021 en 2022;

 de PAS: financiering zuivel- en bouwgerelateerde maatregelen kaasfabriek en doorloop

van de maatregelen uit de GLB-pilot in de jaren 2023 -2025;

 Regiodeal: opstellen streefbeeld en actieplan, monitoring en maatregelen uit het Actieplan

 Inzet vanuit de boeren;

 Inzet vanuit private partners (o.a. Rabobank en Friesland Campina);

 Inzet vanuit andere bronnen: Wij en Wadvogels (marketing, maatregelen irt weidevogels),

Wetterskip, gemeente, anders)

Planning en besluitvormingsmomenten 

De werkgroep vindt het belangrijk dat toegewerkt wordt naar een gezamenlijk bestuurlijk moment 

einde van het jaar. Tegelijk zullen een sommige besluitvormingsmomenten eerder genomen 

moeten worden. We zien de volgende belangrijke momenten: 

 Besluitvorming boeren reductie aantal koeien en transitievergoeding (sept.)

 Lidmaatschap Zuivelcoöperatie (sept.)

 Indienen GLB-pilot en besluitvorming (sept- okt.)

 Indienen aanvraag financiering zuiveltraject reservering PAS-middelen (sept.)

 Afronden bedrijfsplannen van de boeren – Rabobank (okt.)

 Markinitiatief boeren – FrieslandCampina (okt)

 Bijeenkomst /inloop bewoners: streefbeeld, voortgang, etc. (okt.)

 Stakeholderbijeenkomst: voortgang en aanscherping Actieplan, maken van afspraken over

uitvoering (okt.)

 Bestuurlijk besluitvormingsmoment, afspraken tussen partijen Actieplan, inzet PAS-

middelen 2023-2025: (dec.)





Bijlage 3: Voortgang transitie vergoeding 

Voortgang en proces 

Met de boeren is op verschillende momenten gesproken over de te hanteren rekenregels voor de 

transitievergoeding en de bijbehorende uitgangspunten. Daarbij ziet de werkgroep de volgende 

stappen: 

1. Opstellen van het rekenmodel voor vaststellen van de transitievergoeding en toelichting

bij de boeren;

2. Vaststellen van de rekenregels (en waardering van de rekenregels) door de boeren;

3. Doorrekening door individuele boeren met hun adviseurs van de consequenties aan de

hand van het rekenmodel, en opgave aantal te reduceren koeien;

4. Totaalbeeld van de reductie van het aantal melkkoeien op het eiland.

Begin september zal de waardering van de rekenregels worden vastgesteld en kunnen de boeren 

a.d.h.v. het opgesteld format doorrekenen wat dit betekent voor het aantal te reduceren

melkkoeien en de bijbehorende transitievergoeding. Het streven is medio september een concreet

beeld te hebben van het aantal te reduceren melkkoeien. Het reken-format is kortgesloten met de

Rabobank.

Rekenregels en uitgangspunten 

Concreet worden de volgende drie rekenregels gehanteerd voor het vaststelling van de transitie 

vergoeding: 

 Reductie aantal stuk vee (..%)

 Extensivering (..%)

 Afstand tot de N2000gebied duinen (..%)

De verdeling tussen de rekenregels en de uitgangspunten zullen begin september tussen de boeren 

moeten worden vastgesteld. 

Relatie met de GLB-pilot en PAS 

De reductie van het aantal melkkoeien, de bijbehorende transitievergoeding en te hanteren 

uitgangspunten maken onderdeel uit van de op te stellen aanvraag voor de GLB-pilot. Deze pilot is 

voor het jaar 2021-2022. Van belang is dat de provincie, op basis van de gereserveerde PAS-

middelen, garant staat voor de periode 2023-2025. 
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Bijlage 4: Voortgang GLB-pilot 

GLB-pilot 

Om ervaring op te doen hoe het toekomstig GLB beter ingezet kan worden om de landbouw te 

vergroenen, zal het ministerie van LNV per 1 september aanstaande opnieuw de pilotregeling 

openstellen. Met de Pilots Toekomstbestendige Landbouw wordt geëxperimenteerd  hoe 

betalingen voor klimaat, de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en landschap 

in het toekomstig GLB vorm kunnen krijgen. Het project Biodivers boeren op Schiermonnikoog is 

specifiek in de regeling benoemd. 

Voortgang 

In de zomermaanden is een eerste concept GLB-aanvraag opgesteld. Op 24 juni  en 12 augustus zijn 

in een sub-werkgroep met  

 en  dit conceptplan en de mogelijke maatregelen besproken.  ANV Wadvogels 

zal indiener en penvoerder zijn van de pilot. 

Inhoud 

In de conceptaanvraag GLB-pilot wordt verschillende maatregelen onderscheiden: 

1. de verplichte maatregel voor alle boeren om vee te reduceren, met de daaraan

gekoppelde vergoeding als basis.

2. aanvullende maatregelen die kunnen leiden tot een extra financiële vergoeding, met

onderscheid in:

 aanvullende/ vrijwillige stikstof reducerende maatregen

 aanvullende/vrijwillige  groenblauwe diensten gericht op het bereiken van het

streefbeeld

De verplichte maatregelen voor het reduceren van aantallen stuks vee is verplicht voor iedere boer 

op het eiland. De vrijwillige (stikstofreducerende) maatregelen worden gewaardeerd aan de hand 

van een scorekaart waarbij onderscheid gemaakt kan worden in het wel en niet nemen van de 

maatregelen of de mate van intensiteit waarin een maatregelen wordt toegepast. Ook zijn er 

investeringsmaatregelen genoemd waarvan een percentage van de investering gesubsidieerd kan 

worden. 

Voor de vrijwillige maatregelen geldt dat de keuze bij de boer zelf ligt welke maatregelen hij neemt 

en passend zijn in zijn bedrijfsvoering. 

Vraagpunten 

 Kunnen in de aanvraag GLB-pilot naast stikstof-reducerende maatregelen (reductie vee, en

aanvullend vrijwillige stikstofreducerende maatregel) ook groen-blauwe diensten worden

opgenomen, gericht op het bereiken van het streefbeeld?

 Hoe is de borging van de financiering (verplicht/aanvullend) van de maatregelen zoals

opgenomen in de GLB-pilot na afloop van de pilot, in relatie tot de beschikbaarheid van de

PAS-middelen in de periode 2023-2025?

5.1 tweede lid e
5.1 tweede lid e 5.1 tweede lid e
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Bijlage 5: Voortgang Regiodeal 

Voortgang algemeen 

In het Breed Overleg van 11 mei jl. is het streefbeeld gepresenteerd. De werkgroep werkt aan de 

doorvertaling van het streefbeeld in een actieplan en monitoringplan. Het Louis Bolk Instituut heeft 

een eerste versie van het monitoringplan opgesteld. Vanuit de werkgroep is een eerste concept 

Actieplan, met een overzicht van maatregelen, opgesteld. 

Samenhang streefbeeld, Actieplan en instrumenten 

Het streefbeeld is uitgewerkt naar verschillende aspecten die een bijdrage leveren aan de realisatie 

van het streefbeeld.  Deze aspecten zijn nauw met elkaar verbonden. Per aspect worden in het 

Actieplan de maatregelen en acties uitgewerkt.  Voor de realisatie van de maatregelen zijn 

verschillend instrumenten beschikbaar.  Schematisch ziet de samenhang tussen het streefbeeld, 

het Actieplan, actiehouders en instrumenten er als volg uit: 
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Voortgang en vervolgstappen Actieplan 

Door de werkgroep is een eerste concept overzicht met maatregelen opgesteld. We zien daarbij de 

volgende vervolgstappen voor ons: 

 Bespreken van de maatregelen en aanvullen in overleg met de boeren

 Bilateraal bespreken van de maatregelen, acties en bijdragen met partijen uit het Breed

Overleg

 Brede stakeholderbijeenkomst: gezamenlijk bespreken van de acties en maken van

afspraken over trekkerschap/betrokkenheid/financiering

 Definitieve afspraken met partijen over uitvoering van het Actieplan in Bestuurlijke

bijeenkomst december.

Voortgang en vervolgstappen monitoring 

Parallel hieraan wordt het monitoringplan verder uitgewerkt en vindt in het najaar een nulmeting 

plaats. 

Voorstel voor bespreking: 

 Kennisnemen van de stand van zaken

 Hebben de deelnemers in het Breed Overleg hetzelfde beeld over de inhoud van het

Actieplan?

 Eerst bilateraal, daarna in een brede stakeholderbijeenkomst wil de werkgroep de

maatregelen met de verschillende partijen bespreken en aanscherpen, om eind van het

jaar gezamenlijke bestuurlijk afspraken te maken over de uitvoering van het Actieplan.

Deelt het Breed Overleg deze aanpak?
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Bijlage 6: Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog 

Positie zuivelplannen binnen biodiversiteitsproject en met boeren 

De afgelopen maanden hebben er binnen het project veel zaken gespeeld die in prioriteit 

noodgedwongen voorrang hebben gekregen op de zuivelplannen. Hierdoor hebben we niet zoveel 

met de boeren over de zuivel gesproken als dat we zouden willen. De berekening van de 

transitievergoeding heeft bij de boeren nu vooral prioriteit, waardoor er weinig ruimte was om 

tijdens de bijeenkomst met de boeren lopende zuivelzaken te bespreken. 

De verwachting van de werkgroep is dat zodra er duidelijkheid is over de transitievergoeding het 

vizier wat meer gericht kan worden op de zuivel, en er naast het commitment ook een gevoel van 

trots kan ontstaan over de toekomstige eigen producten. 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de eigen zuivelcoöperatie is essentieel is om verdere voortgang te boeken. 

