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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over Boeren op Ameland

Geachte heer Schelhaas en heer De Vries,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde,
binnengekomen op 27 januari jl. naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant
van 26 januari beantwoorden wij als volgt.

Uw inleiding
Volgens een artikel in de Leeuwarder Courant van 26 januari 2022 heeft gedeputeerde
Fokkinga de ministers van LNV en Natuur en Stikstof aangeboden om op Ameland of rond
het Drents Friese Wold een plan te ontwikkelen voor een duurzamere landbouw. Ameland
zou het meest geschikt zijn omdat daar het overschot aan stikstofdepositie het grootst is
van alle Waddeneilanden. "Op het eiland is daar wel draagvlak voor, aldus Fokkinga" zo
schrijft de LC. Op Ameland ripen vragen over deze berichtgeving, omdat zowel de ge-
meente als de inwoners niet op de hoogte zouden Zlin van het voomemen waarover in het
artikel wordt gerept.

Vraag 1:
Klopt het dat de gedeputeerde genoemd voorstel heeft gedaan aan de ministers van
Landbouw en voor Natuur en Stikstof? Zoja, waarom heeft de gedeputeerde dit voorstel
gedaan en op basis van welk beleid?
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Antwoord vraag 1:
Wij hebben een voorstel gedaan aan de minister van Natuur en Stikstof. Daarin wordt
voorgesteld om gezamenlijk met de mensen in het gebied het gesprek te starten over het
verbeteren van de natuur en het verduurzamen van de landbouw. De reden hiervoor is dat
wij kansen zien om in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied een pilot
te starten. Weliswaar nog niet als concreet plan, maar wel om hier over met de betrokke-
nen op het eiland over in gesprek te gaan.

In eerdere gesprekken is geconstateerd dat er kansen liggen op het gebied van biodiversi-
teit, weidevogels en ganzen, drinkwater en verhoging van de zoetwaterpeilen. Het NNN is
op Ameland niet afgerond en hiervoor liggen ook kansen. De landbouw maakt op de Wad-
deneilanden een integraal onderdeel uit van het landschap en de samenleving. Vanuit on-
ze landbouwagenda zien wij kansen op het gebied van verduurzaming. Te den ken valt aan
versterking van de rol van de landbouw in het ecologisch beheer maar ook andere nog te
onderzoeken acties kunnen tot de mogelijkheden behoren.

Vraag 2:
Is er vooraf overleg geweest met het gebied en de belanghebbenden over het voorstel van
de gedeputeerde? Zoja, hoe luidt het oordeel van de meest belanghebbenden over het
opstellen van genoemd plan? Zo nee, waarom heeft dit overleg niet plaatsgevonden?

Antwoord vraag 2:
Wij zijn afgegaan op meerdere signalen uit het veld, welke aangeven dat een verkenning
een reele optie zou zijn. Inmiddels is er contact gelegd met de LTO afdeling, de ANV en de
Gemeente Ameland, waarbij het voornemen is om gezamenlijk stappen te zetten naar het
verbeteren van de natuur en een toekomstbestendige duurzame landbouw op het eiland.

Vraag 3:
In stukken van Bij121 valt te lezen dat op Ameland de stikstofbijdrage van de landbouw
"slechts" 25% is. Waarop baseert de gedeputeerde zijn oordeel dat het stikstofprobleem
opgelost kan worden met duurzamere landbouw?

Antwoord vraag 3:
Het voorstel aan de minister van Natuur en Stikstof richt zich niet alleen op de stikstofpro-
blematiek. De landbouw maakt op de Waddeneilanden een integraal onderdeel uit van het
landschap en de samenleving. Zie hiervoor ook het antwoord bij vraag 1.

Vraag 4:
Wat houden de plannen in?

Antwoord vraag 4:
Een plan is er op dit moment niet. Het voornemen is te werken aan oplossingen die de
natuur verbeteren, de emissies verder reduceren en de rol van de landbouw in het ecolo-
gisch beheer op het eiland versterken.

1https://www.bij12.nl/assets/Ameland-beheerplan.pdf
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Vraag 5:
Welke afspraken zijn er gemaakt met het ministerie van landbouw natuur en voedselkwali-
telt?

Antwoord vraag 5:
Er zijn geen concrete afspraken gem aakt. Wel is er een voorstel gedaan om op Ameland
een pilot te starten, om gezamenlijk te verkennen welke oplossingen haalbaar zijn.

Vraag 6:
Wanneer bent u van plan om Provinciale Staten in te lichten over de voorgenomen
plannen om van Ameland een startgebied te maken voor het verduurzamen van de land-
bouw?

Antwoord vraag 6:
Op dit moment is er alleen een voorstel gedaan aan de minister om met de eilandbewo-
ners te onderzoeken wat er mogelijk is op Ameland, in kader van het Nationaal Program-
ma Landelijk Gebied. Op basis van de uitkomst van de gesprekken op eiland zal duidelijk
worden hoe het vervolgtraject eruit gaat zien.

Hoogachtend,

Gedeputeeireile Staten van Fryslan,

drs. A.A.M. Brok. vo

BA MOM, secretaris
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