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SAMENVATTING
De gemeenten De Wolden en Westerveld hebben Stichting Stimuland gevraagd een onderzoek te doen
naar de agrarische sector in beide gemeenten. Er komen veel thema’s samen op agrarische erven. Stikstof, natuurontwikkeling, het klimaatakkoord en sociaaleconomische aspecten zoeken allemaal oplossingsruimte op het platteland. Het onderzoek geeft inzicht in wat een agrarisch bedrijf nodig heeft voor
een gezonde toekomst en welke rol agrariërs daarbij zien voor de gemeente. De nadruk ligt op de behoeften van de boerenbedrijven, ook waar de input in eerste instantie in de vorm van een klacht is geuit. In de aanbevelingen zijn deze behoeften gekoppeld aan gemeentelijke bevoegdheden en/of
instrumenten.

Onderzoeksmethode
Het onderzoek kent een kwantitatief en een kwalitatief deel. Voor het kwantitatieve deel zijn alle agrarische bedrijven benaderd om een vragenlijst in te vullen. Zo’n 180 agrariërs hebben daaraan bijgedragen. Onderzoeksbureau Kien heeft de lijst online uitgezet en de resultaten verwerkt. Hierna is met
dertig personen een verdiepend gesprek (interview) gevoerd. Dat is het kwalitatieve deel. Over de opzet van het kwantitatieve deel heeft een lokale klankbordgroep meegedacht. Hierin zaten vertegenwoordigers van het Agrarisch Jongerencontact AJK, het agrarisch onderwijs (AOC Terra) en van LTO
Noord afdeling Zuidwest-Drenthe. Een stakeholdersgroep heeft vervolgens bijgedragen aan de analyse
van de uitkomsten. Deze groep is gevormd uit lokale agrarische belangengroepen, terreinbeherende
organisaties, onderwijsinstellingen, overheidslagen (provincie, waterschap Drents-Overijsselse Delta
(WDOD)), toeleveranciers, accountants en de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe.
Beide gemeenten willen aan de slag met een vervolg. In De Wolden zal dat binnen de lijnen van
het Transitiefonds Toekomstgerichte landbouw en de actualisatie van het Economisch Actieplan
De Wolden verlopen. In Westerveld is vooral het proces van de gemeentelijke visie het kader voor de
uitwerking van de rol van de gemeente richting de agrarische sector.
Beide gemeenten gaan de stakeholders uitnodigen mee te denken in deze vervolgprocessen, evenals
de deelnemers van dit onderzoek die aangegeven hebben hiervoor open te staan.
Het onderzoek levert, naast de strategische lijnen, ook aanknopingspunten voor concrete acties die de
gemeenten op korte termijn op kunnen pakken.

Uitkomsten op hoofdlijnen
De deelnemende agrariërs ervaren het als positief dat ze in dit onderzoek actief gehoord worden door
de gemeente. Dat wil niet zeggen dat iedereen inhoudelijk tevreden was over de (samenwerking met)
de gemeente, wel dat de mogelijkheid tot dialoog gewaardeerd wordt. Een sterke agrarische sector is
in ieders belang, als pijler van het landschap, de economie, de voedselvoorziening en de (toekomstige)
vitaliteit van het buitengebied. De agrariërs missen vaak de waardering voor hun rol in dat gezamenlijke doel – van de overheid en ook van de samenleving.
Naast deze wens om gezien, gehoord en gewaardeerd te worden is er ook behoefte aan een eenduidige, gezamenlijke langetermijnkoers. De sector loopt nu (te) vaak tegen wisselende en soms tegenstrijdige regelgeving aan. Een heldere koers helpt hen om te anticiperen op de toekomst en biedt
handelingsperspectief. Er is behoefte aan structurele dialoog hierover.
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In die dialoog zouden, naast de typisch agrarische aspecten, ook de ontwikkelingen op het platteland in
bredere zin een plek moeten krijgen. Denk hier bijvoorbeeld aan de wisselwerking met niet-agrarische
inwoners. Deze groep weet steeds vaker weinig van de agrarische bedrijfsvoering en baseert hun beeld
op berichten in de media. De agrarische sector ziet graag dat de gemeente hen helpt met het vertellen
van ‘het echte verhaal’.

Conclusies
Aan dit onderzoek liggen drie onderzoeksvragen ten grondslag. Signaleren wat er leeft binnen de agrarische sector, wat hebben agrariërs nodig voor een goed toekomstperspectief en wat is de rol van de
gemeente daarbij?
Met de vragenlijsten en de keukentafelgesprekken zijn de volgende antwoorden opgehaald:
Onderzoeksvraag: Signaleren wat er leeft bij de agrarisch ondernemers
• Ondergewaardeerd voelen, niet gehoord.
• Imagoprobleem, m.n. in groeiende groep mensen die de agrarische sector niet goed kennen.
• Koersbepaling is lastig in een veranderende wereld en regels.
• Vrees voor aantasting (huidige) plattelandswaarden.
• Balans tussen geven en nemen aan de samenleving mist.
• Verdienmodel is een zorg.
De veranderende wereld en regels beslaan een breed spectrum aan thema’s, van Natura 2000, stikstof,
fosfaat (landelijk) tot de balans tussen natuur, agrariërs en toerisme in de eigen gemeente.
Onderzoeksvraag: Identificeren wat agrarisch ondernemers nodig hebben voor een gezond toekomstperspectief
• Gehoord en gewaardeerd worden. Dialoog, klankbord, samen optrekken, imago.
• Duidelijke koers, planhorizon > 10 jaar.
• Verdienmodel.
• Platteland vitaal houden, ook voor jongeren.
• Autonomie over grondgebruik, bedrijfsvoering e.d.
Handelingsperspectief is een sleutelwoord. Hiervoor missen boerenbedrijven al heel lang duidelijkheid,
zowel van lokale overheden als van het Rijk en de EU. Het is een probleem dat zich bij alle typen bedrijven voordoet.
Aandachtspunt bij koersbepaling is dat dit ook voor bedrijven die stoppen relevant is. Wat gebeurt er
met deze erven? Het onderzoek was minder op deze groep gericht, maar de resultaten laten zien dat
meerdere respondenten de komende tien jaar met de stopvraag te maken krijgen.
Onderzoeksvraag: De rol van de gemeente
Hier zijn verschillende dingen genoemd, die op verschillende abstractieniveaus spelen.
Het begint met een duidelijke koers, waarin de belangen in het landelijk gebied een heldere plek krijgen. Hiervoor zijn waarden leidend. Wat zijn die waarden, vanuit het perspectief van de inwoner, de
(agrarisch) ondernemer, de bezoeker, de gemeente?
De respondenten uit dit onderzoek hechten waarde aan de landschapskenmerken en de sociale cohesie in hun omgeving. Driekwart van hen is geworteld in de gemeente waar het bedrijf staat. Respondenten zeggen dat de wisselwerking met omwonenden en (dorps)gemeenschap voor hen van belang
is. Ook het economisch klimaat en de bijbehorende regelgeving worden belangrijk gevonden.
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Koersbepaling op grond van dergelijke waarden speelt op het strategisch niveau.
Die koers moet zich vervolgens vertalen in overeenkomstige regelgeving en beleidskeuzes, waarbij vergunningen de meest praktische vorm zijn. Dat is het operationele niveau.
Om de afstemming tussen koers en uitvoering te realiseren is organisatiekracht nodig, een goede samenwerking en afstemming tussen alle partijen in het landelijk gebied. Dat is het tactische niveau.

Aanbevelingen
Zowel in het kwantitatieve als in het kwalitatieve deel is de agrariërs gevraagd wat zij van de gemeente
vragen in het proces naar een gezonde toekomst. In de vragenlijst zijn de hoofdlijnen verzameld. In de
keukentafelgesprekken zijn concrete suggesties opgehaald. Thema’s die meerdere keren genoemd zijn
vormen de basis voor de aanbevelingen hieronder. De meeste respondenten hebben een goed inzicht
in waar de invloed van de gemeente ligt. Zo verwachten zij niet van de gemeente dat zij het landelijke
stikstofbeleid kunnen veranderen. Waar hieronder over koers wordt gesproken worden vooral de lokale afwegingen bedoeld, bijvoorbeeld die tussen landbouw, toerisme, natuur en woningbouw.

Strategisch niveau (stip op de horizon)
Anticipeer op de toekomst door met ondernemers en inwoners de ingrediënten voor een vitale
en leefbare plattelandsgemeente te definiëren
• Zorg voor een eenduidige langetermijnvisie > 10 jaar, voor handelingsperspectief in een veranderende wereld.
• Definieer hiervoor samen met de inwoners en ondernemers de lokale plattelandswaarden. Fysiek
én sociaal.
• Definieer de rol van de agrarische sector in landschapsonderhoud, voedselvoorziening en sociale
cohesie en waardeer die.
• Zorg dat koers en uitwerking hetzelfde zijn, bijvoorbeeld door visie en waarden in gemeentelijk beleid te verankeren. Vervang verouderde bestemmingsplannen.
Het gemis aan actuele ruimtelijke beleidskaders wordt met name in Westerveld genoemd.

Tactisch niveau (organisatiegraad en netwerk)
Werk aan relaties en een gezamenlijk doel en geluid
• Blijf structureel luisteren, signaleren en faciliteren, bijvoorbeeld door een interne contactpersoon,
een agrarisch loket en/of erfcoaches.
• Bouw en/of onderhoud netwerken en consortia:
- met stakeholders (waterschappen, terreinbeherende organisaties, agrarische belangengroepen, erfbetreders, uitvoeringsdiensten e.d.);
- tussen gemeente en samenleving;
- tussen groepen in de samenleving, agrarisch en niet-agrarisch;
- draag de visie en uitwerking uit in lobby bij andere overheden en stakeholders.
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Operationeel niveau (concrete acties)
Doe wat je zegt, maak visie en waarden praktisch zichtbaar
• Zorg voor een vaste contactpersoon voor integrale, transparante afhandeling van agrarische vraagstukken.
• Zorg dat dit iemand is met lokale en agrarische kennis en betrokkenheid.
• Handel vergunningen snel en transparant af (’track and trace') en zorg voor voldoende personele
capaciteit (casemanagers).
• Faciliteer evenementen als een ’Toer de boer’ – kennismaking burger/boer.
• Organiseer bedrijfsbezoeken ambtenaar/wethouder en boer over en weer.
• Organiseer ontmoeting en kennisuitwisseling tussen boeren onderling.
• Faciliteer – bijvoorbeeld samen met provincie en Rijk – onafhankelijk advies.
• Investeer in samenwerking boer en natuurbeheer. Organiseer of faciliteer arbeid.
• Vertel het verhaal over de agrarische sector en maak het samen met hen zichtbaar. In de volle
breedte, vanuit de mens én het product.
• Laat een vragenlijst zoals die uit het agrarisch onderzoek ook invullen door niet-agrarische plattelanders (verbinding boer-burger).
• Stel een lokaal 'Inburgeringsprogramma' op voor nieuwe inwoners.
• Faciliteer innovatieve pilots die bijdragen aan de landbouw van de toekomst.
De gemeenten hebben dit agrarisch onderzoek laten uitvoeren met de intentie hun instrumenten gerichter in te zetten voor de agrarische sector. Dat betekent dat zij ervoor open staan om hun beleid en
dienstverlening (deels) anders op te zetten en uit te voeren. Dit is een kwestie van doen, evalueren en
bijstellen.
Ervaringen elders laten zien dat het werken in gebiedsprocessen geschikt is om meerdere aanbevelingen te combineren. Deze optie is ook genoemd tijdens de stakeholdersbijeenkomst. Integraal denken,
de waarden in een gebied opzoeken met en door de inwoners en gezamenlijk de praktische invulling
bepalen zorgt voor een gedragen aanpak, die alle betrokkenen perspectief biedt voor een langere termijn.
De onderzoeksresultaten bieden aanknopingspunten voor diverse beleidsterreinen binnen de gemeente: ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening, duurzaamheid, economische zaken en plattelandsontwikkeling. Dat is meteen een tactische aanbeveling voor het vervolg van dit agrarisch
onderzoek – beperk de uitkomsten niet tot het beleidsveld landelijk gebied of plattelandsontwikkeling,
maar zet de aanbevelingen integraal uit.
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1.

AANLEIDING EN CONTEXT

1.1

Aanleiding

De agrarische sector is een belangrijke economische sector in Zuidwest-Drenthe. Agrarische bedrijven
zijn bepalend voor het landschap en de leefbaarheid in het landelijk gebied. Elk landbouwbedrijf opereert in een markteconomie en heeft tegelijkertijd te maken met maatschappelijke opgaven en ambities.
Er komt veel samen in het landelijk gebied, denk aan:
• Inpassen van ruimteclaims vanuit klimaatadaptatie, energietransitie, natuur, stikstof en woningbouw.
• De problematiek rond emissies van milieubelastende stoffen.
• Behoud en ontwikkeling van waardevolle natuur en landschap, erfgoed en het bijbehorende toeristische product.
• Sociaaleconomisch: de zorg voor een duurzaam leefbare (plattelands)samenleving met
een goede wisselwerking tussen boer en burger.
De transitie van de landbouw is dus niet alleen een zaak van de agrariërs, maar van de hele samenleving. Het is ook een transitie van ‘het systeem’, waarin zowel bedreigingen als kansen te voorzien
zijn voor het platteland en de agrarische sector.
Gemeente Westerveld en gemeente De Wolden willen weten hoe het toekomstperspectief van de
agrarische sector in Zuidwest-Drenthe eruit kan zien en wat agrarische bedrijven nodig hebben voor
een gezonde toekomst. Ook is behoefte aan inzicht in wat de rol van de gemeente daarin kan zijn. Dit
willen zij doen aan de hand van een onderzoek naar de agrarische sector binnen deze gemeenten.