Momenteel zijn drie van de zeven boerenbedrijven lid van de coöperatie. Deze week hebben wij de 

boeren opnieuw verzocht z.s.m. lid te worden. Het lidmaatschap is niet alleen een belangrijk 

signaal van commitment, maar ook essentieel voor het indienen van het marktinitiatief bij 

FrieslandCampina. 

Stand van zaken FrieslandCampina, kaasgroothandel Zijerveld en externe producent 

FrieslandCampina heeft de prijzen berekend van het melktransport van Schiermonnikoog naar een 

externe producent. Hiermee kan de kostprijscalculatie van de extern geproduceerde kaas berekend 

worden en hiermee de totale exploitatie. De prijs van het melktransport is behoorlijk bepalend in 

de kostprijs en dit onderstreept de noodzaak van een onderscheidende receptuur en uitstraling. 

Onze beoogde handelspartner is kaasgroothandel Zijerveld. Het team van Zijerveld dat zich met 

onze kaasplannen bezighoudt is zeer benieuwd naar de kostprijs van de kaas en hierover zullen wij 

de gesprekken gaan voeren de komende periode. Voordat de samenwerkingsovereenkomst tussen 

de Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog en Zijerveld zal worden ondertekend zal nog e.e.a. duidelijk 

moeten worden, zoals bijvoorbeeld het verloop in de tijd en de (aan de kostprijs verbonden) 

volumeverwachtingen.  

Naast de afzet via het kanaal van Zijerveld wordt er ook met andere potentiële afnemers 

gesproken. De belangrijkste partij hierin is de Duitse afdeling van FrieslandCampina die in het 

Schiermonnikoger verhaal een goede kans ziet voor een zeer belangrijke Duitse retailer. Samen met 

 wordt gekeken of de voorwaarden die deze partij stelt past bij de 

mogelijkheden die de Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog heeft. Deze voorwaarden hebben vooral 

betrekking op duurzaamheid en voer. 

5.1 tweede lid e
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Bouwvoorbereiding  

De werkgroep ziet in bouwkundig coördinator  de verantwoordelijke in het proces 

van bouwvoorbereiding en -begeleiding. Op advies van Meinders wordt in augustus een 

bouwofferte en bouwkundige tekening gemaakt. Met behulp van de tekening kunnen de volgende 

processen in gang gezet worden, zoals het aanvragen van vergunningen en onderzoeken, maar 

hiervoor is nog geen budget beschikbaar (het gaat totaal om ruim € 60.000 ex. btw voor het gehele 

proces met de bouwkundig coördinator). De opdracht voor de tekening en begroting zal wel uit de 

middelen van de werkgroep betaald.  

Subsidieaanvraag provincie  

Met o.m.  en  wordt gesproken over de 

subsidieaanvraag van de kaasmakerij. Hoewel er in de tussentijd nog vele stappen moeten worden 

ondernomen is het goed om hiervoor al e.e.a. helder te hebben. Er wordt een begroting ingediend 

waarbij bovengenoemde bouwofferte in verwerkt wordt. Op 1 september spreken  

 en  hierover verder. 

Marketingtraject 

- Huisstijl en merkbeleving

Samen met reclamepartner Brandsz wordt gewerkt aan een huisstijl en merkbeleving voor de 

kazen. Het ontwerp van deze huisstijl valt in de smaak bij de werkgroep, maar over de uiteindelijke 

naam moet nog overeenstemming worden bereikt. Daarom kunnen wij momenteel nog geen 

sfeerbeelden van onze kaasmerken tonen, maar hier wordt hard aan gewerkt. We vinden het 

belangrijk dat zowel de handelspartners als de boeren zelf enthousiast worden over de 

kaasmerken, maar de voorkeur vanuit de ‘markt’ en de adviezen van de specialisten zullen 

uiteindelijk de doorslag geven.   

- Natuurmonumenten & Vogelbescherming

Wij gaan binnenkort met Natuurmonumenten en de Vogelbescherming in gesprek over 

mogelijkheden binnen merkondersteuning. Tussen de zuivelcoöperatie en Natuurmonumenten 

hebben al eerder gesprekken plaatsgevonden en hopelijk kan dat binnenkort leiden tot concrete 

toezeggingen. 

Standplaatsvergunning gemeente Schiermonnikoog 

Met  is gesproken over de mogelijkheden voor een standplaats in het dorp voor het 

verkopen van de toekomstige kaasproducten. Door de kaas te verkopen vanuit een rijdende 

verkoopwagen beschikt de zuivelcoöperatie dan over een flexibele verkoopmogelijkheid die ook 

ingezet kan worden bij bijvoorbeeld beurzen en markten op de vaste wal, en wellicht ook bij de 

boot of bij huis-aan-huisverkoop in het dorp. Afgesproken is dat de zuivelcoöperatie deze aanvraag 

via het officiële kanaal bij de gemeente zal indienen.  

24-08-20
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1. Management samenvatting
Dit plan van aanpak beschrijft het voorgestelde doel, proces en organisatie voor actualisatie van 

de Regeling groenprojecten (hierna: de Regeling). De Regeling is een fiscaal instrument gericht op 
de financiering van innovatieve projecten met bovenwettelijke milieuwinst. Hiermee grijpt de 
regeling specifiek in op het knelpunt rond financiering van duurzame innovatieve projecten. De 
regeling is opgezet als marktinstrument waarbij financiers innovatieve duurzame investeringen 

mogelijk moeten maken, aansluitend bij het kredietverleningsproces van groenfondsen en 
bijdragend aan beleidsdoelen van de overheid. Dit maakt de regeling tot een uniek en efficiënt 
instrument.  

Aanleiding is de evaluatie Regeling Groenprojecten 2010-2017 en de kabinetsreactie hierop van 22 
april 2020 (IENW/BSK-2020/55032), waarin het kabinet aankondigt zich te zullen inzetten om de 

Regeling te actualiseren. Daarnaast spelen er verschillende beleidswensen aansluitend bij 
doelstellingen op het gebied van klimaat, energie en milieu waarbij stimulering van innovaties met 
bovenwettelijke milieuwinst wenselijk is. Ook hebben betrokken groenbanken en –fondsen 
voorstellen gedeeld om de regeling beter aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in de markt. Tot 

slot heeft RVO, belast met de uitvoering van de Regeling, aangegeven dat actualisatie van 
(sub)categorieën voor de uitvoerbaarheid van de regeling wenselijk is. 

Het wijzigingstraject wordt onder gedeelde leiding van de Directie Duurzame Leefomgeving en 
Circulaire Economie (DLCE) en de Hoofddirectie Juridische en Bestuurlijke Zaken (HBJZ) van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) uitgevoerd, in overleg met het Ministerie van 

Financiën (FIN). Tevens zijn de beleidsdepartementen EZK, BZK en LNV betrokken, alsook RVO. 
Ook zijn de groenbanken en –fondsen, georganiseerd in het Groenfondsenberaad, met 
ondersteuning van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) nauw betrokken bij het 
aanleveren en uitwerken van voorstellen.  

Bij de wijziging staan voor IenW majeure transities centraal, waarbij de wijziging beoogt dat de 
regeling actuele beleidsopgaven en daarbij benodigde innovatiekracht, zoals voor de transitie naar 

een circulaire economie, goed kan instrumenteren. Tevens zullen wijzigingen moeten voldoen aan 
geldende (staatssteun) regelgeving, bijdragen aan een efficiënte uitvoering, in goede samenhang 
met andere instrumenten. 

De Regeling is een ministeriële regeling. Er zijn verschillende fases waarin voorstellen vanuit 
betrokken partijen worden opgehaald maar ook bestaande categorieën worden getoetst, 
uitgewerkt en afgestemd. Dit proces beoogt de inzet van betrokkenen en afstemming tussen 

beleid en uitvoering, en zowel inhoudelijk als politiek op efficiënte wijze in te richten. Hiermee 
wordt tevens beoogd tegemoet te komen aan het verzoek voortkomend uit de laatste wijziging in 
2016, namelijk bredere afstemming aan de voorkant van dit traject voor een zo compact maar 

impactvol mogelijk traject. 



2. Projectbeschrijving

Actualisatie van de Regeling is een veelomvattend proces omdat er zeer verschillende stakeholders 
betrokken zijn. Daarnaast moeten elementen als staatssteun en samenhang met andere 
instrumenten in acht worden genomen. Sinds de invoering van de Regeling in 1994 zijn een aantal 
aanpassingen doorgevoerd. De Regeling is opnieuw vastgesteld in 2016, en is in zijn huidige vorm 

van kracht sinds april 2018 (de Regeling Buitenland sinds 2010).  

2.1 Probleemstelling 
Stimuleren innovatie 
De Regeling is uitsluitend bedoeld voor het bevorderen van financiering voor nieuwe en risicovolle, 
nog niet gangbare technieken of werkwijzen met bovenwettelijke positieve milieueffecten waarvan 

de introductie van de toepassing op belemmeringen van financieel-economische aard stuit. 
Innovatie is het belangrijkste beleidsmatige criterium voor de Regeling. Omdat reguliere projecten 
door ervaring, voorbeeldwerking en regelgeving een steeds hoger milieurendement realiseren, 
betekent dit dat de eisen aan projecten die in aanmerking komen voor de Regeling ook steeds 

hoger moeten en kunnen worden.  

Door de Regeling regelmatig aan te passen wordt technologische vernieuwing/innovatie 

gestimuleerd. Het idee achter de Regeling is dat de toepassing van de technologie of van de 
handelswijze nieuw moet zijn, dan wel slechts door 5 tot 10% van de markt (innovatieve top) 
worden gebruikt. Binnen deze acceleratiefase heeft de Regeling een aanjaagfunctie voor 

voorhoedeprojecten die in een latere fase aanscherping van normen mogelijk kunnen maken, 
bijvoorbeeld door te laten zien dat toepassing van innovatieve technieken in de praktijk 
daadwerkelijk mogelijk is.  

Er moet worden bezien of de Regeling zich nog voldoende richt op stimulering van de innovatieve 
top van de markt. Voor een aantal categorieën zijn de eisen gekoppeld aan normen/criteria die 
veranderen in de loop van de tijd (Bouwbesluit, Maatlat Duurzame Veehouderij stallen, groen label 

kassen), daarom zijn deze categorieën steeds innovatief en is de penetratiegraad laag. 
Bijvoorbeeld, om te voldoen aan nieuwe regelgeving voor de energieprestatiemeting van 
gebouwen wordt de regeling hierop aangepast. Een aantal categorieën betreft milieuproblemen 

waarbij nog veel innovaties mogelijk en noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld circulaire economie, 
duurzame grondstoffen, aardwarmte, waterketens, bodemsanering. Bij een aantal categorieën is 
de techniek minder innovatief, maar is nog veel potentieel aanwezig. Alleen bij wind op land geldt 
dat de penetratiegraad inmiddels hoger is dan 10%.  

Beleidsontwikkeling 
Het beleid van de Nederlandse overheid is gericht op duurzame economische ontwikkeling 

en groene groei. Om daadwerkelijk vooruitgang te boeken op deze terreinen zijn technische en 
economische innovaties noodzakelijk. De beleidsprioriteiten van de overheid om milieuwinst en 
innovatie te realiseren via duurzame investeringen zijn de basis voor de keuze en criteria van de 

projectcategorieën in de Regeling. Hierbij zijn doelstellingen ten aanzien van belangrijke transities 
leidend, zoals ondersteund via het Klimaatakkoord, het milieu-, landbouw- en stikstofbeleid 
inclusief uitvoering van het circulaire economieprogramma en de Europese Green Deal. 

Het daadwerkelijke gebruik van de verschillende categorieën van de Regeling, en daarmee de 
realisatie van beoogde beleidsdoelen, is minder divers dan wenselijk voor innovatief beleid. Om 
innovatie te stimuleren is het streven naar een variëteit in aantallen (sub) categorieën, en een 

balans in inzet op (sub) categorieën, welke onderling voldoende onderscheidend moeten zijn. 
Zoals in de beleidsevaluatie (2010-2017) is opgemerkt is er in de Regeling variëteit aanwezig en 
betreffen de categorieën heel verschillende milieuproblemen. Echter, sinds de laatste wijziging in 

2016 zien we dat een aantal categorieën een vlucht neemt, wat een onbalans oplevert en 
zwaarder drukt op de uitvoering. Hierdoor worden niet alle beoogde beleidsdoelen in gelijke mate 
gerealiseerd. Zo is het gebruik van groenfinanciering voor duurzame energie (61% van het aantal 
aanvragen in 2019) en duurzaam bouwen projecten (55% van het totale projectvermogen in 

2019) aanzienlijk; het gezamenlijk aandeel van het projectvermogen hierop is toegenomen van 
36% in 2016 naar 95% in 2019.  

Op beleidsterreinen als circulaire economie en duurzame mobiliteit, zijn nog weinig groene 
projecten. Hierbij moet worden onderzocht of de categorieën in de Regeling de juiste zijn, een 
adequate omschrijving hebben, of dat er in bepaalde sectoren minder duurzaam of innovatief 

wordt geïnvesteerd of dat er wel wordt geïnvesteerd maar zonder gebruik te maken van de 



Regeling. Verruiming van financieringsmogelijkheden voor circulaire projecten is een nadrukkelijke 
beleidswens.  

De maatstaven voor milieuwinst die sinds 2002 worden gebruikt verdienen heroverweging en 
zouden kunnen aansluiten bij de meest pregnante en urgente milieuproblemen in Nederland en bij 
internationale beleidsafspraken zoals het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable 

Development Goals.  

Samenhang instrumentarium 
De Regeling groenprojecten grijpt slechts op één potentieel knelpunt in voor duurzame innovatieve 
projecten, namelijk de financiering. De Regeling is hiermee uniek in het instrumentarium van de 
Rijksoverheid. Als een project tegen meerdere knelpunten aanloopt om gerealiseerd te worden én 

het beleidsmatig belangrijk is dat het project gerealiseerd wordt, kan er voor worden gekozen 
meerdere beleidsinstrumenten wél in te zetten. 

Instrumenten als de EIA, MIA en VAMIL richten zich op het stimuleren van investeringen door 

ondernemers, door ondernemers te bewegen voor het duurzame alternatief te kiezen. De 
dynamische Milieulijst van de MIA/Vamil heeft voor de Regeling Groenprojecten een 
signaleringsfunctie ten aanzien van innovatieve technieken en gerelateerde uitvoerbaarheidseisen. 

Voor een aantal categorieën bestaat inhoudelijk enige overlap welke voor deze wijziging ter 
inspiratie kan dienen, zoals: natuur, biologische landbouw, duurzame grondstoffen en recycling, 
duurzame mobiliteit, en duurzaam bouwen. 

Ondernemers kunnen voor enkele projecten zowel SDE+ subsidie aanvragen als groenfinanciering. 
Hoewel de samenhang met SDE+ belangrijk is voor de realisatie van bijvoorbeeld geothermie 
projecten, geven financieringsmogelijkheden, aantallen en omvang van aanvragen op met name 

zon-PV en windenergie projecten aanleiding om te bezien of deze koppeling, en daarmee 
samenhangende financieringsverwachting via de Regeling voor deze categorieën, nog passend is. 
Voor de categorie wind was dit tussen 2015 en 2017 bijvoorbeeld niet het geval. 

Omvang en beheersing van de regeling 
Het is relevant om te onderzoeken hoe en waar uitbreiding van de regeling wenselijk is. De 

omvang van de groenfondsen wordt bepaald door het aanbod van spaargeld, het aanbod van 
projecten en de 70% eis (op elk moment moet tenminste 70% van het ingelegde kapitaal in 
projectfinanciering uit staan). Uit de evaluatie blijkt dat het niet steeds dezelfde factor is die de 
groei van de groenfondsen beperkt, maar het een uitkomst is van het krachtenspel van de 

factoren die tezamen de omvang van het groenfonds bepalen.  

De totale omvang van het projectvermogen in afgegeven groenverklaringen is toegenomen van 

€1,1 mld in 2016 naar €1,8 mld in 2019. Daarbij signaleren de banken bij de huidige fiscale 
stimulans voor groene spaarders en beleggers er minder aanbod van kapitaal is dan dat er 
financierbare projecten beschikbaar zijn. Tegelijkertijd zijn er de laatste jaren verschillende 

aanvragen met een omvang boven de €35 mln. Het is daarom belangrijk om de regeling, inclusief 
het aandeel van de verschillende beleidsvelden, tussen actualisaties beheersbaar te houden. 

Periodieke actualisatie van de regeling is de belangrijkste maatregel ter beheersing van het 

budgettair beslag van de Regeling. De evaluatie noemt een actualisatietraject complex, met een 
duur van gemiddeld 18 maanden. Tegelijkertijd is enige voorspelbaarheid ten aanzien van project 
categorieën voor de groenfondsen wenselijk, aangezien projecten vaak een lange 

voorbereidingstijd kennen. De eventuele introductie van een (meer)jaarlijkse systematiek voor 
actualisatie van project categorieën, vergelijkbaar met de Milieulijst van de MIA/Vamil, zou verder 
moeten worden verkend.  

2.2 Aanleiding 
Aanleiding voor deze actualisatie is de evaluatie Regeling Groenprojecten 2010-2017 en de 
kabinetsreactie hierop in maart 2020 (IENW/BSK-2020/55032). In haar reactie kondigt het kabinet 

aan zich te zullen inzetten om de Regeling te actualiseren.  

Naast beleidsmatige wensen voor actualisatie waarvan de belangrijkste hierboven zijn toegelicht, 

zijn in de evaluatie voorstellen van de groenfondsen voor verbetering van de Regeling opgenomen. 
Deze voorstellen zijn in de zomer van 2020 door degGroendfondsen verder uitgewerkt middels een 
gap-analyse ten opzichte van relevante beleidsdoelen.  



2.3 Doel 
Met deze actualisatie beoogt het kabinet de projectcategorieën van de Regeling meer aan te laten 

sluiten bij de meest actuele milieuproblemen. Door per categorie te bezien of aanscherping 
mogelijk is en of er nieuwe categorieën kunnen worden toegevoegd. Ook streeft het kabinet 
ernaar binnen de Regeling de financiële ruimte meer te gebruiken voor innovatieve projecten die 
de transitie naar een circulaire economie versnellen. Ook wordt bezien of het proces van 

actualisering kan worden verkort, binnen de wettelijke kaders. 

Daarnaast is vanuit beleid de wens: om financieringsmogelijkheden voor circulaire projecten te 

vergroten, de samenhang met relevante instrumenten beter vorm te geven, te onderzoeken of 
uitbreiding van de regeling mogelijk en wenselijk is, en te onderzoeken welke maatregelen 
genomen kunnen worden om de regeling beter beheersbaar te houden tussen wijzigingen in (zoals 

ten aanzien van aanvragen boven de €35+ mln, het aandeel van verschillende beleidsvelden, dan 
wel of de projectcategorieën periodiek geactualiseerd kunnen worden).  

Hierbij gelden de voorstellen van de groenfondsen als waardevolle input. 