1.2

Context

De gemeenten willen goed in kunnen spelen op de behoeften van de agrarisch ondernemers. Met de
resultaten uit het onderzoek kan dat gericht, zowel bij het formuleren en uitrollen van (nieuw) beleid en (personele) inzet als bij het afwegen van de verschillende belangen in de samenwerkingsverbanden. Luisteren, faciliteren en stimuleren zijn daarbij kernwoorden.

1.3

Doel

De sector heeft het moeilijk. Het aantal bedrijven neemt al decennialang af. Ook in de gemeenten
De Wolden en Westerveld doet dit verschijnsel zich voor. Achter die getallen gaat het om mensen, die
werken en leven in en om de bedrijven. De mensen in de agrarische sector worden rechtstreeks geraakt door alle ontwikkelingen. Voor hen is het belangrijk dat de lokale overheid hier oog voor heeft.
Dit onderzoek wil bijdragen aan die bewustwording. Vervolgens biedt het handvatten voor gemeenten
om de agrarische sector gericht verder te helpen. Wakker schudden dus, én vertalen naar handelingsperspectief. Samengevat in één zin:
Signaleren en identificeren wat er leeft bij de agrarisch ondernemers, wat zij nodig hebben voor een
gezond toekomstperspectief en wat de gemeenten kunnen doen om hieraan bij te dragen.
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2.

ONDERZOEKSMETHODE

Voor deze opdracht is gekozen voor beschrijvend onderzoek met een kwalitatief en een kwantitatief
deel. De beschrijvende vorm past hier omdat beide gemeenten passend beleid willen ontwikkelen en
hun dienstverlening naar de agrarische sector willen optimaliseren en verbeteren. De resultaten van
beschrijvend onderzoek zijn behulpzaam bij het maken van keuzes en/of als startpunt voor een (ontwerpende) vervolgaanpak.
Het onderzoek kende de volgende fasen:

Onderzoeksplan
(oriënteren,
richten en
plannen)

Rapporteren
en
presenteren

Verzamelen

Analyseren
en
concluderen

Figuur 1: Fasen onderzoek (Naar Van der Donk, C., Van Lanen, B., Praktijkonderzoek in de school)

2.1

Onderzoeksplan

Het onderzoeksplan is opgezet vanuit drie fasen/onderdelen.

Oriënteren
Het in beeld brengen welke praktijkproblemen er zijn, voor wie die belangrijk zijn, wat erover bekend is
en wat het belang van het onderzoek kan zijn voor de betrokkenen.
Deze fase is door de gemeenten doorlopen, met het uitzetten van de opdrachtomschrijving voor de
offerte als resultaat. Deze omschrijving staat in ‘Aanleiding en context’.
Kort samengevat: De transitie van de landbouw is niet alleen een zaak van de agrariërs, maar van de
hele samenleving. Het is ook een transitie van ‘het systeem’, waarin zowel bedreigingen als kansen te
voorzien zijn voor het platteland en de agrarische sector. De gemeente wil duidelijkheid over hoe zij
haar rol het best kan vervullen in dit speelveld en bij de vorming en totstandkoming van beleid.
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Richten
Inzoomen op het praktijkprobleem en het afbakenen tot een onderzoeksvraag.
De context van het onderzoek is dat de gemeenten goed in willen kunnen spelen op de behoeften van
de agrarisch ondernemers. Met de resultaten uit het onderzoek kan dat gericht, zowel bij het formuleren en uitrollen van (nieuw) beleid en (personele) inzet als bij het afwegen van de verschillende belangen in de samenwerkingsverbanden met andere overheden en met stakeholders. Luisteren, faciliteren
en stimuleren zijn daarbij kernwoorden.
De onderzoeksvragen die hierbij horen:
• Wat leeft er bij de agrarisch ondernemers?
• Wat hebben zij nodig voor een gezond toekomstperspectief?
•
Wat kunnen de gemeenten doen om hieraan bij te dragen?

Plannen
Plannen gaat om het maken van een keuze in methoden van dataverzameling, selectie respondenten,
moment, volgorde, duur van het onderzoek en facilitaire ondersteuning.
De data zijn zowel kwalitatief als kwantitatief opgehaald bij de onderzoeksgroep. Kwantitatief is dit gedaan met een online vragenlijst, met cijfermatige resultaten in grafieken en tabellen als opbrengst. Invullers hadden hier drie weken de tijd voor (oktober – november 2021). De onderzoeksgroep bestond
uit alle agrarisch ondernemers in de beide gemeenten (ruim 660), die allemaal een persoonlijke uitnodiging per brief voor de online vragenlijst hebben gekregen. Van deze groep hebben ruim 180 mensen
de vragenlijst deels ingevuld en 121 helemaal. De foutmarge die hierbij hoort ligt op 8%. Dit betekent
dat de uitkomsten maximaal 8% afwijken van de situatie waarin alle genodigden de lijst invullen (Kien).
Kwalitatief onderzoek is bij een selectie van de respondenten uit de onderzoeksgroep uitgevoerd in de
vorm van keukentafelgesprekken (interviews). Hier ging het vooral om de betekenis van de gegeven
antwoorden en om de verdieping op bedrijfsniveau. De selectie uit de respondenten voor zo’n gesprek
is gemaakt door in de vragenlijst de optie voor een verdiepend gesprek op te nemen. Dertig personen
hebben die optie aangekruist en met hen zijn in de periode november 2021 – januari 2022 gesprekken
gevoerd. Doordat het initiatief voor de gesprekken zuiver bij de respondenten lag is er geen sprake geweest van sturing op de keuze van deelnemers en hun herkomst. Consequentie is dat de verdeling tussen beide gemeenten niet helemaal gelijk is uitgevallen, want er waren 12 aanmeldingen voor
gesprekken in De Wolden en 18 in Westerveld.

2.2

Verzamelen

In deze fase worden de geplande onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Dit betekent data verzamelen om
de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
Bij dit onderzoek is gestreefd naar triangulatie. Triangulatie verhoogt de validiteit of geldigheid van een
onderzoek, omdat het de kans op toevallige verstoringen of kleuring verkleint. Praktisch gezien houdt
triangulatie in dat de data op verschillende manieren zijn verzameld én dat de analyse door verschillende personen is gedaan.

Onderzoek toekomst agrarische sector | De Wolden en Westerveld

Pagina | 10

Dataverzameling is zoals hiervoor toegelicht kwantitatief en kwalitatief gebeurd. De vragenlijst voor het
kwantitatieve deel is vanuit meerdere perspectieven opgezet, door een gecombineerde groep bestaande uit Stimuland, onderzoeksbureau Kien, de gemeenten en een klankbordgroep aan de lijst te
laten werken. In de klankbordgroep zaten lokale vertegenwoordigers van de agrarische doelgroep in de
regio (LTO Noord afdeling Zuidwest-Drenthe, Drents AJK en het onderwijs (AOC Terra).

2.3

Analyseren en concluderen

In deze fase gaat het om het analyseren van data, antwoorden op de onderzoeksvragen formuleren en
vertalen naar (praktische) conclusies en aanbevelingen.
Ook hier is triangulatie uitgangspunt geweest. De analyse van het kwantitatieve deel is gedaan door
onderzoeksbureau Kien, aangevuld met input van stakeholders.
Het kwalitatieve deel is opgehaald door drie verschillende interviewers van Stimuland.
In de uiteindelijke analyse zijn alle onderdelen door Stimuland gecombineerd. Waar de vragenlijst
goede informatie oplevert over hoofdthema’s, zijn in de verdiepende gesprekken heel concrete suggesties voor uitvoering gedaan. Het stakeholdersoverleg gaf inzicht in (regionale) samenwerkingskansen.
Stimuland heeft voor de vertaling naar aanbevelingen onderscheid gemaakt in drie niveaus. Koersbepaling speelt op het strategisch niveau. Die koers moet zich vervolgens vertalen in overeenkomstige regelgeving en beleidskeuzes, waarbij vergunningen de meest praktische vorm zijn. Dat is het
operationele niveau.
Om de afstemming tussen koers en uitvoering te realiseren is organisatiekracht nodig, een goede samenwerking en afstemming tussen alle partijen in het landelijk gebied. Dat is het tactische niveau.

2.4

Rapporteren en presenteren

Bij rapporteren en presenteren is het delen van de resultaten en het doen van een aanzet voor een implementatiestrategie het doel.
Door het doen van dit onderzoek is informatie verzameld, die kan leiden tot nieuwe of veranderende
inzichten en een gewijzigde aanpak vanuit de gemeenten. Het implementeren van een verandering
vraagt het intensief betrekken van de spelers binnen die verandering. Dit zijn in de eerste plaats spelers
binnen de gemeentehuizen. Afhankelijk van de aanbevelingen uit dit onderzoek verbreedt zich dit naar
agrarische stakeholders, andere overheden en groepen in de samenleving.
Ambtelijk zijn beide gemeenten vanuit het beleidsveld landelijk gebied in alle fasen van het onderzoek
betrokken geweest. Omdat het vervolg ook bestuurlijke aandacht en inzet vraagt, wordt de eindrapportage gepresenteerd aan beide gemeenteraden. De eindrapportage wordt actief gedeeld met de deelnemers aan het kwantitatieve en het kwalitatieve deel van het onderzoek en met de stakeholders en
klankbordgroepleden.
Implementatie wordt in Westerveld gekoppeld aan parallelle processen als die van de gemeentelijke
visie. In De Wolden zijn daarvoor het Transitiefonds Toekomstgerichte Landbouw en de actualisatie van
het Economisch Actieplan de sporen.
In het onderzoek is voorgesorteerd op een vervolg, door stakeholders en respondenten te vragen of zij
in de toekomst met de gemeenten mee willen denken. Het merendeel staat hiervoor open.
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Trends en typering gemeenten De Wolden en Westerveld
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Figuur 2: Ontwikkeling aantallen landbouwbedrijven (Bron: Opendata CBS, november 2021)

Bovenstaand figuur illustreert de ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven in beide gemeenten.
In twintig jaar is het aantal landbouwbedrijven bijna gehalveerd (Westerveld 44%, De Wolden 47%).
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Figuur 3: Grondgebruik De Wolden (2020)

Onderzoek toekomst agrarische sector | De Wolden en Westerveld

Pagina | 12

5%
9%

86%
Tuinbouw

Akkerbouw

Grasland en groenvoedergewassen

Figuur 4: Grondgebruik Westerveld (2020)

Het grondgebruik wordt in beide gemeenten gedomineerd door grasland en groenvoedergewassen. Dit
correspondeert met het dominante bedrijfstype – meest veehouderij. Het aandeel tuinbouw ligt in
Westerveld qua grondgebruik iets hoger dan in De Wolden.
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Figuur 5: Veeteelt De Wolden (2020)
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Figuur 6: Veeteelt Westerveld (2020)

Rundveehouderij is in beide gemeenten de belangrijkste vorm. Het aantal hokdieren (varkens en kippen) ligt in De Wolden hoger dan in Westerveld.
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3.