Dit betekent dat de diverse categorieën van de regeling zullen worden aangescherpt, nieuwe 
categorieën toegevoegd dan wel van de regeling verwijderd, zodat: 

- Ondernemers bereid zijn om (mede) dankzij groene financiering te investeren om
innovatieve duurzame projecten tot ontwikkeling te brengen (waarbij deze projecten op
zichzelf beschouwd een positief rendement behalen, maar doordat dit rendement lager ligt

dan het marktrendement voor beleggers niet interessant zijn).
- Groene spaarders en beleggers bereid zijn voldoende kapitaal bij groenfondsen in te

leggen doordat projecten die gefinancierd kunnen worden als duurzaam worden ervaren.
- Groenfondsen financiering beschikbaar maken voor risicovolle projecten die het milieu- en

natuurbeleid ten goede komen en die anders niet zouden worden gerealiseerd.
- Innovatieve duurzame projecten tot stand komen aansluitend bij beleidsdoelstellingen van

de overheid.

2.4 Betrokkenen 
Met de Regeling beoogt de overheid beleidsdoelstellingen te realiseren via 

een samenspel tussen het Nederlandse financieringssysteem, ondernemingen en 
spaarders/beleggers. 

De Regeling richt zich op de financiers die innovatieve duurzame investeringen mogelijk moeten 

maken. Daarnaast is de Regeling opgezet als marktinstrument en sluit aan bij het 
kredietverleningsproces van groenfondsen. Op die manier vermindert het de 
administratieve lasten voor ondernemers en financiers. Voor de Regeling wordt dan ook 

gebruik gemaakt van de expertise van de financiële sector. 

De betrokken spelers zijn: 

- De groenfondsen (bank of beleggingsinstelling) zijn bij de actualisatie betrokken: 1) om
spaargeld (of beleggingen) aan te trekken voor groene projecten op de vermogensmarkt
(groene spaarders en beleggers), en 2) als financiers van groenprojecten voor
ondernemers, bij de financieringsbeslissing van innovatieve duurzame projecten. In dit

traject vertegenwoordigen de groenfondsen hun klanten, zijnde ondernemers en groene
spaarders en beleggers.

- De overheid is betrokken om bijdragen aan beleidsdoelstellingen op het gebied van

duurzaamheid en innovatie te borgen en voorgestelde wijzigingen aan te laten sluiten
binnen de kaders van EU en nationale wet- en regelgeving; IenW en FIN, EZK, LNV en
BZK.

- RVO (in opdracht van IenW belast met de uitvoering van de regeling) is betrokken vanuit
hun rol bij de toetsing van projectplannen ten aanzien van milieuwinst en/of innovatie voor
door groenfondsen aangevraagde groenverklaringen, en in dit traject deskundige wat
betreft de uitvoerbaarheid van voorstellen.

De Regeling is een ministeriële Regeling met voorhang. Dit houdt in dat (een wijziging van) de 
Regeling alleen kan worden vastgesteld nadat ook de Tweede Kamer en Eerste Kamer zich over 

het wijzigingsvoorstel kunnen uitlaten. 

2.5 Afbakening 
Balans 



Om via de Regeling innovatie te stimuleren is het streven naar een variëteit in aantallen (sub) 
categorieën. Daarnaast wordt gezocht naar een balans in inzet op (sub) categorieën, en wordt 

beoogd dat (sub) categorieën onderling voldoende onderscheidend moeten zijn.  

Criteria 
De criteria voor opname (en/of behoud) van een projectcategorie in de Regeling in willekeurige 

volgorde zijn (zie toelichting in Annex): 
• opname moet beleidsmatig gewenst zijn;
• er moet sprake zijn van instrumentale gepastheid;

• er moet sprake zijn van innovatie; projectcategorie mag nog niet gangbaar zijn;
• beschermingsniveau ligt hoger dan wettelijk verplicht;
• opname moet vanuit staatssteunregels kunnen;

• projecten moeten definieerbaar en af te bakenen zijn;
• het moet uitvoerbaar zijn;
• er moet een financieringsvraag zijn;
• groenfondsen moeten het willen financieren;

• spaarders en beleggers moeten achter opname kunnen staan; en,
• er mogen geen ongewenste negatieve effecten zijn.

Er zijn eveneens economische criteria: 
• er moet sprake zijn van meerkosten; en,
• er dient wel enig rendement te zijn maar dit rendement mag niet te hoog zijn.

Staatsteuntoets 
De Regeling groenprojecten maakt gebruik van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 
(AGVV) en van de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (LGVV). Dit heeft gevolgen voor de 

mogelijkheden om nieuwe categorieën op te nemen in de Regeling. 

Voor elke projectcategorie wordt geverifieerd of de steun via de Regeling (en eventueel andere 

cumulerende Regelingen) niet boven de maximaal toegestane steunintensiteiten van de 
toepasselijke Europese staatssteunregels uitkomt. De Regeling maximeert daarom voor een aantal 
projectcategorieën de hoogte van het projectvermogen dat voor financiering in aanmerking kan 

komen. 

Openeinde regeling 
De Regeling is een openeinde regeling. Hierdoor kan het instrument, middels de Groenfondsen, 

meebewegen met de vraag naar groenfinanciering en aanbod aan groenkapitaal van groene 
spaarders en beleggers op de markt. De beoogde werking van de Regeling resulteert in een 
fluctuerend projectvermogen (€1,8 mld in 2019). Actualisatie houdt de Regeling beheersbaar. Met 

deze actualisatie wordt een budget-neutrale wijziging beoogt, tenzij op basis van voorgenoemd 
onderzoek anders wordt besloten. Budgettaire gevolgen van het uiteindelijke wijzigingsvoorstel 
zullen aan FIN worden voorgelegd. 

2.6 Samenhang met andere lopende trajecten 
Om de Regeling aan te sluiten bij actuele wet- en regelgeving vinden tussentijdse wijzigingen 
plaats. Zo treed per 1 januari 2021 een nieuwe meetmethode voor de energieprestatie van 

gebouwen in werking (NTA 8800), welke de huidige bepalingsmethoden vervangt. Hiertoe wordt 
een losstaand wijzigingstraject uitgevoerd in samenspraak met BZK om aan de nieuwe eisen te 
voldoen. Waar deze aanpassing technisch van aard is, ligt de focus in het huidige traject breder 

door te bezien of betreffende categorieën nog voldoen aan bovengenoemde criteria.    



3 Projectuitvoering en –organisatie 

3.1 Opzet 
Het proces van actualisatie bestaat uit 5 delen, namelijk: voorbereiding (deel 1), opstellen van 
teksten voor de geactualiseerde regeling (deel 2), internetconsultatie en toetsen (deel 3), 
voorhang in de Eerste en Tweede kamer (deel 4), notificatie EU, vaststelling en inwerkingtreding 

(deel 5). Elk van de delen kent verschillende processtappen. 

De processtappen voor de delen 1 en 2 zijn hieronder uitgewerkt. Een overzicht met 

processtappen en indicatieve doorlooptijden van delen 1 tot en met 5 staat in Annex 2. Een 
toelichting op de organisatie staat beschreven onder 3.2. 

Fase 1 – Voorbereidingsfase 
Lead: IenW/DLCE ism HBJZ  
In afstemming met: FIN, LNV, BZK, EZK, RVO, groenfondsen 
Duur: 2 maanden 

Product: door Stas geaccordeerd wijzigingstraject met een (inter)departementaal afgestemd Plan 
van aanpak 

Doel: Deze fase beoogt dat betrokkenen, inclusief relevante departementen, hun wensen ten 
aanzien van het wijzigingstraject delen, en zich te committeren aan het behalen van beoogde 
doelstellingen en tijdspad van het actualisatietraject, op basis van duidelijke afspraken over ieders 

rol in het traject. De opname van deze fase in het wijzigingsproces volgt op nadrukkelijk advies 
van betrokkenen bij de laatste grote wijziging in 2016. 

Proces: In deze fase vindt (inter)departementale afstemming plaats voor het opstellen van de 

wijziging van de Regeling. Hierbij vindt afstemming plaats tussen DLCE en HBJZ over het ontwerp 
en rolverdeling tijdens het wijzigingstraject, en met FIN, LNV, BZK, EZK over beleidswensen, 
beoogde doelen en verwachte bijdrages gedurende het traject. Ook vindt afstemming plaats over 

de rol van RVO in het wijzigingstraject. RVO adviseert mbt inzichten in knelpunten, trends en 
ontwikkelingen in de uitvoering, en benodigdheden voor het welslagen van het wijzigingstraject. 
Groenfondsen delen relevante informatie/signalen uit de markt, bijvoorbeeld ten aanzien van 

bestaande knelpunten en voorstellen, en hun vertegenwoordiging/aanspreekpunt in dit traject.  

IenW informeert en organiseert hiertoe een (online) kick-off event waarbij betrokken partijen bij 
elkaar komen om het plan van aanpak handen en voeten te geven, waarbij de aanleiding, het doel 

en het proces worden toegelicht. Tevens wordt geïnventariseerd wat de beleidswensen en signalen 
uit de markt zijn. Tot slot worden contactpersonen aangewezen, zie projectorganisatie.  

Het traject kan aanvangen bij instemming van de Stas met een startnota, inclusief het voorstel 
met plan van aanpak en voorgestelde projectorganisatie. Dit startpunt is tevens richtinggevend, in 
de zin dat de Stas mogelijkheden zal worden voorgelegd om de categorieën van de Regeling 

innovatiever te maken.  

Hiermee vindt de voorbereidingsfase (deel 1) afronding, en volgen enkele processtappen (fases 2 
tot en met 5) die gericht zijn op het opstellen van teksten voor de geactualiseerde regeling (deel 

2).  

Fase 2 – Inventarisatie van voorstellen 
Lead: RVO ism IenW/DLCE en HBJZ 
In afstemming met: groenfondsen, LNV, BZK, EZK, RVO, evt deskundigen 
Duur: 2 maanden (met in de aanloop overlap met fase 1) 

Product: concept overzicht van wijzigingsvoorstellen 

Doel: Het inzichtelijk maken van voorstellen vanuit zowel de markt, beleid als uitvoering. In deze 
fase worden voorstellen geïnventariseerd bij de groenfondsen en beleidsmedewerkers waarbij RVO 

inzichten inbrengt vanuit de uitvoering. 

Proces: Voorstellen voor nieuwe categorieën op basis van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden 

zijn in de evaluatie door de groenfondsen ingebracht. In de zomer van 2020 is hier op initiatief van 
de Groenfondsen deskundig advies op ingewonnen. Vanuit het Beraad Groenfondsen is het 
resultaat hiervan in een rapport gedeeld en met IenW en RVO besproken.  



Daarnaast wordt gesproken met een groot aantal beleidsmedewerkers en deskundigen, zowel bij 
de betreffende departementen als deskundigen van RVO en daarbuiten. In overleg met 

beleidsmedewerkers van betrokken departementen en deskundigen worden de voorstellen zoals 
aangedragen vanuit de groenfondsen besproken. Daarbij wordt gekeken welke voorstellen er leven 
vanuit beleid.  

Tevens wordt een eerste overzicht ontwikkeld met bestaande categorieën waarvan wijziging 
wenselijk zou kunnen zijn. Hierbij wordt in grote lijnen gekeken naar resultaten (zoals aantallen en 
omvang) en ontwikkelingen per categorie (zoals wettelijke eisen en financieringsbehoefte), waarbij 

vragen worden gesteld aan de hand van bovengenoemde criteria, zoals: waarom zijn er weinig of 
juist veel meldingen? In hoeverre is een techniek of gestelde voorwaarden nog voldoende 
innovatief, of gangbaar? Wordt bovenwettelijk positieve milieuwinst behaald, voldoet het nog? Is 

financiering het knelpunt? Kortom: is actualisatie van een categorie wenselijk? Daarbij leiden deze 
overleggen tot nieuwe voorstellen van zowel de beleidsmedewerkers als de deskundigen.  

Ook worden mogelijkheden voor meer risicovolle categorieën waaronder circulaire projecten 

verkend met betrokken deskundigen. Bij nieuwe voorstellen vindt consultatie plaats met de 
groenfondsen ten aanzien van financierbaarheid. Elk voorstel wordt op hoofdlijnen inzichtelijk 
gemaakt in een format wijzigingsvoorstel (Annex). Parralel aan de uitwerking van voorstellen 

ontwikkelt RVO een voorstel voor actuele maatstaven voor milieuwinst. 

Fase 3 – Globale toetsing wijzigingsvoorstellen 
Lead: RVO ism IenW/DLCE en HBJZ 
In afstemming met: stuurgroep 
Duur: 3 weken 
Product: definitief overzicht wijzigingsvoorstellen 

Doel: bepaling van de set wijzigingsvoorstellen door middel van een globale toetsing van 
ingebrachte voorstellen voor nieuwe categorieën. Hiermee worden bij voorbaat kansloze 

voorstellen geïdentificeerd en uitgesloten. 

De toetsing in fase 3 heeft een onvolledig karakter in de zin dat niet alle criteria die binnen de 

Regeling gelden al worden gehanteerd (zoals budgettaire aspecten) en niet in hun volledige 
diepgang zullen worden gehanteerd (zoals Mededingingsbeleid). De reden hiervoor is dat nog niet 
alle gegevens beschikbaar zijn om de toetsing integraal te verrichten. Wel is het van belang te 
bepalen welk pakket aan voorstellen verder zal worden uitgewerkt. 

Proces: van alle voorstellen voor nieuwe categorieën zal worden bepaald of er, op basis van 
informatie beschikbaar in deze fase, onoverkomelijkheden zijn qua aansluiting bij de criteria van 

de regeling, zoals bijv ten aanzien van staatsteuneisen. Dit levert enerzijds gerichte vragen of 
adviezen op voor de uitwerkingsfase voor kansrijke voorstellen. Anderzijds maakt het zichtbaar 
welke voorstellen niet voor de Regeling in aanmerking komen, inclusief argumentatie daarvoor. 

RVO stelt hier in samenspraak met IenW/DLCE en HBJZ en relevante departementen een advies 
voor op. De stuurgroep besluit vervolgens welke voorstellen vroegtijdig afvallen, en welke verder 
kunnen uitgewerkt. De Stas wordt geïnformeerd en om richting gevraagd bij prioritaire zaken ten 
behoeve van verdere uitwerking van voorstellen. Betrokkenen worden geïnformeerd over de 

uitkomst van de globale toetsing.  

Fase 4 – Uitwerking van voorstellen 
Lead: RVO ism IenW/DLCE en HBJZ 
In afstemming met: deskundigen en klankbordgroep 
Duur: 2 maanden 

Product: concept teksten voor de geactualiseerde regeling 

Doel: uitwerking van de voorstellen inclusief opstellen van voorwaarden voor en teksten voor de 
geactualiseerde regeling. Omschrijvingen van categorieën worden verder uitgewerkt en afgestemd 

met beleidsmakers, deskundigen en Groenfondsen. 

In dit proces worden wijzigingsvoorstellen van alle nieuwe en bestaande categorieën verder 

uitgewerkt. Hierbij wordt bij bestaande categorieën gekeken naar hoe deze geactualiseerd kunnen: 
wat is beleidsmatig gewenst, zijn er nog meerkosten, op welke wijze moeten de eisen worden 
aangescherpt. Deze fase dient ervoor om de suggesties van deskundigen en eventuele adviezen 

van de stuurgroep om te zetten in concrete en uitgewerkte voorstellen.  



Voorstellen verschaffen informatie voor de toetsing aan de criteria in de volgende fase: 

- omschrijven object en karakterisering/afbakening ervan
- economische aspecten
- milieuaspecten
- beleidsmatige actualiteit

- aansluiting bij het instrumentele karakter van de Regeling
- innovatieve karakter
- uitvoerbaarheid

Proces: Per voorstel wordt bekeken op welk wijze de nadere uitwerking het best kan geschieden. 
Wie gaat uitwerken? Wie wordt geraadpleegd? Is samenwerking met een sectorvereniging 

gewenst? Welke criteria zoals certificatie en normen moeten worden ontwikkeld? Wat zijn 
economische aspecten en milieuaspecten? Welke vragen kwamen in de globale toetsing naar voren 
welke verdere uitwerking behoeven? Welke financiële aspecten? 

Uitgewerkte voorstellen worden aan een klankbordgroep voorgelegd voor advies; welke zaken 
hebben nog aandacht nodig ten behoeve van de eindtoets? Zijn voorstellen voldoende innovatief? 
Worden voldoende eisen gesteld tav circulariteit? Welke juridische overwegingen? Welke financiële 

onderbouwing? In afstemming met betreffende (interdep) contactpersonen wordt de concept tekst 
voorbereid voor de eindtoets. 

Parallel hieraan wordt onder leiding van IenW/HBJZ en DLCE bekeken hoe de samenhang met 
relevante instrumenten beter vorm kan worden geven, en welke maatregelen genomen kunnen 
worden om de regeling beter beheersbaar te houden tussen wijzigingen in (zoals ten aanzien van 
aanvragen boven de €35+ mln, het aandeel van verschillende beleidsvelden, dan wel of de 

projectcategorieën periodiek geactualiseerd kunnen worden). Hierover worden concept teksten 
opgesteld.  

Fase 5 – eindtoetsing teksten actualisatie 
Lead: IenW/DLCE en IenW/HBJZ ism RVO 
In afstemming met: FIN, EZK, BZK, LNV, BGF 

Duur: 3 weken 
Product: tekstvoorstel geactualiseerde regeling 

Doel: bepaling tekstvoorstel geactualiseerde regeling op basis van een “eindtoetsing”. 

Het complete concept tekstvoorstel van de geactualiseerde regeling wordt aan de stuurgroep 
voorgelegd voor besluitvorming. Ook wordt hierbij een budgettaire verwachting gedeeld. Bij deze 

toetsing worden alle aspecten uit paragraaf 2.5, inclusief genoemde criteria opnieuw gehanteerd 
en heeft onder meer betrekking op de volgende aspecten: 
- doelstellingen Regeling

- uitvoerbaarheid
- instrumentele gepastheid
- beleidsprioriteit
- economische criteria

- innovatieve karakter
- staatssteuncriteria

Vervolg 
Het tekstvoorstel wordt aan de Stas voorgelegd. Op basis van deze eindtoets wordt de tekst 
(algemeen deel olv IenW/DLCE en artikelsgewijs deel vd toelichting olv IenW/HBJZ) voorbereid 

voor toetsingen en consultaties (deel 3 van het actualisatietraject –zie Annex 2).  

Vervolgens wordt de tekst aan de bewindslieden voorgelegd, wordt de tekst voor voorhang naar de 
Eerste en Tweede Kamer gezonden, worden eventuele Kamervragen beantwoord en wordt de 

Regeling na notificatie en akkoord door de Stas (met medeondertekening van Stas FIN) 
vastgesteld, en gepubliceerd. Hierna volgt inwerkingtreding waarbij aangesloten wordt bij vaste 
verandermomenten voor ministeriële regelingen (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober). 

3.2 Project organisatie 



Bij het actualisatietraject hebben IenW/DLCE en IenW/HBJZ het voortouw. Het project wordt 
inhoudelijk en beheersmatig aangestuurd door IenW/DLCE (tevens voorzitter van de hieronder 

genoemde Stuurgroep). 

Zie ook Annex 4. 

Projectteam 
De dagelijkse uitvoering van het wijzigingstraject ligt bij het projectteam. Hierin trekt IenW samen 
op met RVO. De leden van het projectteam zijn verantwoordelijk voor en dragen bij aan de 

uitvoering van specifieke activiteiten. In de projectuitvoering neemt RVO het voortouw vanuit 
expertise t.a.v. de uitvoering. IenW neemt het voortouw bij juridische en beleidsaspecten en als 
voorzitter van de klank- en stuurgroepoverleggen. Het projectteam stemt interne taakverdeling af 

in de voorbereidingsfase.  