ANALYSE KWANTITATIEF ONDERZOEK VRAGENLIJSTEN

Respondenten en hun achtergrond
De vragenlijsten zijn gestuurd naar ruim 660 adressen in de gemeenten. Hiervan hebben 121 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Meer mensen hebben een deel ingevuld (ruim 180). Deze aantallen leiden tot een respons van circa 20%. Voor een online vragenlijst is dat een score die een goed
inzicht geeft in de doelgroep (zie toelichting paragraaf 2.1 - Plannen).
De volledige rapportage van de vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. Per vraag zijn hierin de verschillen
tussen invullers uit De Wolden en die uit Westerveld te traceren. Deze verschillen zijn erg klein.
Van de invullers komt 55% uit Westerveld en 45% uit De Wolden. De groep melkveehouders is het best
vertegenwoordigd. Dit komt overeen met de samenstelling van de sector. De meeste invullers zijn tussen 50 – 60 jaar. Vier op de tien heeft een opvolger als ze ermee stoppen. Een tiende zegt dat het bedrijf binnen tien tot vijftien jaar ophoudt te bestaan, de helft weet het nog niet.
De helft van de respondenten heeft één of meerdere nevenactiviteiten, veelal natuur- en landschapsbeheer, zorg, de verkoop van (streek)producten, het leveren van duurzame energie of educatieve activiteiten. Twee op de tien zeggen de neventak nodig te hebben om rendabel te blijven. Ruim vier op de
tien produceert voor een keurmerk.
Van de respondenten is 75% geworteld in de gemeente waar het bedrijf staat. Het sociale en professionele netwerk hebben de ondernemers voornamelijk in hun eigen omgeving. In de meeste gevallen gaat
het om familiebedrijven.
De invullers hechten waarde aan de landschapskenmerken en de sociale cohesie in hun omgeving. Respondenten zeggen dat de wisselwerking met omwonenden en (dorps)gemeenschap voor hen van belang is. Ook het economisch klimaat en de bijbehorende regelgeving worden belangrijk gevonden.
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Figuur 7: Achtergrond agrarisch ondernemers (Onderzoek Kien)
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Inzoomend op bedrijfsniveau is er trots op het eigen anticiperend vermogen. Er zijn veel bedrijven verdwenen de afgelopen decennia. Wat maakt dat de huidige bedrijven nog bestaan? De respondenten
wijten dit aan het adequaat inspelen op de toekomst en aan het gegeven dat er relatief weinig vreemd
vermogen in het bedrijf zit. Dit heeft waarschijnlijk een link met het gegeven dat er veel familiebedrijven zijn.
De respondenten doen hun werk met passie en overtuiging. Zij zijn trots op hun essentiële rol in de
voedselproductie en hun bijdragen aan het landschap en de maatschappij. Hun vak biedt voldoening in
de vorm van afwisselende werkzaamheden, het bezig zijn in de buitenlucht en het verzorgen van dier,
gewassen en/of product. Regelmatig gaat er energie verloren in administratie, controles en het bijhouden van beleidswijzigingen. Ook negatieve aandacht van de media gaat de agrariërs aan het hart.

Figuur 8: Trots (Onderzoek Kien)
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3.1

Onderzoeksvraag: Wat leeft er bij de agrarisch ondernemers?

Belangrijkste onderdelen volgens antwoorden vragenlijst:
• Ontwikkelingen kostprijs en opbrengst.
• (Tegenstrijdige) regelgeving (Europees, landelijk, regionaal).
• Imago van de agrarische sector in de media.
• Stikstofproblematiek/Natura 2000.

Figuur 9: In hoeverre wordt het bedrijf beïnvloed door… (Onderzoek Kien)

Voor de kostprijs spelen oplopende grondprijzen een grote rol. Ook indexering (het aanpassen van
kostprijzen aan de inflatie) die niet terugkomt in de opbrengstkant wordt genoemd.
Regelgeving leidt tot zorgen en verwarring. De agrariërs ervaren ze vaak als tegenstrijdig en onduidelijk.
Ook de gedachte dat er steeds meer regels komen, brengt onrust. En de regels komen van alle kanten
– natuurwetgeving, fosfaatrechten, stikstofproblematiek. Ze hebben veel invloed en impact op de bedrijfsvoering en de uitbreidings- en overlevingskansen.
De invullers zien een relatief kleine rol voor de gemeente in dergelijke wetgeving. Wel is er de vraag
wat de gemeenten willen met het landelijk gebied.
Over het imago van de agrarische sector in de media zijn serieuze zorgen. Negatieve aandacht en het
gemak waarmee mensen onjuiste beelden en ideeën op sociale media delen worden soms ronduit als
aanval ervaren. Het eerlijke verhaal wordt gemist.
Minder dan de helft van de invullers voelt zich gewaardeerd door de samenleving om de essentiële rol
in de voedselproductie. Een percentage van maar liefst 53% mist die waardering.
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Stikstofproblematiek en Natura 2000 koppelen de respondenten rechtstreeks aan de uitbreiding/inkrimping van hun bedrijf en daarmee aan het voortbestaan. Ook beperkingen in het landbouwkundig
gebruik zijn hier debet aan. De rechtstreekse koppeling tussen landbouwbedrijven en stikstof wordt
soms in twijfel getrokken. Het idee leeft dat de uitstoot van andere sectoren buiten schot blijft en/of
anders wordt aangepakt dan in de agrarische sector.
Er kunnen kansen liggen in samenwerking en natuurbeheer.
Van de gemeente wordt een meedenkende houding verwacht en ook duidelijkheid. Die duidelijkheid
mag voor de boeren niet tot extra regels leiden.

Figuur 10: Zorgen (Onderzoek Kien)

Op onderdelen zijn verschillen te onderscheiden in de antwoorden van de ondernemers in beide gemeenten. Zo hebben Westerveldse ondernemers vaker een nevenactiviteit in de zorg (10% tegenover
1% in De Wolden). Ook toerisme is in Westerveld (33%) meer van invloed dan in De Wolden (17%).
Als het gaat om het verduurzamen van de energievraag is in De Wolden meer interesse in monovergisting en groen gas (30%) dan in Westerveld (14%). Dit komt overeen met de focus van de gemeente
De Wolden op deze thema’s. In Westerveld is de interesse in het produceren van waterstof hoger.
Ondernemers in Westerveld zeggen vaker dat ze op beperkte mogelijkheden in ruimtelijke regelgeving
stuiten als zij een kleine windmolen voor eigen gebruik willen plaatsen. Beleid hiervoor is in beide gemeenten nog in ontwikkeling, waarbij een molen in De Wolden tot 15 meter ashoogte al is toegestaan.
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3.2

Onderzoeksvraag: Wat hebben agrariërs nodig voor een
gezond toekomstperspectief?

Belangrijkste behoeften volgens antwoorden vragenlijst:
• Financiële armslag, w.o. belastingvrijstelling, subsidies.
• Experimenteren met ruimere vergunningen en ruimtelijke mogelijkheden.
• Advies en steun bij vernieuwing, innovatie en transitie naar duurzame landbouw.

Figuur 11: Toekomstbestendig (Onderzoek Kien)
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De financiële armslag wordt door bijna 60% genoemd als behoefte voor de toekomst. Belastingvrijstellingen en subsidie zijn vaak als optie genoemd (ruim 65%). Aanvullend op wat in de paragraaf hiervoor
over regelgeving is gezegd zijn meer ruimtelijke mogelijkheden gewenst. Die ruimte zit mogelijk in experimenteervergunningen.
Het adviesvraagstuk wordt het vaakst met de accountant besproken. Ook toeleveranciers zijn een belangrijke informatiebron voor de bedrijfsvoering. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat op
de derde plaats, waarna collega-ondernemers, de veearts en agrarische brancheorganisaties volgen.
Als belangrijkste voornemens rond innovatie en transitie naar duurzame landbouw zijn energieverbruik
en -verduurzaming genoemd, evenals maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en droogte, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, natuurinclusiever werken en het meer toespitsen op lokale productie en/of biologisch (dynamisch).

Figuur 12: Verwachtingen toekomst (2) (Onderzoek Kien)

Twee derde van de ondernemers verwacht over tien tot vijftien jaar het energieverbruik van zijn/haar
bedrijf te verminderen. Zes op de tien verwacht zelf (meer) duurzame energie op te gaan wekken.
Ruim de helft verwacht (meer) te gaan investeren om problemen met wateroverlast en droogte te
voorkomen. De helft van de ondervraagden gaat zich meer richten op natuurinclusief ondernemen.
Vermindering van gewasbeschermingsmiddelen is eveneens voor de helft de koers. Ongeveer een
kwart denkt dat de nevenactiviteit binnen het bedrijf gaat groeien. Iets minder dan de helft gaat juist
de hoofdtak uitbreiden. Aandachtspunt bij deze aantallen is dat de respondenten meerdere antwoorden konden aankruisen, waardoor de percentages optellen tot meer dan 100.
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3.3

Onderzoeksvraag: Wat kunnen de gemeenten doen om
hieraan bij te dragen?

Belangrijkste behoeften volgens antwoorden vragenlijst:
• Agrarische belangen goed opnemen in gemeentelijk beleid en vertegenwoordigen bij provincie en
Rijk.
• Ruimte voor maatwerk in regelgeving en vergunningen.
• Eenduidige regels voor agrarische bedrijven.

Figuur 13: Verwachte ondersteuning gemeente (Onderzoek Kien)
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De rol van de gemeente spitst zich voor agrariërs toe op regelgeving, met name op het gebied van de
eenduidigheid en de vergunningverlening. In de open antwoorden staat ook tevredenheid genoemd
over de ondersteuning in plannen van agrariërs.
Daarna volgt het opkomen voor agrarische belangen. Dit laatste geldt in groter verband, maar ook lokaal. In de afwegingen die de gemeente maakt tussen de verschillende belangen ervaren agrariërs zich
soms onvoldoende gezien. Ook zien zij soms verschil tussen wat er beloofd wordt en de dagelijkse
praktijk.
De roep om eenduidigheid in regels komt overeen met wat hierover in de eerste onderzoeksvraag is
opgenomen.

Figuur 14: Verwachtingen gemeente toekomstbestendigheid (Onderzoek Kien)

3.4

Uitkomsten stakeholderbijeenkomst

Op 6 december 2021 zijn de eerste resultaten van de vragenlijst besproken met een stakeholdersgroep. Hier waren vertegenwoordigers aanwezig van lokale agrarische belangengroepen, terreinbeherende organisaties, onderwijsinstellingen, overheidslagen (provincie, waterschap Drents Overijsselse
Delta (WDOD), toeleveranciers, accountants, gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe).
Doel van de bijeenkomst was het vertalen van de uitkomsten uit de vragenlijsten naar (praktische) aanbevelingen voor de gemeenten. De aanbevelingen moesten zo concreet mogelijk zijn en passen bij de
invloedssfeer van de gemeenten.
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Na een presentatie op hoofdlijnen is hier in drie groepen over gediscussieerd. De dialoog spitste zich
toe op de thema’s die prominent naar voren kwamen bij de invullers van de vragenlijst. Dat waren de
thema’s ‘uitdagingen bedrijf en agrarische sector’, ‘toekomstperspectief’ en ‘rol gemeente’.

Uitdagingen bedrijf en agrarische sector
Hoofdlijn uit bespreking 6 december 2021:
• Regelgeving: er is een spanningsveld tussen ‘maatwerk leveren’ en ‘eenduidigheid’. Suggestie:
Maatwerk binnen helder, stabiel kader.
• Stem de grote kaders af met andere (aangrenzende) gemeenten/provincie en houd maatwerk lokaal.
• Zorg als gemeente dat je op tijd aan tafel zit bij regel- en beleidskoers andere overheden/actoren.
• Communiceer positief over de agrarische sector. Heb oog voor de rol en betekenis van boerenbedrijven in het landschap.

Toekomstperspectief
Hoofdlijn uit bespreking 6 december 2021:
• Organiseer proeftuinen voor experimenten met regelgeving en (maatwerk)vergunningen.
• Pilot regeneratieve landbouw in De Wolden (Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe) is een mooi
voorbeeld.
• Zoek de verbinding met stakeholders en andere gemeenten.
• Gebiedsgericht werken is een goede vorm. Gemeente als aanjager.
• Kijk af bij vergelijkbare gemeenten die al ervaring hebben met het stimuleren van innovatie en initiatieven.
• Of bij instanties voor informatie en advies.

Rol gemeente
Hoofdlijn uit bespreking 6 december 2021:
• Durf de speelruimte in regelgeving te pakken. ‘Ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.
• Maak het uitvoeren van innovatieve, toekomstgerichte ideeën laagdrempelig (bv. via vergunningen, OZB).
• Denk integraal en opgavegericht. Werken vanuit de bedoeling, regels zijn ondersteunend.
• Faciliteer communicatie tussen agrariërs, inwoners en omgeving. Loketfunctie. Of subsidieer (onafhankelijk) bedrijfsadvies.
• Faciliteer ideeën van onderop, als procesbegeleider.
• Positioneer rol van gemeente goed richting hogere overheden, bijvoorbeeld op stikstof.
De suggestie van de stakeholders rond het ‘werken vanuit de bedoeling’ past in de gedachte van de
Omgevingswet. Tegelijkertijd groeit landelijk de roep om meer centrale regie op ruimtelijke ordening.
De gemeenten en de provincie blijven hierover, net als over de gebiedsgerichte aanpak, in gesprek.
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4.