Het project team betrekt en stemt af met beleidsmedewerkers, en BGF, gedurende de looptijd van 
het traject.  

Klankbordgroep 
De taken van de klankborgroep zijn: 

- Geven van feedback op tussentijdse resultaten (fase 4), deelname aan kick-off event;
- Terugkoppelen over het project binnen het eigen organisatieonderdeel.

De klankbordgroep heeft gedurende de looptijd ten minste eenmaal overleg, in de uitwerking van 
voorstellen, ter voorbereiding van de eindtoetsing. Aan het overleg nemen ook leden van het 
projectteam deel. 

Stuurgroep 
De taken van de stuurgroep zijn: 

- Besluitvorming globale toetsing tbv definitief overzicht van wijzigingsvoorstellen (fase 3)

- Besluitvorming eindtoetsing tbv tekstvoorstel geactualiseerde regeling (fase 5)
- Terugkoppelen over het project binnen het management van het eigen

organisatieonderdeel (fase 1 – n.a.v. kick-off, en vervolg).

De stuurgroep komt gedurende de looptijd van de verkenning ten minste twee maal bij elkaar. Aan 
het overleg nemen van het projectteam in ieder geval deel de projectleider en de 
plaatsvervangend projectleider deel. 

3.3 Planning 
Zie globale planning Annex 3 op basis van bovengenoemde doorlooptijden. Inwerkingtreding van 

de wijziging is voorzien op 1 oktober 2021. 

Het projectteam werkt de planning per fase uit en legt deze voor in het kick-off event. 

3.4 Beheersing 
Belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen voor het welslagen van dit traject zijn: 

- Onduidelijkheid verwachtingen en uitgangspunten. Nodig: voorbereidingsfase met
afstemming IenW en RVO m.b.t. plan van aanpak. Aankondiging, ophalen verwachtingen
en kick-off event met betrokkenen.

- Interdepartementale betrokkenheid: beperkte kennis van en interesse voor de regeling bij
beleidsmedewerkers buiten IenW. Nodig: bevestiging betrokkenen project organisatie,

korte lijnen in de afstemming. Kick-off event als gezamenlijke aftrap.

- Afstemming met een diversiteit aan betrokkenen in een digitale werkomgeving ivm Covid-
19. Risico: betrokkenen ervaren dat ze te weinig worden betrokken/meegenomen.

Beheersing: proactieve aanpak project team/communicatieafspraken. Zie 3.5.

3.5 Omgevingsmanagement en communicatie 
Bij de actualisatie van de Regeling Groenprojecten hebben verschillende betrokkenen een belang. 
Deze zullen elk ook een bepaalde betrokkenheid claimen. Die betrokkenheid kan variëren van 
geïnformeerd worden over wijzigingsvoorstellen tot het actief leveren van inbreng of bijdragen in 



de besluitvorming. Het kick-off event en de projectorganisatie, beschreven in 3.2, met name de 
klankbordgroep, biedt mogelijkheden die betrokkenheid vorm te geven.  

Met de verschillende betrokkenen moet over het project worden gecommuniceerd. Ivm Covid-19 
zullen werkvormen worden aangepast aan digitale mogelijkheden voor effectief vergaderen. 



Annex 1 Criteria met toelichting 
(Bron: beleidsevaluatie 2010-2017) 



Aanvullend hierop moet er een financieringsvraag zijn, in de zin dat projectbeheerders onvoldoende andere 
financieringsmogelijkheden hebben. 



Annex 2 Processtappen Wetgevingsproces 

Toelichting: 

• Onderstaande planning is opgesteld aan de hand van de ervaring die er bij IenW is

opgedaan wat betreft de gemiddelde doorlooptijd die gemoeid is bij de verschillende

stappen in het wetgevingsproces (*maar zie ook opmerking onderaan de tabel).

• De tabel geeft geen garantie of het in een bepaald dossier een haalbare planning zal zijn.

Een goed uitgewerkte en met het veld of uitvoering afgestemde startnotitie zorgt voor een

snelle start. Weerstand in het veld, veel publiciteit, recesperioden of een demissionair

kabinet kunnen tot behoorlijke vertraging van het wetgevingsproces leiden.

• De verschillende stappen worden, tenzij anders aangegeven, volgtijdelijk genomen.

Processtappen wetgevingsproces 
(incl gebruikelijke taakverdeling tussen IenW beleid en HBJZ) 

Indicatie doorlooptijd 

Deel 1 - voorbereiding 

Fase 1: voorbereiding 
-Opstellen startnota en kick-off event (beleid mmv HBJZ)

2 maanden 

Deel 2 - opstellen van teksten voor de geactualiseerde regeling 
Fases 2-5: 
-opstellen wettelijke regeling met toelichting waarbij beleid het alg deel
vd toelichting opstelt en
HBJZ de wetstekst en artikelsgewijs deel vd toelichting

5 maanden (waarbij ieg 1 maand 

overlap met fase 1) 

Deel 3 - internetconsultatie en toetsen 
Wetgevingstoets HBJZ (HBJZ) 2 weken 

Consultaties en adviezen (beleid mmv HBJZ): 
-wettelijk voorgeschreven uitvoeringstoetsen:
ATR etc.
-uitvoeringstoets RVO

-internetconsultatie

2-3 maanden
(incl voorbereidingstijd en
verwerkingstijd van ingebrachte
opmerkingen; toetsen kunnen

gelijktijdig worden gedaan)

Deel 4 - voorhang in de eerste en tweede kamer 
Voorhang bij TK en EK, in Staatscourant of openbare 
voorbereidingsprocedure (incl verwerkingstijd)  

(HBJZ mmv beleid) 

NB: Voorhang nodig op grond van Wet inkomstenbelasting art. 5.14 lid 8: 

Bij ministeriële regeling kunnen in overeenstemming met Onze Minister 
van Infrastructuur en Waterstaat of Onze Minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit nadere regels worden gesteld met betrekking tot de 
verklaring bedoeld in het derde lid. Het ontwerp van een ministeriële 
regeling bedoeld in het derde lid of in de vorige volzin wordt ten 
minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld, 
toegezonden aan de Staten-Generaal. 

4-8 weken
In ieder geval

4 weken voorhang
+ eventuele tijd voor reactie.

Deel 5 - notificatie EU, vaststelling en inwerkingtreding 

Technische notificatie bij EU (HBJZ) 
(NB standstill periode geldt niet voor fiscale regelingen (Zie art. 10 lid 4 
Notificatierichtlijn)) 

Ten minste 1 week. 

Vaststelling wettelijke regelingen (HBJZ): 
min regeling: ondertekening minister(s) 
- min  regeling: publicatie (incl drukproeven correctie) in Staatscourant

Minimaal 4 weken (want 2 
ministers tekenen; I&W en Min. 
Fin) 

Inwerkingtredings-moment  
---1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober 

(NB, als voorbeeld: 1 januari 2022 inwerkingtreding, dan moet het 1/11 
2021 gepubliceerd zijn. 1/10/2021 vaststelling regelen. Is er samenloop 
met Omgevingswet? Dan teksten afstemmen zodat het overeenkomt.) 

2 maanden tussen publicatie en 
inwerkingtreding; is de 

standaard/hoofdregel.  



Annex 3 Planning



Annex 4 Organisatie wijzigingstraject Regeling Groenprojecten 2020 

Stuurgroep (besluitvormend): 
(Naam, Organisatie/afdeling, functie) 
IenW/DLCE (voorzitter) 

FIN 
IenW/HBJZ 
Afgevaardigde BGF 

RVO 

Leden klankbordgroep (adviserend): 
(Naam, Organisatie/afdeling, functie) 
IenW/HBJZ (voorzitter) 
Afgevaardigde BGF  
BZK 

EZK 
LNV 
RVO 

Projectteam (projectleiderschap): 
(Naam, Organisatie/afdeling, functie) 

, IenW/DLCE 
, IenW/HBJZ 

, RVO 

Overige contactpersonen (interdepartementale afstemming en (markt) consultatie en 
advisering): 
(Naam, Organisatie/afdeling, functie) 
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Annex 5 Format uitwerking wijzigingsvoorstel Regeling Groenprojecten 

[Toe te voegen door RVO] 





op Schiermonnikoog bevestigen wij hierbij graag het volgende:

Het Breed Overleg vindt plaats op 1 september a.s. in hotel Van der Werff op
Schiermonnikoog. We vergaderen om 9:30 uur.

We hebben enkele afzeggingen ontvangen, maar een nieuwe datum levert ook weer
afzeggingen op, waardoor de datum te ver opschuift. Daarom lijkt het ons goed om 1
september gewoon door te laten gaan. Met degenen waarvan bekend is dat zij er niet bij
zullen zijn zal ik vooraf contact opnemen.

Van een aantal van jullie hebben wij al een aanmelding gehad voor de watertaxi. Voor
degenen die mee wensen te gaan met de watertaxi en zich hiervoor nog niet heeft
aangemeld; graag z.s.m. bericht naar secretariaat@wing.nl. In verband met de beperkte
bezetting op de watertaxi door de corona-situatie zal mogelijk een tweede taxi
gereserveerd moeten worden en hoe eerder we dit kunnen regelen, hoe groter de kans
dat iedereen mee kan. De watertaxi zal om 9:00 uur vertrekken vanaf Lauwersoog, tenzij
we dit vooraf anders aangeven. 