ANALYSE KWALITATIEF ONDERZOEK –
KEUKENTAFELGESPREKKEN

Aan het eind van de vragenlijst uit het kwantitatieve deel van het onderzoek konden de respondenten
aangeven of zij open stonden voor een keukentafelgesprek. Ook konden ze aanvinken welke thema’s zij
het belangrijkst vonden in de vragenlijst. De drie gekozen thema’s – uitdagingen bedrijf en agrarische
sector, toekomstperspectief en rol gemeente - werden de basis voor de keukentafelgesprekken. Deze
thema’s sluiten perfect aan bij de onderzoeksvraag.
De uitgebreide antwoorden uit de gesprekken staan in bijlage 2. Hieronder staat een uitwerking van de
belangrijkste onderwerpen zoals die in meerdere gesprekken voorbij kwamen.
Het is goed te weten dat er aanzienlijke verschillen zaten tussen de toon van de gesprekken. In hoofdstuk 1 ‘Aanleiding en context’ is in paragraaf 1.3 al genoemd dat de agrarische sector het moeilijk
heeft. De vragenlijst laat dit op onderdelen ook zien en in de keukentafelgesprekken komt de factor
mens duidelijker naar voren. In sommige gesprekken kwam emotie boven: mensen voelen zich niet gezien, niet gehoord. De houding van de gemeenten wordt dan als teleurstellend ervaren. Dit komt in
beide gemeenten voor. Over het geheel genomen lijkt dergelijke onvrede in De Wolden vaker op individuele onderwerpen vast te zitten, bijvoorbeeld in de afhandeling van specifieke vergunningen en regels
voor het bedrijf. In Westerveld lijkt sprake van een wat algemener teneur, waarbij de aandacht voor
toeristische sector/bedrijven en de natuur en het moeten werken met verouderde bestemmingsplannen door meerdere mensen als negatief wordt ervaren.
De mogelijkheid tot dialoog, gehoord worden, bleek erg welkom. De reden dat mensen zich opgaven
voor een gesprek was daarnaast vaak nieuwsgierigheid naar wat de gemeente wil met het landelijk gebied, nu en in de toekomst. Andere deelnemers deden mee omdat zij dit initiatief van de gemeente
waarderen en er graag een bijdrage aan willen leveren.
Als het gaat om dialoog is een plenaire bijeenkomst niet voor iedereen geschikt, zo bleek uit de gesprekken. Daar zijn vaak dezelfde mensen aan het woord, waardoor anderen zich maar liever stil houden. De keukentafelgesprekken zijn daarmee een onmisbare aanvulling op de geluiden die in grotere
(gemeentelijke) bijeenkomsten worden opgehaald.
In sommige gevallen speelde er een specifieke vergunningaanvraag bij de gemeente en was dat de
(persoonlijke) drijfveer voor een gesprek.

4.1

Thema: Uitdagingen bedrijf en agrarische sector

Balans kostprijs en opbrengst
De financiële kant van het bedrijf is zeer belangrijk voor het voortbestaan en de te verdienen boterham. De meeste agrariërs ervaren dat de gemeente weinig invloed heeft op melkprijs, grondprijs en
arbeidskosten. Dat zien we ook terug in de vragenlijsten. De gemeente is op financieel gebied wel een
belangrijke partij voor zorgboerderijen. De hoogte van de vergoeding per cliënt is onderdeel van gemeentelijk Wmo-beleid.
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Het financiële belang van neventakken kan aanzienlijk zijn en is soms onmisbaar voor het voortbestaan
van het bedrijf. Met een neventak wordt het ondernemersrisico gespreid. Tegelijkertijd helpt een neventak vaak bij een betere verbinding tussen boer en burger. Klanten in een winkel, cliënten en hun
begeleiders, zij zien rechtstreeks hoe het er toegaat op een agrarisch bedrijf en dat helpt in de beeldvorming.
Enkele agrariërs gaven aan dat het gat met consumentenprijzen groot is. Hier zien sommigen wel een
rol voor de (lokale) overheid, bijvoorbeeld in de lobby naar grote spelers in de markt.

Imago
De ingevulde vragenlijsten geven een indruk van het collectieve beeld in de agrarische sector.
In de interviews was meer ruimte voor de beleving van de individuele agrariër. Hoe verhoudt hij of zij
zich tot de uitdagingen en kansen in de agrarische wereld en tot de bredere context van de samenleving?
In de eerste plaats lijkt dat afhankelijk van persoonlijke kenmerken. De ene persoon staat iets makkelijker in het leven dan de andere. Het maakt ook verschil of iemand uitgaat van het goede in de andere
partij of meer vanuit wantrouwen denkt.
De geïnterviewden gaan verschillend om met de manier waarop de agrarische sector in de media
wordt neergezet. Die verschillen zijn voor een deel te herleiden tot verschillen in bedrijfstype en tussen
generaties. Voor allen geldt dat zij een rol zien voor de gemeente in het vertellen van het echte verhaal.

Bedrijfstype
Geïnterviewden uit de intensieve veehouderij voelden zich over het algemeen sterker in een negatief
daglicht gezet dan de melkveehouderij. Met alle regels en controles mag de consument vertrouwen op
een goed product, dat met aandacht voor dierenwelzijn is geproduceerd. Bij sommigen is teleurstelling
dat dit vertrouwen toch nog vaak ontbreekt. Het steekt dat de media vooral negatieve uitwassen van
de intensieve veehouderij in de schijnwerpers zet. Mensen die de sector niet kennen kunnen het onderscheid niet maken tussen deze uitwassen en de reguliere gang van zaken. De agrariërs merken dat
dit het plaatje van hun sector kleurt. Geïnterviewden uit de intensieve veehouderij ervaren weinig
waardering van de samenleving en voelen zich soms zelfs ronduit bedreigd.
Deze angst, samen met de eisen rond hygiëne en ziektepreventie, zorgen ervoor dat deze bedrijven
minder toegankelijk zijn voor ‘gewone burgers’. Er staan letterlijk hekken omheen. Hierdoor groeit de
afstand, terwijl zowel boer als consument juist gebaat zijn bij transparantie en dialoog. Waar dit wel
gebeurt is het gevoel van waardering voor de ondernemer groter.

Generatie
Mensen boven de vijftig halen vaker met enige weemoed de ‘oude’ tijd van vanzelfsprekende saamhorigheid op het platteland aan. Voor hen is het onwennig dat de agrarische sector marketing nodig zou
hebben.
Het is immers heel lang vanzelfsprekend geweest dat ‘de samenleving’ precies wist hoe het eraan toe
ging in het boerenbedrijf. Begrip van de omgeving was een gegeven, niet iets om je best voor te hoeven doen. Als voorbeeld: water uit de sloot halen voor de spuittank kon tot een jaar of vijf geleden nog,
nu leidt het snel tot commentaar omdat mensen denken dat de sloot vervuild wordt.
Ook onderlinge concurrentie en verdeeldheid binnen de agrarische sector is voor de oudere generatie
relatief nieuw. In deze groep is de verontwaardiging over het imago van de boer in de media groot. Zij
zien een rol voor de gemeente in het vertellen van het echte verhaal.
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Bij jongere boeren lijken de spelregels van de neoliberale samenleving meer geaccepteerd te zijn. Zij
investeren zelf makkelijker en gerichter in het verkopen van de agrarische sector en hun bedrijf. In deze
leeftijdsgroep hebben bedrijven ook vaker een neventak. Een zorgboerderij en/of streekproductenwinkel trekt bezoekers aan, die het bedrijf rechtstreeks leren kennen en positief waarderen. In de gesprekken is in dat kader enkele keren het woord ‘aaibaar’ gevallen.

Lokale thema’s
Rangorde lokale belangen
In beide gemeenten zijn boeren nieuwsgierig naar de plaats van de agrarische sector binnen de belangenafweging die hun gemeente maakt. Om die afweging te duiden hebben zij veel oog voor de zichtbare maatregelen van de gemeente. Ingrepen in de fysieke leefomgeving, zoals weginrichting en
bermbeheer, vertalen verschillende geïnterviewden als keuzes die alleen voor de toeristen worden gemaakt. Zij missen vaak inzicht in de doelen van maatregelen en vullen die zelf in.
Meerdere keren werd genoemd dat wegwerkzaamheden niet (op adresniveau) werden aangekondigd.
Bedrijven kregen daardoor onverwacht met bereikbaarheidsproblemen te maken. Bij agrariërs die zich
onvoldoende gezien voelen door de gemeenten versterkt zoiets het beeld dat andere belangen voorrang krijgen op die van de agrarische.
Dat geldt ook voor media-aandacht. Thema’s die vaak in het nieuws zijn – bijvoorbeeld omdat er veel
over te doen is, zoals de bollenteelt – krijgen naar het idee van de agrariërs meer aandacht van de gemeente dan de rest van de agrarische sector.
Lokale mentaliteit
Een ander thema is de plattelandsmentaliteit. Bij de vraag waar geïnterviewden lokaal trots op zijn noemen zij zaken als gemoedelijkheid, saamhorigheid, het dorpsgevoel, wederzijdse hulpvaardigheid, ook
als boer en burger. ‘Leven en laten leven’, zo werd die mentaliteit meerdere keren omschreven. Aanvullend is het praktisch denken als waarde genoemd, evenals (praktisch) kunnen anticiperen op de toekomst.
In verschillende gesprekken is oprechte vrees voor een verstedelijkende mentaliteit voorbij gekomen.
Soms speelt dat dicht bij huis en is de samenwerking die De Wolden met Hoogeveen heeft de aanleiding. Vaker ging het om de komst van mensen uit de Randstad. Verstedelijking staat dan synoniem voor
hoogopgeleide, goed van de tongriem gesneden mensen, met een stevige financiële positie, volop vrije
tijd en een matige bereidheid tot luisteren. Enkele geïnterviewden spreken vanuit persoonlijke ervaringen, anderen meer ‘van horen zeggen’. Het is de vraag hoe gechargeerd dit beeld is. Daar komt bij dat
het mogelijk niet zo zeer om de typering van de stedeling gaat, maar vooral om de wisselwerking tussen individuen in een bepaalde situatie. Die komt van twee kanten. Ook timing speelt een rol – als
mensen elkaar pas opzoeken als er al wrijving is, ontwikkelt een contact zich anders dan wanneer ze
elkaar al eens ‘neutraal’ hebben leren kennen.
Voor dit onderzoek volstaat de constatering dat er in de beleving van de geïnterviewden een plattelandsmentaliteit is en een stedelijke en dat die onderling verschillen. Plattelanders en stedelingen kunnen daardoor onbedoeld weerstand bij elkaar oproepen.
Het kan interessant zijn de geldende plattelandswaarden te definiëren, met verschillende plattelanders, uit verschillende leeftijdsgroepen, locaties, bedrijfstakken. Van daaruit is een vertaling te maken
naar de ingrediënten voor dialoog met mensen voor wie die waarden en gewoonten niet vanzelfsprekend zijn.
Bovenstaand stuk gaat specifiek over stedelingen. In zijn algemeenheid is behoefte aan betere communicatie tussen partijen in het landelijk gebied. Het is welkom dat de gemeente een verbindende rol
speelt tussen boeren en bijvoorbeeld overheid, natuurorganisaties en burgers.
Hierbij hoort een zekere organisatiegraad van de lokale agrarische sector.
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Niet iedere agrariër is aangesloten bij een belangenorganisatie en bovendien is de diversiteit onder
boeren en hun bedrijven aanzienlijk.
Terug naar de fysieke leefomgeving. Verschillende agrariërs willen graag regie over bermbeheer, zowel
in de doelstellingen als in de uitvoering. Soms is overlast door Sint Jakobskruiskruid of afval van passanten de drijfveer. De Westerveldse aanpak met Boermarke Wapserveen dient als voorbeeld van een
aanpak waarin de drijfveer de berm en het maaisel zelf zijn. Boeren mogen dit maaisel zelf gebruiken
voor voer of bodemverbetering.
Trots
Er is ook trots. Op de ontwikkeling van het eigen bedrijf bijvoorbeeld en ook op die van de agrarische
sector in de regio. Levendige, diverse en nette bedrijven, de combi van een afwisselend landschap met
natuur en (kringloop)landbouw, dat geeft volgens enkele geïnterviewden de gemeenten een goede uitstraling.
Boeren genieten ook van het landschap waarin ze wonen, leven en werken. En ze zijn geworteld in de
regio, hebben een belangrijke functie in de leefbaarheid van het gebied en voelen zich ermee verbonden.
Dit verhaal over de agrarische sector, de rol en de wortels in het gebied mag veel beter en vaker verteld worden. Het is het visitekaartje van de regio en versterkt de interactie met burgers.