Met vriendelijke groet,

Biodivers boeren op Schiermonnikoog
06-
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juiste moment zou zijn.  geeft aan dat dit wel het één en ander betekent; er zal dan ook écht iets moeten 
liggen en er moet tijd vrijgemaakt worden bij de minister en bestuurders van de provincie. Het moment 
waarop dit bestuurlijk moment exact zal plaatsvinden hangt af van de agenda’s van de bestuurders en de 
minister, maar ook van hetgeen er de komende maanden wordt bereikt. Het streven is om het bestuurlijk 
moment in december te laten plaatsvinden. 

 stipt de recent besproken stakeholdersovereenkomst aan die vanuit de Regio Deal in het 
actieplan zal voorkomen: ook deze overeenkomst zou tijdens het bestuurlijk moment getekend kunnen 
worden.  benadrukt dat wij niet de volledige regie hebben, maar dat we ook met externe factoren rekening 
dienen te houden, zoals bijvoorbeeld de openstelling van de GLB-pilot. 

5. Voortgang transitievergoeding (Bijlage 3)

 informeert over de stand van zaken in de gesprekken met de boeren over de transitievergoeding. Mede 
door corona, maar vooral door de onrust die de discussie over de busremise in het dorp heeft veroorzaakt kost 
het traject van de transitievergoedingen meer tijd dan gehoopt.  

Aan het begin van het proces, in 2016, zijn de uitgangspunten weliswaar met de boeren besproken, maar nooit 
hard vastgesteld. Daarom is het nu even zoeken hoe zaken ingericht gaan worden. Duidelijk is dat er aan de 
hand van drie rekenregels een verdeling zal komen. Het is nu een kwestie van bepalen hoe deze verdeelsleutel 
eruit gaat zien, m.a.w.: hoe zwaar de verschillende regels wegen, en dat wordt door de boeren gezamenlijk 
bepaald. De rekenregels die voor de verdeling gaan zorgen zijn:  

• Het aantal stuks vee.
• De mate van extensivering (het aantal vierkante meters per koe in de oude en nieuwe situatie).
• De afstand tot het natuurgebied.

 geeft aan dat de grond van Natuurmonumenten in de kwelder eventueel ook meegeteld zou 
kunnen worden.  geeft aan dat deze grond voorlopig niet meegenomen gaat worden omdat alle boeren 
een even groot aandeel grond hebben in de kwelder. 

 informeert of er in de rekenregels ook goed gekeken blijft worden naar de stikstofreductie. Immers: het 
eens worden over de rekenregels wil nog niet zeggen dat de stikstofdoelstellingen gehaald worden. De vraag 
die hierbij naar voren komt is hoe dit geborgd gaat worden, zo stelt .  geeft aan dat de 
reductie van 2016 leidend is en dat langzamerhand het besef van de doelstellingen moet gaan komen. Er wordt 
benadrukt dat de gezamenlijke productie niet hoger is dan 430 stuks melkvee én daaraan gekoppeld een 
gezamenlijke maximumproductie van 3 miljoen kg.  melk. Dit zal volgens  een onderdeel moeten zijn van 
de afspraken die in het bestuurlijk moment vastgelegd gaan worden.  benoemt het nieuwe beleid 
omtrent stikstof dat zich binnenkort gevormd gaat worden. Schiermonnikoog kan hiervoor een 
uitzonderingspositie krijgen omdat dit project al zo vergevorderd is, maar dan zal de opgave wel zeer duidelijk 
gehaald moeten worden, zo benadrukt   

Op de vraag van  waarom het proces van de transitievergoeding zo lang duurt geeft  aan dat het 
een complex geheel is waarbij er soms een kip-of-ei-situatie ontstaat: zowel de individuele bedrijfsplannen als 
de bedragen uit de vergoedingen kunnen niet los van elkaar staan. Er is gekozen om eerst de 
transitievergoeding goed geregeld te hebben, maar dat de boerenbedrijven ook zelf met hun eigen adviseurs 
moeten werken aan de individuele bedrijfsplannen.  heeft bij de boerenbedrijven inmiddels 
een persoonlijke toelichting gegeven op de systematiek en het format van deze plannen. 
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6. GLB-pilot (Bijlage 4)

Om ervaring op te doen hoe het toekomstig GLB beter ingezet kan worden om kringlooplandbouw te 
realiseren, zal het ministerie van LNV per september aanstaande een nieuwe pilotregeling openstellen. Voor 
Schiermonnikoog gaat het specifiek om de stikstofreducerende maatregelen. Doel van de GLB-pilot Biodivers 
boeren op Schiermonnikoog is om de transitievergoeding voor de boeren te organiseren in de eerste twee jaar 
(2021 – 2022) van de transitie. In de bijgevoegde notitie worden de stand van zaken, de systematiek, de 
belangrijkste vraagpunten en vervolgstappen beschreven. 

 legt uit dat het de duur van de pilot normaliter twee jaren is, maar omdat de verwachting is dat de 
zuivelinkomsten pas na vijf jaren toereikend zijn, zal het tweede deel (de laatste drie jaren) door de provincie 
vanuit de PAS-middelen vergoed moeten worden. Dit is nog niet formeel geregeld, maar de gesprekken 
hierover zijn zeer hoopgevend. De pilot zoals deze er nu ligt is Europees goedgekeurd beleid (de zgn. 
‘groenblauwe diensten’), en hierdoor is er geen gevaar op een discussie over staatssteun. Er zal volgens  
nog wel met de provincie gesproken moeten worden en hier wordt ook  van LNV betrokken, zo 
geeft  aan.  heeft voorafgaand aan het breed overleg een update van  
gekregen en deelt mede dat: de planning ten aanzien van de openstelling van de regeling iets naar achteren is 
verschoven. Dat is om de indieners van GLB-pilots de gelegenheid te geven tot een goede aanvraag te komen. 
Op 24 september is er een bredere bijeenkomst voor alle potentiële indieners van een pilot. Tijdens die 
bijeenkomst zullen de doelen en contouren van de regeling worden gepresenteerd. Ter voorbereiding van de 
bijeenkomst zijn partijen uitgenodigd op 2 A4 uiteen te zetten wat ze met hun pilot beogen. Dan zal worden 
bezien of deze passen binnen de regeling dan wel daaraan kunnen worden aangepast. Ook kan worden bezien 
of het zinvol is om pilots samen te voegen. De regeling zal snel na genoemde bijeenkomst worden 
gepubliceerd. Inzet blijft om de beschikkingen vóór Kerst af te geven.  

 geeft aan dat het nieuwe concept eind deze week toegezonden wordt aan LNV en de provincie. Het lijkt 
hem verstandig met partijen nu gezamenlijk naar de opzet van het GLP-pilot-aanvraag te kijken. Er is een 
subwerkgroep aan de slag gegaan met de GLB-pilot. Dit heeft geresulteerd in een maatregelentabel.  

(LNV) en  (provincie) gaan naar het concept en de openstaande vragen kijken. Naast de 
melkveehouders uit de werkgroep  en ) is ook collega-melkveehouder  
aangesloten bij dit overleg.  

 benadrukt dat iedereen in principe de pilot kan indienen, maar dat alleen de collectieven begunstigde zijn 
om uit te keren. Voor de situatie van Schiermonnikoog geldt dat de uitkering via het collectief ANV 
Waddenvogels gaat lopen. Gezien de unieke situatie van Schiermonnikoog is het niet erg aannemelijk dat onze 
situatie gecombineerd kan worden met andere pilots.  

 geeft aan dat het besluit van de dekking voor de laatste drie jaren door de provincie formeel nog niet is 
genomen en moet daarom nog even een kleine slag om de arm houden. Dit besluit zal door GS genomen 
moeten worden. Er zal zichtbaar moeten zijn dat duidelijk is dat de LNV- en provinciale gelden in één ‘pot’ 
beheerd worden, zodat helder is dat de vijf jaren geborgd zijn. Dit kan pas als het document van de GLB-pilot 
compleet is. Binnen de provincie heeft  enkele vragen gesteld aan .  geeft aan 
dat dit ook de zijn voorbehoud is; er zal nog duidelijk moeten worden wat legitiem is om te financieren vanuit 
natuurgeld. Momenteel is er nog geen begroting aan gekoppeld.  

 geeft aan dat in het huidige concept zowel stilkstofreducerende als blauwe diensten zijn opgenomen. 
Naast de middelen voor de transitie is het van belang dat de middelen voor vrijwillige maatregelen ook na de 
twee jaar door blijven lopen. 
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7. Regiodeal: van streefbeeld naar actieplan en monitoring (Bijlage 5)

In het Breed Overleg van 11 mei jl. is het streefbeeld gepresenteerd. De werkgroep werkt aan de doorvertaling 
van het streefbeeld in een Actieplan en Monitoringplan. Vanuit de werkgroep is een eerste concept Actieplan, 
met een overzicht van maatregelen, opgesteld. In bijgevoegde notitie worden de stand van zaken, de relatie 
tussen het Actieplan en de verschillende instrumenten en de monitoring kort toegelicht.  

 geeft aan dat de vraag die bovenkwam in het Actieplan vooral is wat er precies uitgewerkt moet worden, 
wat de acties zijn en wat er bij verschillende afdelingen onder te brengen is (bijv.: GLB, Wetterskip, 
Wij&Wadvogels, Regio Deal etc.). Een voorzet van dit Actieplan is door  en  opgesteld en zal met 
de boeren besproken gaan worden, waarna deze ook bilateraal met de verschillende partners wordt 
besproken. 

 vraagt aan  of de middelen in de Regio Deal alleen ingezet kunnen worden die het proces 
ondersteunen, of dat er ook middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering.  geeft aan dat er in de Regio 
Deal nog vrij geld beschikbaar is, en dat dit dus bekeken kan gaan worden.  vult aan dat de rol van het 
Wetterskip in het Actieplan ook nog behoorlijk groot kan gaan worden.  