(Verbetersuggesties) regelgeving
Duidelijke koers
Bijna unaniem noemen de geïnterviewden helder, eenduidig langetermijnbeleid (> 10 jaar) vanuit (lokale) overheden als wens als het gaat om regelgeving. Welk belang laat de eigen gemeente hierin het
zwaarst wegen?
Afstemming tussen overheden onderling en transparantie daarin is daarbij een belangrijke component.
Die eenduidigheid moet er vervolgens ook zijn tussen beleid en uitvoering. Verschillende boeren kunnen praktijkvoorbeelden aandragen waarbij uitvoeringsregels in hun beleving een passend plan onbedoeld in de weg stonden.
Het is opvallend dat de duidelijkheid belangrijker wordt gevonden dan ‘krijgen wat je wilt’. Met andere
woorden, agrarisch ondernemers kunnen beter uit de voeten met een duidelijk ‘nee’ dan met onzekerheid. Het eerste biedt handelingsperspectief, het laatste niet.
Eén van de geïnterviewden vat het als volgt samen: ‘eerst duidelijkheid, dan acceptatie, dan samen oplossen’. Zonder duidelijkheid kun je volgens een andere deelnemer als boer netjes alles steeds volgens
de regels doen en toch verlies lijden, omdat er tussentijds weer iets verandert.
Als gemeentelijk instrument in dit proces wordt een actueel bestemmingsplan genoemd. Vooral in
Westerveld zijn de verouderde ruimtelijke kaders veel boeren een doorn in het oog. Voor ondernemers
is een actueel, duidelijk kader met ruimte voor individueel maatwerk en flexibiliteit een voorwaarde
voor anticiperen op de toekomst. Dit sluit aan bij hoe dit thema in de stakeholderbijeenkomst is samengevat. Maatwerk binnen een helder, stabiel kader.
Vergunningen
Vergunningverlening zien de geïnterviewden graag transparant, makkelijk, voorspelbaar en snel verlopen. Zij hebben graag vooraf helder wat zij zelf moeten aanleveren. Nu gebeurt het vaak dat onverwacht extra informatie wordt gevraagd. De voortgang mag veel transparanter, bijvoorbeeld via een
‘track and trace’ zoals bij pakketbezorging. Geregeld een terugkoppeling geven helpt ook.
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Hier geldt hetzelfde als bij maatregelen in de fysieke leefomgeving – informatieleemten worden vaak
vanuit de eigen perceptie ingevuld. Als die perceptie negatief is, breidt die negativiteit zich vervolgens
als een olievlek uit. Meer in contact blijven met agrariërs kan de gemeente regie op de beeldvorming
opleveren.
Volgens de deelnemers kan dat extra contact prima via een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld met een
casemanager die de vraag integraal oppakt en de aanvrager ontzorgt.
Wonen
In meerdere gesprekken kwam het thema wonen voorbij. Er is zorg over jongeren die slecht aan een
woning kunnen komen op het platteland. De geïnterviewde boeren zien ook kansen, bijvoorbeeld in
woningsplitsing en/of Ruimte voor ruimte. Woonhuizen bij agrarische bedrijven zijn geregeld ingericht
op twee generaties. Soms zijn ze zo ruim dat er meerdere appartementen in te maken zijn. Een andere
optie is het bouwen van een kleine woning/tiny house op de kavel. Agrariërs die met dergelijke ideeën
rondlopen zijn geholpen met een meedenkende houding van de gemeente. Ook hier lijkt het aan duidelijkheid te ontbreken. Denkend vanuit de problemen op de woningmarkt ligt er een serieuze kans op
de agrarische erven. Het jongereninitiatief in Dwingeloo (Westerveld), dat heeft ingesproken tijdens
een avond over de omgevingsvisie, kaart het woningprobleem treffend aan.
Landschap
Boeren nemen onderhoud van landschapselementen vaak van nature op in de bedrijfsvoering. Enkelen
zouden hierbij graag meer samenwerking met de gemeente zien en/of met natuurorganisaties. Samen
de doelen bepalen en de agrariër vervolgens autonomie geven over de uitvoering. Want over de na te
streven doelen en hoe dat er vervolgens uitziet kun je verschillend denken en dat gebeurt ook. Ook
hulp bij het organiseren van arbeid is gewenst, of betere vergoedingen. Een voorbeeld kan samenwerking met Agrarische natuur Drenthe zijn. Hierin zitten vergoedingsmogelijkheden vanuit het ANLb-stelsel (agrarisch natuur- en landschapsbeheer).
Daarnaast is er behoefte aan beter contact tussen boeren en verschillende partijen in het landschap.
Hier zou gelijkwaardigheid vaker uitgangspunt mogen zijn. In de beleving van enkele geïnterviewden
stellen waterschappen en Staatsbosbeheer zich vooral als controleur op. En er is soms onvrede over de
visie en hoe dat uitpakt in het landschap. Te natte of droge percelen, gerelateerd aan keuzes in waterbeheer, zijn daarvan een voorbeeld. Aanvullend missen zij soms afstemming tussen de verschillende
bestuurslagen en hun invloedsgebieden.
Bestuurlijke grenzen bestaan op papier, niet in het landschap.
Weiden en landschapselementen hebben een rol in CO2-vastlegging. Een geïnterviewde haalt aan dat
daar best een beloning tegenover mag staan. Een ander suggereert een soort ‘rechtensysteem’, waarbij vervuilende bedrijven de boer betalen voor koolstofvastlegging.
Een ander idee voor financiële tegemoetkomingen voor inzet in landschapsonderhoud en CO2-vastlegging was om hiervoor het ingehouden ‘ondernemersgeld’ in de OZB te gebruiken.

4.2

Thema: Toekomstperspectief

Landbouwtransitie
De landbouwtransitie. Een geïnterviewde vat die transitie bondig samen als het verkleinen van de footprint van de sector. Een ander ziet de vergroening uit de EU-plannen van vicevoorzitter Timmermans
als plaatje voor de toekomst. Niet dat iedereen het daarmee eens is, sommige agrariërs zeggen dat er
al genoeg natuur in Drenthe is.
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Wat houdt die transitie in, wat kan er, welke mooie voorbeelden zijn er? Uit de gesprekken blijkt een
informatiebehoefte, die volgens sommigen ingevuld kan worden met een gemeentelijke informatiebijeenkomst. Nodig verschillende stakeholders en deskundigen uit en leg de nadruk op wat er allemaal
kan. Als vervolg hierop zijn studieclubs genoemd, met thema’s als natuurontwikkeling, grondgebonden
landbouw, biologisch, extensief boeren, neventakken en kringlooplandbouw.
Een belangrijk onderwerp, dat meerdere keren genoemd is, is de functiewisseling natuur- / landbouwgrond en passende vergoedingen.
Ook het goedkoper organiseren van arbeid is voor meerdere deelnemers een factor die bij transitiedenken hoort. In één van de gesprekken kwam de tip om de transitie ‘met fluwelen handschoenen en
financiële steun’ uit te rollen.
Regels
Wat regelgeving betreft mist er afstemming. Ook openheid in processen is gewenst en het voorbeeld
rond stikstof is er één waar dat voor velen helemaal ontbreekt.
Maatregelen die in ‘de bedoeling’ passen zouden makkelijker vergund moeten worden. Nog belangrijker is dat ze niet via de achterdeur tot beperkingen leiden. In dit kader noemt een geïnterviewde dat
het nemen van stikstofbeperkende maatregelen op een bedrijf geen invloed op de totale stikstofruimte
van het bedrijf zou mogen hebben. Gebeurt dit wel, dan kan iemand die goed bezig is onbedoeld bestraft worden door beperkingen in uitbreidingsmogelijkheden.
Een ander voorbeeld komt vanuit de derogatieregels. Die zijn soms moeilijk te rijmen met het verbouwen van eigen voer en het zelfvoorzienend zijn. Een vergelijkbaar effect is genoemd rond fosfaatrechten, die een bedrijf dat al jaren extensief werkt op achterstand zetten omdat het aantal stuks vee op de
referentiedatum (2 juli 2015) leidend is.
Meerdere geïnterviewden vragen ruimte om te experimenteren. Letterlijk, via experimenteervergunningen, en/of door haalbaarheidsonderzoeken te faciliteren.
Bij landbouwtransitie past volgens de deelnemers ook meer samenwerking tussen veehouder – akkerbouwer, voor mest en vruchtwisseling. Dit hebben bedrijven soms zelf al geregeld, maar het kan op uitgebreider schaal.
Financiën
Belangrijk hier is dat bedrijven in afwachting van regels – stikstof, bestemmingsplannen – stil staan en
niet investeren. Daar zit de beperking. Het begint dus bij mogelijkheden in de regels, pas daarna speelt
de financiering. Dat kan op verschillende manieren. Subsidies kennen voor- en tegenstanders. Voorstanders zien ze als een impuls om iets nieuws te kunnen starten of te proberen, waarna de verandering onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Een minder enthousiaste agrariër ziet dat dit laatste vaak niet
gebeurt, waardoor het enthousiasme verdampt zodra de pot leeg is.
Er zijn ook andere ideeën. Heel praktisch: koppel de OZB aan hoe ‘groen’ een bedrijf is, als extra prikkel.
Korting of vrijstelling van waterschapslasten, riolering, gemeentebelasting werden ook genoemd. De
gedachte hierachter is dat de boer zelf waarde levert aan de samenleving (water-, landschapsbeheer,
slootonderhoud) en daarmee anders aangeslagen zou moeten worden dan een burger, die alleen
waarde afneemt.
Iemand trekt de vergelijking met de Covid-regelingen – die zouden er ook mogen zijn voor de klimaatproblematiek.

Onderzoek toekomst agrarische sector | De Wolden en Westerveld

Pagina | 30

Energietransitie
Dit is opnieuw een onderwerp waarbij behoefte is aan informatie over wat er allemaal kan, zowel op
erfniveau als op het niveau van grootschalige opwek. In het laatste geval is er sprake van een verdienmodel voor de grondeigenaar.
Enkele agrariërs hebben interesse in mestvergisting, bijvoorbeeld zoals de Coöperatie Groengas
Koekange-Echten doet. Het spreekt hen aan dat digestaat weer gebruikt kan worden op de akkers,
waar de voedingsstoffen direct beschikbaar komen voor de plant. Ook gaven geïnterviewden aan dat er
op basis van het project ‘Bioclear earth’ meer bodemleven is.
Bij het zelf opwekken van elektriciteit is de congestie op het stroomnetwerk een struikelblok. Veel boeren wachten met plannen totdat het stroomnetwerk op orde is. Opslag op eigen erf lijkt voor velen nog
ver weg. Plaatjes van zeecontainers vol batterijopslag trekt weinigen aan. Toch is in dit kader ook
ruimte in de regels benoemd als belemmering.
Meerdere boeren hebben aangegeven dat zij ruimere mogelijkheden voor kleine windmolens wenselijk
vinden. Samen met zonnepanelen kunnen zij dan de pieken en dalen in het eigen stroomverbruik opvangen. Soms kan dit al op een kleinverbruikaansluiting.
Voor een goed rendement is in het Drentse landschap van beide gemeenten > 15 meter ashoogte nodig. Daarnaast is voor sommigen een molen buiten het bouwblok aantrekkelijk.
De huidige ruimtelijke mogelijkheden ontbreken nog, of zijn in voorbereiding. Vooralsnog is het uitgangspunt bij de gemeenten dat alleen molens van maximaal 15 meter mogelijk zijn, die binnen het
bouwblok moeten worden geplaatst. Dit is nog niet bij iedereen bekend. Algemeen geldt voor energie,
net als bij andere bedrijfsontwikkelingen, dat ondernemers de stip op de horizon afwachten voordat zij
er in investeren.

4.3

Thema: Rol gemeente

In de voorgaande vragen zijn al verschillende suggesties gedaan voor de rol van de gemeente. Transparantie, duidelijkheid, het definiëren en waarderen van lokale kenmerken en karakter, het zijn allemaal
zaken die boeren graag met en door de gemeente uitgevoerd zien. Samen optrekken in het proces van
de landbouwtransitie, met een goede balans tussen geven en nemen en met behoud van het afwisselende landschap.
Wat steeds terugkomt is het vertellen van het echte verhaal van de agrarische sector. De boeren zien
de gemeente daarin als belangrijke speler. In promotie, marketing en profilering als landbouwgemeente bijvoorbeeld.
Daar hoort bewustwording van de consument bij. De voedselzekerheid in Nederland en de hoge kwaliteit lijken voor consumenten zo’n vanzelfsprekendheid, dat er onvoldoende bij stil wordt gestaan hoe
hard en professioneel daarvoor wordt gewerkt. De essentiële rol van de boer in de voedselvoorziening
blijft onderbelicht. De gemeente mag daar meer voor opkomen volgens enkele geïnterviewden.
Dat geldt ook voor de waarden van het platteland, zowel fysiek als sociaal. Breng die samen met de inwoners in beeld en sta ervoor.
De agrarisch ondernemer wil zich gezien en gehoord voelen. Begrip, weten dat je er bent en wat je
doet voor het gezamenlijk belang zijn ook veelgenoemde punten waar die behoefte zich manifesteert.
Enkele deelnemers zien graag dat de gemeente subsidiemogelijkheden actiever onder de aandacht
brengt. Als voorbeeld worden subsidies voor akkerranden genoemd. Eerdere pilots op dit gebied werden erg gewaardeerd.
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Houding
In de gesprekken is gepraat over het ideale profiel van een vertegenwoordiger van de gemeente. Veel
boeren zien het liefst iemand met agrarische deskundigheid en lokale kennis, ook van de mentaliteit.
Hij of zij moet bedrijfseconomisch mee kunnen denken. Er moet vertrouwen zijn en dat betekent voor
veel boeren dat de voorkeur uitgaat naar een vaste contactpersoon. Het liefst is dat iemand uit de eigen gemeente of nabije omgeving.
Een paar punten voor kwaliteitszorg: snel helpen en vlot terugbellen wordt bijzonder gewaardeerd,
evenals het actief terugkoppelen over de stand van zaken als processen langer duren.
Tijdens de gesprekken is meermalen genoemd dat boeren van gemeenten horen dat ze moeite hebben
de bezetting rond te krijgen. Daardoor duren bijvoorbeeld vergunningaanvragen langer. De deelnemers
pleiten daarom voor het uitbreiden van de uitvoeringscapaciteit, zodat vergunningen sneller verleend
kunnen worden.

4.4

Specifieke onderwerpen per gemeente

De Wolden
In De Wolden gaat vergunningverlening volgens sommigen heel traag. Er zijn termijnen van zeven jaar
genoemd. Anderen geven de gemeente juist een compliment over de snelle afhandeling.
Meerdere geïnterviewden hebben hun twijfels over de samenwerking met Hoogeveen. Ook is niet altijd duidelijk hoe die eruit ziet. Dat elke gemeente nog een eigen college en raad heeft bijvoorbeeld is
niet bij iedereen bekend. De twijfels zitten hem in de gedachte dat Hoogeveen veel stedelijker is en dat
dit tot minder aandacht voor de boerenbelangen van de gemeente zal leiden.
Er zijn daarnaast enkele keren verbetersuggesties gedaan voor de communicatie van de gemeente. Informatie zou in een kleinschaliger huis-aan-huisblad beter gelezen worden dan in de huidige advertentiekrant, die een grote regio beslaat.
Als mooi voorbeeld is voor De Wolden de mestvergisting in Koekange genoemd.

Westerveld
In de gesprekken kwamen af en toe gemeentespecifieke zaken voorbij. In Westerveld leeft vaker het
beeld dat de tegenstellingen in de gemeenteraad groot zijn. Soms worden acties van ‘groengroepen’
als katalysator gezien van een zekere polarisatie in de debatten. Meerdere boeren hebben de indruk
dat de gemeente weinig invloed heeft op die beweging. Anderen vinden dat de gemeente juist moet
zorgen dat alle besluiten juridisch dichtgetimmerd zijn, zodat eventuele bezwaren weerlegd kunnen
worden.
Dat ruimtelijk beleid en bestemmingsplannen van vóór de gemeentelijke herindeling door juridische
procedures nog steeds leidend zijn, ervaren agrarisch ondernemers als struikelblok. Zij weten niet waar
zij voor de toekomst op kunnen rekenen.
Al eerder in dit rapport is genoemd dat vanuit het oogpunt van de agrariërs de aandacht van de gemeente voor toerisme, natuur en bollenteelt groter lijkt dan die voor landbouw. Er zijn maar een paar
bollentelers in de gemeente, maar er is veel (media-)aandacht voor. Dan kan het lijken alsof de gemeente daar meer oog voor heeft dan voor andere agrariërs. Dit gevoel is er ook richting recreatie en
toerisme. Het lijkt voor boeren soms alsof toeristen de landelijke omgeving als een groot park zien,
waar je overal mag lopen en rommel mag achterlaten.
Tot slot is in deze gemeente overlast door wolven een groeiend probleem. Enkele ondernemers geven
aan dat dit hun keuze voor het wel of niet weiden van (jong)vee negatief beïnvloedt.
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Er zijn ook positieve geluiden. De aanpak waarbij Boermarkes bermgras en blad van gemeente composteren is er zo één. Boeren mogen het product gebruiken op hun land en/of verwerken als veevoer. Ze
hebben zelf regie en regelen het maaien zelf. Dat wordt gewaardeerd.
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5.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1

Conclusies

Aan dit onderzoek liggen drie onderzoeksvragen ten grondslag. Signaleren wat er leeft binnen de agrarische sector, wat hebben agrariërs nodig voor een goed toekomstperspectief en wat is de rol van de
gemeente daarbij?
Met de vragenlijsten en de keukentafelgesprekken zijn de volgende antwoorden opgehaald:
Onderzoeksvraag: Signaleren wat er leeft bij de agrarisch ondernemers
• Ondergewaardeerd voelen, niet gehoord.
• Imagoprobleem, m.n. in groeiende groep mensen die de agrarische sector niet goed kennen.
• Koersbepaling is lastig in een veranderende wereld en regels.
• Vrees voor aantasting (huidige) plattelandswaarden.
• Balans tussen geven en nemen aan de samenleving mist.
• Verdienmodel is een zorg.
De veranderende wereld en regels beslaat een breed spectrum aan thema’s, van Natura 2000, stikstof,
fosfaat (landelijk) tot de balans tussen natuur, agrariërs en toerisme in de eigen gemeente.
Onderzoeksvraag: Identificeren wat agrarisch ondernemers nodig hebben voor een gezond toekomstperspectief
• Gehoord en gewaardeerd worden. Dialoog, klankbord, samen optrekken, imago.
• Duidelijke koers, planhorizon > 10 jaar.
• Verdienmodel.
• Platteland vitaal houden, ook voor jongeren.
• Autonomie over grondgebruik, bedrijfsvoering e.d.
Handelingsperspectief is een sleutelwoord. Hiervoor missen boerenbedrijven al heel lang duidelijkheid,
zowel van lokale overheden als van het Rijk en de EU. Het is een probleem dat zich bij alle typen bedrijven voordoet.
Aandachtspunt bij koersbepaling is dat dit ook voor bedrijven die stoppen relevant is. Wat gebeurt er
met deze erven? Het onderzoek was minder op deze groep gericht, maar de resultaten laten zien dat
meerdere respondenten de komende tien jaar met de stopvraag te maken krijgen.
Onderzoeksvraag: De rol van de gemeente
Hier zijn verschillende dingen genoemd, die op verschillende abstractieniveaus spelen.
Het begint met een duidelijke koers, waarin de belangen in het landelijk gebied een heldere plek krijgen. Hiervoor zijn waarden leidend. Wat zijn die waarden, vanuit het perspectief van de inwoner, de
(agrarisch) ondernemer, de bezoeker, de gemeente?
De respondenten uit dit onderzoek hechten waarde aan de landschapskenmerken en de sociale cohesie in hun omgeving. Driekwart van hen is geworteld in de gemeente waar het bedrijf staat. Respondenten zeggen dat de wisselwerking met omwonenden en (dorps)gemeenschap voor hen van belang
is. Ook het economisch klimaat en de bijbehorende regelgeving worden belangrijk gevonden.
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Koersbepaling op grond van dergelijke waarden speelt op het strategisch niveau.
Die koers moet zich vervolgens vertalen in overeenkomstige regelgeving en beleidskeuzes, waarbij vergunningen de meest praktische vorm zijn. Dat is het operationele niveau.
Om de afstemming tussen koers en uitvoering te realiseren is organisatiekracht nodig, een goede samenwerking en afstemming tussen alle partijen in het landelijk gebied. Dat is het tactische niveau.
Strategisch niveau
Anticipeer op de toekomst door met (agrarische) ondernemers en inwoners de ingrediënten voor een
vitale en leefbare plattelandsgemeente te definiëren.
Tactisch niveau
Werk aan relaties en een gezamenlijk doel en geluid.
Operationeel niveau
Doe wat je zegt, maak visie en waarden praktisch zichtbaar.
In de aanbevelingen staat de invulling van deze uitgangspunten. De input van de deelnemers is hierin
vertaald naar instrumenten van de gemeente.

5.2

Aanbevelingen

Zowel in het kwantitatieve als in het kwalitatieve deel is de agrariërs gevraagd wat zij van de gemeente
vragen in het proces naar een gezonde toekomst. In de vragenlijst zijn de hoofdlijnen verzameld. In de
keukentafelgesprekken zijn concrete suggesties opgehaald. Thema’s die meerdere keren genoemd zijn
vormden de basis voor de aanbevelingen hieronder. De meeste respondenten hebben een goed inzicht
in waar de invloed van de gemeente ligt. Zo verwachten zij niet van de gemeente dat zij het landelijke
stikstofbeleid kunnen veranderen. Waar hieronder over koers wordt gesproken, worden vooral de lokale afwegingen bedoeld, bijvoorbeeld die tussen landbouw, toerisme, natuur en woningbouw.

Strategisch niveau (stip op de horizon)
Anticipeer op de toekomst door met ondernemers en inwoners de ingrediënten voor een vitale
en leefbare plattelandsgemeente te definiëren
• Zorg voor een eenduidige langetermijnvisie > 10 jaar, voor handelingsperspectief in een veranderende wereld.
• Definieer hiervoor samen met de inwoners en ondernemers de lokale plattelandswaarden. Fysiek
én sociaal.
• Definieer de rol van de agrarische sector in landschapsonderhoud, voedselvoorziening en sociale
cohesie en waardeer die.
• Zorg dat koers en uitwerking hetzelfde zijn, bijvoorbeeld door visie en waarden in gemeentelijk beleid te verankeren. Vervang verouderde bestemmingsplannen.
Het gemis aan actuele ruimtelijke beleidskaders wordt met name in Westerveld genoemd.
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Tactisch niveau (organisatiegraad en netwerk)
Werk aan relaties en een gezamenlijk doel en geluid
• Blijf structureel luisteren, signaleren en faciliteren, bijvoorbeeld door een interne contactpersoon,
een agrarisch loket en/of erfcoaches.
• Bouw en/of onderhoud netwerken en consortia:
- met stakeholders (waterschappen, terreinbeherende organisaties, agrarische belangengroepen, erfbetreders, uitvoeringsdiensten e.d.);
- tussen gemeente en samenleving;
- tussen groepen in de samenleving, agrarisch en niet-agrarisch;
- draag de visie en uitwerking uit in lobby bij andere overheden en stakeholders.

Operationeel niveau (concrete acties)
Doe wat je zegt, maak visie en waarden praktisch zichtbaar
• Zorg voor een vaste contactpersoon voor integrale, transparante afhandeling van agrarische vraagstukken.
• Zorg dat dit iemand is met lokale- en agrarische kennis en betrokkenheid.
• Handel vergunningen snel en transparant af (‘track and trace’) en zorg voor voldoende personele
capaciteit (casemanagers).
• Faciliteer evenementen als een ’Toer de boer’ – kennismaking burger/boer.
• Organiseer bedrijfsbezoeken ambtenaar/wethouder en boer over en weer.
• Organiseer ontmoeting en kennisuitwisseling tussen boeren onderling.
• Faciliteer – bijvoorbeeld samen met provincie en Rijk – onafhankelijk advies.
• Investeer in samenwerking boer en natuurbeheer. Organiseer of faciliteer arbeid.
• Vertel het verhaal over de agrarische sector en maak het samen met hen zichtbaar. In de volle
breedte, vanuit de mens én het product.
• Laat een vragenlijst zoals die uit het agrarisch onderzoek ook invullen door niet-agrarische plattelanders (verbinding boer-burger).
• Stel een lokaal ’Inburgeringsprogramma’ op voor nieuwe inwoners.
• Faciliteer innovatieve pilots die bijdragen aan de landbouw van de toekomst.

5.3

Vervolg

De gemeenten hebben dit agrarisch onderzoek laten uitvoeren met de intentie hun instrumenten gerichter in te zetten voor de agrarische sector. Dat betekent dat zij ervoor open staan om hun beleid en
dienstverlening (deels) anders op te zetten en uit te voeren. Dit is een kwestie van doen, evalueren en
bijstellen. Het meten van impact helpt, als toevoeging op evalueren, om antwoord te krijgen op de
vraag wat er in de nieuwe werkwijze lukt dat met de oude manier niet voor elkaar te krijgen was. Dit
kan, naast de voorspelde eisen, ook inzicht in interessante bijvangsten opleveren.
Vooraf bepalen waar een aanbeveling toe moet leiden en hoe dit gemeten wordt – en eventueel bijgesteld - past goed bij de bestuurlijke verantwoordingsprocessen binnen een gemeente.
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Integraal denken en opgavegericht werken betekent niet dat één persoon voor alle onderdelen verantwoordelijk wordt, of ze allemaal zelf moet uitvoeren. De kracht zit in de gezamenlijkheid, de verdeling
over meerdere beleidsvelden en personen. De onderzoeksresultaten bieden aanknopingspunten voor
diverse beleidsterreinen binnen de gemeente: ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening, duurzaamheid, economische zaken en plattelandsontwikkeling. Dat is meteen een tactische aanbeveling
voor het vervolg van dit agrarisch onderzoek – beperk de uitkomsten niet tot het beleidsveld landelijk
gebied of plattelandsontwikkeling, maar zet de aanbevelingen integraal uit.

Ervaringen elders laten zien dat het werken in gebiedsprocessen geschikt is om meerdere aanbevelingen te combineren. Deze optie is ook genoemd tijdens de stakeholderbijeenkomst. Integraal denken, de waarden in een gebied opzoeken met en door de inwoners en gezamenlijk
de praktische invulling bepalen zorgt voor een gedragen aanpak, die alle betrokkenen perspectief biedt voor een langere termijn.

Beide gemeenten hebben sporen uitgezet waarbinnen de uitkomsten uit dit agrarisch onderzoek zullen
worden opgepakt.
De Wolden
• Aanbevelingen (strategisch en operationeel) meenemen in het inrichten van het Transitiefonds
Toekomstgerichte landbouw en de actualisatie van het Economisch Actieplan De Wolden.
• Aanbevelingen (praktisch) waar mogelijk meteen uitvoeren.
• Stakeholders en geïnteresseerde deelnemers van dit onderzoek denken mee.
Westerveld
• Aandachtspunten en concrete acties uit de gemeentelijke gesprekken met agrariërs.
• Aanbevelingen (praktisch) deels meteen uitvoeren.
• Aanbevelingen (strategisch en operationeel) doorzetten naar proces gemeentelijke visie.
• Stakeholders en geïnteresseerde deelnemers van dit onderzoek denken mee over de toekomst van
de landbouw.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Kwantitatief onderzoek (rapportage Kien)
Bijlage 2: Kwalitatief onderzoek

Onderzoek toekomst agrarische sector | De Wolden en Westerveld

Pagina | 38

Bijlage 1: Kwantitatief onderzoek (rapport Kien)
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Achtergrond onderzoek en methode

Onderzoeksvraag

Onderzoeksdoelgroep en selectie

Wat hebben agrarische ondernemers nodig voor een
goed toekomstperspectief en welke rol zien zij
hierin voor de gemeente?