Het Louis Bolk Instituut (LBI) heeft een eerste versie van het monitoringplan opgesteld. Door het vertrek van 
 bij het LBI wordt geïnformeerd hoe  de betrokkenheid van het LBI en zichzelf in 

het project ziet. 

•  geeft aan dat hij persoonlijk graag betrokken wil blijven bij het project. Er bestaat een link
tussen de Universiteit van Leiden op het gebied van zwerfkatten.  ziet zijn inzet
bijvoorbeeld op gebied van de invulling van de KPI’s en het experimenteergebied en zal hierover met

 in gesprek gaan.
• Wat betreft de rol van het LBI geeft  aan dat hier veel kennis aanwezig is. Wat de rol van

het LBI kan zijn is in het Plan van Aanpak (2019,  en ) opgesteld. Binnen het LBI zal
 de nieuwe contactpersoon worden en  zal dit overdragen aan 

Daarnaast zal ook  in contact gaan komen met  via .

Het monitoringsplan is door  met  gesproken. De universiteiten van Groningen en 
Wageningen staan aan de lat om e.e.a. te gaan uitvoeren. Voor de Regio Deal is het voornamelijk belangrijk dat 
het sociale proces goed gemonitord wordt.  gaat ook het monitoringsplan met  afstemmen. 

De basis van de Actie- en Monitoringsplannen is gevormd door het streefbeeld (zowel het tekstuele document 
als de grafische weergave).  geeft aan dat de stuurgroep vanuit de Regio Deal dit streefbeeld nog vast 
zal moeten stellen en dat een volgende stap hierin het delen met de bewoners is. 

Het delen van het streefbeeld ligt momenteel uiterst gevoelig gezien de denkrichting van de gemeente over de 
infrastructurele plannen.  noemt de periode eind september/begin oktober als een goed moment om dit 
streefbeeld te delen. Gezien de gevoeligheden zal het delen van het streefbeeld volgens  onder strakke 
regie moeten plaatsvinden.  geeft aan dat  in het vorig breed overleg heeft aangegeven 
dat bewoners hierin zullen moeten worden meegenomen.  bevestigd de gevoeligheden op 
het eiland: de eilanders hebben een informatieachterstand en het kan mogelijk verkeerd uitwerken als er een 
lukraak een streefbeeld wordt gepresenteerd. Volgens  kan een vooraankondiging in de 
Dorpsbode helpen om discussie op voorhand te voorkomen. 
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 benadrukt dat het een streefbeeld vanuit de boeren zelf is, en dat een discussie met de (uiterst kritische) 
bewoners een moeilijke opgave is.  ziet daarom meer in een informerend karakter dan een discussie.  
geeft aan dat hij bij dergelijke gevoeligheden goede ervaringen heeft met digitale bijeenkomsten omdat dan de 
drempel groter is om een al te kritisch geluid te laten klinken.  vindt de site Schitterend 
Schiermonnikoog hiervoor een goed platform en beveelt aan eens een kijkje te nemen op de site 
https://www.schitterendschiermonnikoog.nl.  is de secretaris en heeft contact met de redactie 
van het platform. 

Afgesproken wordt dat   en  een plan gaan maken voor de communicatie van het 
streefbeeld en de Regio Deal. 

8. Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog (Bijlage 6)

 licht de situatie op het lidmaatschap van de zuivelcoöperatie toe. Er zijn vijf van de zeven 
melkveehouders lid geworden van de coöperatie. De andere twee hebben aangegeven wel te willen, maar 
graag enkele projectbrede vragen beantwoord zien voordat zij een besluit willen nemen. Dit gaat voornamelijk 
over de transitievergoeding en zeker niet over het feit óf zij wel eigen zuivelproducten willen maken. Dit wordt 
nog altijd breed gedragen. Het lidmaatschap is een belangrijk signaal van commitment en voor het indienen 
van het marktinitiatief een noodzaak. In die zin is het – redelijk – positief dat er inmiddels vijf aanmeldingen 
zijn.  informeert of het al dan niet aanhaken van de twee overige boeren van invloed is op het 
businessmodel van de kaasmakerij.  antwoordt dat dit niet het geval zal zijn.  

 geeft aan dat de Rabobank graag wil ondersteunen met kennis en ervaring die er is met zuivelprojecten. 
Dit kan  helpen bij het zo goed en realistisch mogelijk inschatten van de opbrengsten en investeringen. Er 
is na de eerste bespreking van het concept-businessplan het nodige duidelijk geworden en het is nu zaak dit 
zodanig op te schrijven dat dit als een pasklaar plan kan worden ingediend. Ook voor de subsidieaanvraag 
richting de provincie is dit van belang.  geeft aan dat de input van de bouwkundig coördinator hierin nog 
een open eind was, maar dat er nu ook meer helderheid in is.  gaat aan de slag gaan met het uitwerken 
van deze en alle overige input in zowel het plan als in de begroting. De ondersteuning van de Rabobank kan 
hierbij zeker helpen.  informeert of ook FrieslandCampina kan ondersteunen met kennis.  geeft aan 
dat dit in de praktijk lastig bleek omdat het volume en de omvang van de kaasmakerij moeilijk te vergelijken is 
met waar binnen RFC de expertise ligt en dat daarom met andere adviseurs is gesproken (m.n. Frétec). 

9. Reststromen

Door de provincie is, in overleg met de werkgroep, de opdrachtformulering voor een deelprojectleider 
opgesteld. De provincie Fryslân heeft deze opdracht uitgezet bij het netwerk van Vereniging Circulair Fryslân 
(VCF). Begin september verwacht de provincie de aanbieding voor het vervolgtraject organische reststromen. 
De opzet ervan moet uiteraard nog worden afgestemd met de boeren, gemeente en Natuurmonumenten. De 
provincie is voornemens (voorbehoud bestuurlijke instemming) de opdracht via het budget Circulaire 
Economie te verstrekken. 

 geeft aan dat door het team van  een projectplan geschreven gaat worden.  
informeert naar de status van het onderzoek dat Royal Haskoning enkele jaren daarvoor heeft 

uitgevoerd. Hier is zeer veel tijd in gestoken door de verschillende betrokkenen.  neemt aan dat het 
rapport van Royal Haskoning de basis vormt voor het onderzoek van .  gaat dit navragen bij 
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Telefoon +31 88  
Mobiel +31 6 

Bekijk hier mijn online visitekaartje

Van: Secretariaat DAD @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 17:30
Aan:  < @rabobank.nl>
Onderwerp: Zienswijze Wob-verzoek inzake gesubsidieerde sanering varkenshouderijen in de
periode vanaf 1 januari 2015 tot 26 juni 2020

Geachte mevrouw ,

Bijgevoegd treft u de brief en de bijlagen aan.

Met vriendelijke groet,
Secretariaat Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn,
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

======================================================
Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer

This email (including any attachments to it) is confidential, legally privileged, subject to copyright
and is sent for the personal attention of the intended recipient only. If you have received this
email in error, please advise us immediately and delete it. You are notified that disclosing,
copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly
prohibited. Although we have taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in
this email, we cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the viruses in this
email or attachments. We exclude any liability for the content of this email, or for the
consequences of any actions taken on the basis of the information provided in this email or its
attachments, unless that information is subsequently confirmed in writing. 
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Aan 

Directeur DGS 

Afspraak Rabobank inzake financiering en meldingen 

woensdag 16 september 12:00-12:45 uur  

Pagina 1 van 1 

Programma DG Stikstof 

Behandeld door 

Datum 
15 september 2020 

Kenmerk 
DGS / 20235082 

Kopie aan 
 

 

Bijlage(n) 
1 

Op woensdag 16 september staat er een Webex-vergadering met  

gepland (12:00-12:45 uur). Deze afspraak is gemaakt naar aanleiding van het 

signaal dat ondernemers mogelijk moeilijkheden ondervinden bij het rondkrijgen 

van financiering voor bepaalde bedrijfsactiviteiten als gevolg van het 

meldingenvraagstuk. Naar aanleiding van dit signaal is in binnen DGS afgesproken 

om dit met Rabobank te bespreken.   zullen bij het gesprek aanwezig 

zijn.  

Bespreekpunten 
Doel van het gesprek is om: 

• bij Rabobank te verifiëren in hoeverre zij het signaal herkennen dat

bedrijven die een melding hebben gedaan in bepaalde gevallen moeilijker

(of geen) financiering voor bepaalde activiteiten krijgen.

• Indien er sprake is van herkenning, met Rabobank te verkennen of er

eventueel oplossingsrichtingen denkbaar zijn en wat deze eventueel

vragen van overheid en/of financiële instellingen en/of betrokken

(agrarische) ondernemers.

Toelichting 
De afgelopen maanden heeft DGS een aantal maal een signaal ontvangen dat 

partijen die op dit moment zijn geclassificeerd als een melder, bepaalde 

activiteiten met moeite of niet gefinancierd krijgen. Daarbij kan het bijvoorbeeld 

gaan om een financiering voor uitbreiding van activiteiten of overdracht van de 

bedrijfsvoering.  

Het gesprek met , 

is erop gericht om een beter beeld te krijgen van het eventuele verband tussen de 

status als ‘melder’ en terughoudendheid van financiële instellingen om financiering 

beschikbaar te stellen. We hebben hier tijdens het laatste gesprek met Rabobank 

voor de zomer, 25 juni, ook kort over gesproken. 

Eveneens op woensdag 16 september heeft  een gesprek over ditzelfde 

onderwerp met  

. De toelichting die aan de VNB is toegezonden ter voorbereiding op dat 

gesprek is als bijlage bijgevoegd.  

Op basis van de inzichten uit deze twee gesprekken kunnen we binnen DGS 

bepalen welke vervolgstappen eventueel noodzakelijk zijn.  

72
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