Methode
Online onderzoek met uitnodiging via brieven die door de
gemeenten zijn verstuurd

Agrarische ondernemers in de gemeenten De
Wolden en Westerveld

Respons
121 volledig ingevulde vragenlijsten
Betrouwbaarheid
Bij een betrouwbaarheid van 95% zal de steekproefuitkomst maximaal 8,0%
afwijken van de werkelijke situatie (als alle ondernemers in de doelgroep
ondervraagd zouden zijn). Bovenstaande gaat uit van een
representatieve steekproefverdeling. Representativiteit is niet
controleerbaar i.v.m. de specifieke selectie.

Veldwerkperiode

26 oktober 2021 t/m 15 november 2021

Uitleg rondom de toetsing en benoeming van verschillen

In dit rapport worden, naast de totaalresultaten, ook verschillen besproken tussen doelgroepen binnen de steekproef. Deze verschillen worden in de conclusies alleen
benoemd wanneer ze statistisch significant zijn, dit wil zeggen dat de kans erg klein is dat ze alleen aan het toeval geweten kunnen worden. Voor het toetsen van de
significantie worden verschillende methodes gebruikt (in dit rapport o.a. Chi-Square en T-Toets).
Wanneer een bepaalde groep significant afwijkt van de overige groepen, worden de percentuele verschillen als volgt vermeld in de conclusies: “(..% vs. ..%)”. Het
eerstgenoemde percentage betreft dan de uitkomst van de benoemde (afwijkende) groep, het tweede percentage betreft het gemiddelde van de overige groepen.
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Conclusie

Toekomst
•

Toekomstperspectief is voor twee derde van de ondernemers één van de belangrijkste onderwerpen.

•

De meerderheid verwacht over tien tot vijftien jaar bij het bedrijf veranderingen op het gebied van energie. Twee derde denkt dat het energieverbruik dan is verminderd en zes op de tien
verwachten dan (meer) duurzame energie op te wekken.

•

De helft verwacht dan (meer) te investeren om problemen op het gebied van water te voorkomen, minder gewasbeschermingsmiddelen te gaan gebruiken en/of natuurinclusiever te gaan
ondernemen.

•

Vier op de tien verwachten de hoofdactiviteit van hun bedrijf uit te breiden. Een derde verwacht geen grote veranderingen door te voeren.

•

Een kwart verwacht over te stappen naar andere teelten en/of zich toe te spitsen op lokale productieketens.

•

Om toekomstbestendig te blijven, heeft men vooral financiële armslag nodig. Zes op de tien noemen dit. Hierna worden belastingvrijstellingen, advies over regelgeving en subsidies en
experimenteervergunningen het vaakst genoemd, door ongeveer een derde.

Uitdagingen bedrijf en agrarische sector
•

Zes op de tien vinden uitdagingen bedrijf en agrarische sector één van de belangrijkste onderwerpen.

•

Ontwikkelingen in kostprijs en opbrengst (84%), Europees beleid (81%) en (tegenstrijdige) regelgeving (80%) zijn de vaakst genoemde zaken die enigszins of veel invloed hebben op het
toekomstperspectief van het bedrijf. Driekwart zegt dat voor het imago dat de media schetsen van de sector. Al deze zaken hebben voor minstens de helft veel invloed op het bedrijf.

•

Andere zaken die voor minstens de helft enigszins/veel invloed hebben zijn (oplopende) grondprijzen (72%), klimaatveranderingen (69%), stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving
(69%), energietransitie (63%), natuurontwikkeling – Natuurnetwerk Nederland (62%), ruimteclaims (55%), bodem- en waterkwaliteit (54%), bedrijfsopvolging (53%) en opgaven rondom
herstel van biodiversiteit (52%).

•

Voor ondernemers uit de gemeente Westerveld heeft toerisme vaker enigszins/veel invloed op het toekomstperspectief van hun bedrijf.

•

De meerderheid vindt duurzame productie passen binnen de agrarische sector. Drie op de tien zijn van plan om dit toe te passen of doen dit al. De helft wil hier pas in investeren als men
zeker weet er (financieel) voldoende voor terug te krijgen. 7% ziet wel problemen rond klimaat en duurzaamheid, maar weet niet wat hij/zij er aan kan doen. Een tiende wil pas iets
veranderen nadat de veroorzakers van klimaatproblemen hun werkwijze hebben aangepast. 2% wil helemaal niet veranderen en vindt duurzamere productie niet nodig.

•

Driekwart heeft in de afgelopen 5 jaar aanpassingen doorgevoerd ten gunste van biodiversiteit, waterkwaliteit, benutting mineralen en/of dierenwelzijn.
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Stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving
•

Zoals eerder genoemd heeft de stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving voor zeven op de tien ondernemers enigszins/veel invloed op het toekomstperspectief van hun bedrijf.

•

Voor ruim de helft van deze ondernemers gaat om het Dwingelderveld dat hierin een rol speelt. Ruim vier op de tien hebben (ook) te maken met het Drents-Friese Wold & Leggelderveld
en/of het Holtingerveld.

•

Hoewel het Dwingelderveld in de gemeente Westerveld ligt, is het vaker van invloed op ondernemers uit de gemeente De Wolden.

•

De meerderheid ziet geen of weinig kansen wat betreft de stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving. Men weet vaker bedreigingen te noemen, zoals bedrijfsbeëindiging, inkrimpen, niet
kunnen uitbreiden, extra beperkingen/regelgeving, hogere investeringen en lagere opbrengsten.

•

Men verwacht van de gemeente dat zij meedenkt met de sector, een duidelijk beleid voert en geen extra regels gaat invoeren.

Rol van de gemeente
•

Ruim vier op de tien ondernemers vinden de rol van de gemeente één van de belangrijkste onderwerpen.

•

De meerderheid verwacht van de gemeente dat zij de agrarische belangen goed opneemt in haar beleid (75%), dat er ruimte is voor maatwerk in ruimtelijke regelgeving en
vergunningenbeleid (70%), eenduidige regels voor agrarische bedrijven (63%) en dat zij het agrarisch belang vertegenwoordigt bij provincie en Rijk (53%).

•

Bijna acht op de tien noemen één of meerdere dingen die zij verwachten van de gemeente om toekomstbestending te blijven of te worden. Zij noemen vooral duidelijkheid, geen extra
regels, vergunningsaanvragen sneller en soepel afhandelen en het meedenken met de sector.

•

Ondernemers die te maken hebben met de stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving verwachten van de gemeente dat zij een duidelijk beleid voert en geen extra regels gaat invoeren.

Advies en ondersteuning
•

Bijna drie op de tien ondernemers vinden advies en ondersteuning één van de belangrijkste onderwerpen.

•

Men gaat het vaakst naar een accountant/boekhouder voor informatie en advies. Acht op de tien doen dit. Twee derde (65%) doet dat (ook) bij de toeleverancier, dit zijn vaker
ondernemers uit de gemeente De Wolden. Bijna zes op de tien raadplegen de Rijksoverheid. De helft laat zich informeren en adviseren door collega-ondernemers en/of een veearts.

•

Bijna een kwart raadpleegt de gemeente.

•

6% heeft behoefte aan ondersteuning bij het vinden van personeel en 16% aan bijscholing en/of een studiegroep. Dat laatste geldt vaker voor ondernemers uit de gemeente Westerveld.
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Waarden
•

Een vijfde van de ondernemers vindt waarden één van de belangrijkste onderwerpen.

•

Verreweg de meeste ondernemers zeggen hun bedrijf uit te oefenen in hun gemeente omdat het familiebedrijf daar staat.

•

De vaakst genoemde redenen waarom de bedrijven nog bestaan, zijn actief bezig zijn met de toekomst en de bedrijfsvoering daarop aan te passen en op tijd te investeren in groeistappen.
Bijna de helft heeft (één van) deze redenen genoemd.

•

Zeven op de tien vinden het belangrijk dat landschapskenmerken in hun leefomgeving behouden of ontwikkeld worden. Ruim de helft vindt economisch klimaat, regelgeving en/of sociale
cohesie belangrijk.

•

Acht op de tien kunnen voorbeelden noemen van keuzes die in hun bedrijf hebben gezorgd voor meer resultaatgerichtheid, verbetering van omzet, efficiëntie of marge. Het gaat onder
andere om aanpassingen in stallen, werk niet uitbesteden, efficiënte productie en kwaliteit leveren.

Balans werkdruk
•

15% vindt balans werkdruk één van de belangrijkste onderwerpen.

•

Ruim de helft ervaart een prima energieniveau en houdt ruimte voor andere dingen dan werk. Vier op de tien hebben al hun energie nodig voor hun werkzaamheden. 6% zit aan zijn/haar
limiet.

•

Men haalt voldoening uit de werkzaamheden in het algemeen. Regelgeving, administratie en controles kosten juist energie.

•

Twee derde kan zich na een dag werken opladen met zijn/haar thuissituatie en de helft heeft in bank hangen/niets doen (ook) een oplaadmogelijkheid. Ruim vier op de tien doen dat met
hobby’s, sport en dergelijke.

•

Ruim acht op de tien kunnen familie, buren of hun sociaal netwerk om hulp vragen als er iets misloopt. Ruim vier op de tien kunnen hun accountant of een andere erfbetreder daarvoor
inschakelen. 2% zegt niemand om hulp te kunnen vragen.

•

Ruim driekwart maakt zich zorgen over zijn/haar bedrijf. Die zorgen gaan vooral over regelgeving, negatieve aandacht van buitenaf, stijgende kosten en lagere opbrengsten en
tegenstrijdige belangen van andere partijen.

•

Er zijn iets meer ondernemers die zich door de samenleving (ruim) ondergewaardeerd voelen dan (ruim) gewaardeerd. Voor 9% is de waardering ruim voldoende en voor 10% ruim
onvoldoende.
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Energie
•

Tussen de verschillende thema’s in de vragenlijst blijkt het onderwerp energie ook een interessante te zijn.

•

Ruim acht op de tien ondernemers zien kansen voor hun bedrijf als het gaat om het verduurzamen van de energievraag, vooral zon- (60%) en windenergie (49%). Ondernemers uit de
gemeente De Wolden zien vaker kansen voor monovergisting en groen gas en ondernemers uit de gemeente Westerveld vaker voor waterstof.

•

De meerderheid heeft interesse in kleine windmolens op het bedrijf. 15% overweegt zelf een kleine windmolen te plaatsen. Nog eens 15% wil dat doen, maar dat wordt door ruimtelijke
regels/vergunningen niet toegestaan. Het laatste geldt vaker voor ondernemers uit de gemeente Westerveld. Drie op de tien hebben wel interesse, maar missen investeringskapitaal.

•

Twee derde verwacht over tien tot vijftien jaar het energieverbruik van zijn/haar bedrijf te verminderen. Zes op de tien verwachten dan (meer) duurzame energie op te wekken.

•

Zoals eerder genoemd heeft de energietransitie voor ruim zes op de tien enigszins/veel invloed op toekomstperspectief van hun bedrijf.

Wet- en regelgeving
•

Ook wet- en regelgeving is een interessant onderwerp.

•

Ruim de helft van de ondernemers vindt het behouden of ontwikkelen van economisch klimaat en regelgeving belangrijk in zijn/haar leefomgeving.

•

Een van de werkzaamheden die ondernemers energie kosten is regelgeving. Dit wordt genoemd naast administratie en controles.

•

Een derde heeft advies over regelgeving en subsidies nodig om toekomstbestendig te blijven of te worden.

Bedrijfsopvolging, nevenactiviteiten, keurmerken en samenwerkingen
•

Vier op de tien ondernemers hebben een opvolger als ze er mee stoppen. Een tiende zegt dat het bedrijf dan ophoudt te bestaan en de helft weet het nog niet.

•

15% verwacht over tien tot vijftien jaar gestopt te zijn als agrarisch ondernemer.

•

De helft heeft één of meerdere nevenactiviteiten, veelal natuur- en landschapsbeheer, verkoop van (streek)producten, het leveren van duurzame energie en/of educatieve activiteiten.
Ondernemers uit de gemeente Westerveld hebben vaker zorg als nevenactiviteit. Twee op de tien hebben nevenactiviteiten om rendabel te kunnen zijn. Een kwart verwacht over tien tot
vijftien jaar meer nevenactiviteiten binnen het bedrijf uit te voeren.

•

Ruim vier op de tien produceren voor een keurmerk. Ondernemers uit de gemeente De Wolden produceren vaker voor het Beter leven keurmerk.

•

Twee derde werkt op lokaal niveau samen met andere (agrarische) ondernemers op het gebied van gewas en grond.
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Melkveehouders
•

Ondernemers met een melkveehouderij als hoofdactiviteit vormen de grootste groep ondernemers. Zes op de tien zijn melkveehouder. Onder de overige ondernemers zijn de aantallen per
hoofdactiviteit te beperkt om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarom is de groep melkveehouders vergeleken met het totaal van de groep overige ondernemers.

•

Dan blijkt dat de melkveehouders vaker te maken hebben met zaken die enigszins/veel invloed hebben op het toekomstperspectief van hun bedrijf. Ze vinden toekomstperspectief dan ook
vaker een belangrijk onderwerp. Ze verwachten vaker over tien tot vijftien jaar hun hoofdactiviteit uit te breiden en vaker geen grote veranderingen door te voeren. Ze geven vaker aan
financiële armslag en belastingvrijstellingen nodig te hebben om toekomstbestending te blijven of te worden. Daarnaast geven zij vaker aan dat zij eerst (financiële) zekerheid willen
voordat ze willen investeren in duurzame productie.

•

Op het gebied van energie zien melkveehouders vaker kansen in windenergie en monovergisting en groen gas. Ook overwegen ze vaker een kleine windmolen te plaatsen op hun bedrijf
en missen ze vaker investeringskapitaal om dat te doen.

•

Het ontwikkelen of behouden van economische klimaat, regelgeving vinden melkveehouders vaker belangrijk in hun leefomgeving.

•

Melkveehouders geven minder vaak aan dat hun energieniveau prima is en vaker dat zij al hun energie nodig hebben voor hun werkzaamheden. Zij voelen zich vaker (ruim) onvoldoende
gewaardeerd door de samenleving. Ze zeggen vaker een accountant of andere erfbetreder en de bedrijfsverzorging om hulp te kunnen vragen.

•

Melkveehouders verwachten vaker van de gemeente dat zij de agrarische belangen goed opneemt in haar beleid, eenduidige regels hanteert en het agrarisch belang bij provincie en Rijk
vertegenwoordigt. Zij raadplegen de gemeente ook vaker voor informatie en advies.

Leeftijd
•

Financiën spelen vaker een rol voor jongere ondernemers. Ondernemers van 50 jaar en jonger zeggen vaker dat financieringsproblemen en ontwikkelingen in kostprijs en opbrengst
enige/veel invloed hebben op het toekomstperspectief van hun bedrijf. Zij hebben vaker financiële armslag en garantstellingen voor het afsluiten van kredieten nodig om
toekomstbestendig te worden of te blijven. Daarnaast zeggen ze vaker experimenteervergunningen en nieuwe technologieën nodig te hebben. Van de gemeente verwachten ze vaker
financiële regelingen en subsidies, naast hulp en advies over hoe ze invloed kunnen hebben op beleidsontwikkelingen.

•

Ondernemers van 40 jaar en jonger hebben vaker nevenactiviteiten binnen hun bedrijf en zien vaker kansen voor monovergisting en groen gas.

•

Ondernemers van 50 jaar en jonger zijn vaker actief bezig met de toekomst en passen daar hun bedrijfsvoering op aan. Ze verwachten over tien tot vijftien jaar vaker (meer) te investeren
om problemen op het gebied van water te voorkomen, hun hoofdactiviteit uit te breiden en om te schakelen naar of meer te investeren in biologische of biologisch-dynamische productie.

•

Uitdagingen van bedrijf en sector en balans werkdruk zijn vaker één van de belangrijkste onderwerpen voor ondernemers van 50 jaar en jonger.
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Basisvragen

Agrarische sector De Wolden en Westerveld - Stimuland - November 2021

|

www.kienonderzoek.nl

|

050-3171777

|

8

Bedrijfsopvolging
Vier op de tien hebben een opvolger

Conclusies:

Wat gebeurt er met uw bedrijf als u er mee stopt?

Mijn bedrijf wordt dan overgenomen door iemand anders

40,7

Mijn bedrijf stopt dan helemaal (geen overname)

• Een tiende (9%) zegt dat zijn/haar bedrijf niet
overgenomen wordt. Dat zijn vaker ondernemers
van 60 jaar en ouder (23% vs. 6%).

9,3

Weet ik nog niet

N

• Vier op de tien (41%) ondernemers zeggen dat
hun bedrijf wordt overgenomen als ze er mee
stoppen. Ondernemers van 41 jaar en ouder
(45% vs. 26%) en melkveehouders* (51% vs.
25%) hebben vaker een opvolger.

50,0

• De helft (50%) weet nog niet wat er met
zijn/haar bedrijf gebeurt als hij/zij er mee stopt.
Dat zijn vaker ondernemers van 40 jaar en jonger
(72% vs. 44%).

172

Uitsplitsing naar gemeente
Totaal Westerveld
40,7
39,6
9,3
9,4
50,0
51,0
172
96

Mijn bedrijf wordt dan overgenomen door iemand anders
Mijn bedrijf stopt dan helemaal (geen overname)
Weet ik nog niet
N

De Wolden
42,1
9,2
48,7
76

Toelichting:
* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.
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Nevenactiviteiten
Jonge ondernemers hebben vaker een nevenactiviteit binnen hun bedrijf

Conclusies:

Welke (niet-)agrarische nevenactiviteiten heeft u binnen uw bedrijf? U kunt meerdere antwoorden geven.
Natuurbeheer en landschapsbeheer

14,8

Verkoop van (streek)producten

• Natuur- en landschapsbeheer (15%), verkoop van
(streek)producten (12%), leveren van duurzame
energie (11%) en educatieve activiteiten (10%)
worden het vaakst genoemd. Tenminste een
tiende voert één van deze activiteiten uit.

12,4

Leverancier van duurzame energie

10,7

Educatieve activiteiten

• Ondernemers uit de gemeente Westerveld houden
zich vaker bezig met zorg (10% vs. 1%).

9,5

Loonwerk

6,5

Zorg

• Ondernemers van 40 jaar en jonger hebben vaker
één of meerdere nevenactiviteiten binnen hun
bedrijf (70% vs. 46%). Zorg (16% vs. 3%) en
camping/recreatie (14% vs. 3%) behoren vaker
tot hun nevenactiviteiten.

5,9

Camping/recreatie
Kinderopvang

• Ruim de helft (52%) van de ondernemers heeft
één of meerdere nevenactiviteiten binnen
zijn/haar bedrijf.

5,3
0,6

Anders, namelijk:

10,7

Ik heb geen nevenactiviteiten binnen mijn bedrijf

Uitsplitsing naar gemeente

N

48,5
169

Totaal Westerveld
14,8
10,8
12,4
15,1
10,7
9,7
9,5
10,8
6,5
7,5
5,9
9,7
5,3
3,2
0,6
1,1
10,7
6,5
48,5
51,6
169
93

Natuurbeheer en landschapsbeheer
Verkoop van (streek)producten
Leverancier van duurzame energie
Educatieve activiteiten
Loonwerk
Zorg
C amping/recreatie
Kinderopvang
Anders, namelijk:
Ik heb geen nevenactiviteiten binnen mijn bedrijf
N
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19,7
9,2
11,8
7,9
5,3
1,3
7,9
0,0
15,8
44,7
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Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.
De antwoordopties zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd van
vaakst naar minst vaak genoemd.

Keurmerk
Twee op de tien produceren voor Eerlijke zuivel / Weidemelk / AH-melkstroom Aware

Conclusies:

Produceert u voor een keurmerk? Zo ja, welk keurmerk? U kunt meerdere antwoorden geven.
Eerlijke zuivel / Weidemelk / AH-melkstroom Aware

• Ruim vier op de tien (44%) ondernemers
produceren voor een keurmerk.

19,8

Biologisch

• Eerlijk zuivel / Weidemelk / AH-melkstroom
Aware is het vaakst genoemd (20%).

5,4

Beter leven

• Ondernemers uit de gemeente De Wolden
produceren vaker voor het keurmerk Beter leven
(8% vs. 1%).

4,2

On the way to planet proof

3,6

Global CAP

2,4

Agrarisch keurmerk Flexwonen / SNF

0,0

Fairtrade

0,0

Drents goed / Dubbel Drents

0,0

Anders, namelijk:

15,6

Nee, ik produceer niet voor een keurmerk
N

56,3
167

Uitsplitsing naar gemeente
Eerlijke zuivel / Weidemelk / AH-melkstroom Aware
Biologisch
Beter leven
On the way to planet proof
Global C AP
Agrarisch keurmerk Flexwonen / SNF
Fairtrade
Drents goed / Dubbel Drents
Anders, namelijk:
Nee, ik produceer niet voor een keurmerk
N
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Totaal Westerveld
19,8
20,4
5,4
7,5
4,2
1,1
3,6
4,3
2,4
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,6
12,9
56,3
58,1
167
93

|

De Wolden
18,9
2,7
8,1
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
18,9
54,1
74
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Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.
De antwoordopties zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd van
vaakst naar minst vaak genoemd.

Toekomstperspectief
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… ga ik overstappen naar andere teelten

Verwachtingen
toekomst (1)
… ga ik mij meer toespitsen op lokale productieketens
De meerderheid verwacht veranderingen op het gebied van energie

… ga ik meer nevenactiviteiten binnen mijn bedrijf uitvoeren

22,0

40,4

11,0

22,9

38,5

17,4

18,3

37,6

7,3

19,3

2,8 11,9

109

2,1

24,8

109

2,3

109

2,1

109

1,8

109

1,6

3,7

22,0

… ga ik omschakelen
naar/(meer)
investeren
biologische of biologischHieronder
staan enkele
uitspraken
over in
bedrijfsvoering.
Geef per uitspraak
aan in hoeverre
in
30,3
38,5 u deze verandering
10,1 3,7
17,4
dynamische productie
de toekomst verwacht.
… ga ik de hoofdactiviteit van bedrijf afbouwen of stoppen

47,7

Over tien tot vijftien jaar…
Zeker niet

Waarschijnlijk niet

Waarschijnlijk wel

Zeker wel

Weet ik niet

26,6

6,4 4,6

14,7

… ga ik het energieverbruik van mijn bedrijf verminderen 2,8

23,9

… ga ik (meer) duurzame energie opwekken op mijn bedrijf/grond om terug te
4,6
leveren aan het netwerk

22,0

… ga ik (meer) investeren om problemen op het gebied van water te voorkomen
2,8
(droogte, overstroming)

9,2

… ga ik de hoofdactiviteit van mijn bedrijf uitbreiden

8,3

… ga ik meer nevenactiviteiten binnen mijn bedrijf uitvoeren

20,2
33,0

Waarschijnlijk niet

Waarschijnlijk wel

Zeker wel
|

26,6

40,4

11,0

38,5

17,4

Weet ik niet

18,3

37,6

30,3

19,3
38,5

47,7

66,1

109

60,6

11,9

11,9

109

52,3

109

49,6

11,0

15,6
22,0
15,6

109

48,6

109

43,1

|
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|
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• Ruim vier op de tien (43%) verwachten de
hoofdactiviteit van hun bedrijf uit te breiden en
een derde (32%) verwacht geen grote
veranderingen door te voeren.
• Ongeveer een kwart verwacht over te stappen
naar andere teelten (26%), zich toe te spitsen op
lokale productieketens (26%) en/of meer
nevenactiviteiten binnen het bedrijf uit te voeren
(23%).

23,9

109

32,1

22,9

2,8 11,9

109

25,7

24,8

109

25,6

109

23,0

109

13,8

De stellingen zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd op het
percentage waarschijnlijk wel + zeker wel (van hoog naar
laag).

109

11,0

* Alleen bij deze optie kon men antwoorden met ‘Niet van
toepassing, ik gebruik nu geen
gewasbeschermingsmiddelen.’

7,3
3,7

6,4 4,6

22,0
17,4
14,7

Niet van toepassing, ik gebruik nu geen gewasbeschermingsmiddelen

www.kienonderzoek.nl

• De helft verwacht minder
gewasbeschermingsmiddelen te gaan gebruiken
(50%) en/of natuurinclusiever te ondernemen
(49%).

7,3

10,1 3,7
26,6

109

12,8

16,5

24,8

7,3

• Ruim de helft (52%) verwacht (meer) te
investeren om problemen op het gebied van
water te voorkomen.

N

10,1

14,7

33,0

… ga ik de hoofdactiviteit van bedrijf afbouwen of stoppen

Zeker niet

8,3

33,9

22,0

… ga ik omschakelen naar/(meer) investeren in biologische of biologischdynamische productie

Agrarische sector De Wolden en Westerveld - Stimuland - November 2021

41,3

11,0

… ga ik overstappen naar andere teelten
… ga ik mij meer toespitsen op lokale productieketens

40,4

22,0

… ga ik natuurinclusiever ondernemen

21,1

50,5

33,0

… ga ik minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken* 1,8

… ga ik geen grote veranderingen doorvoeren

45,0

• Twee derde (66%) van de ondernemers verwacht
over tien tot vijftien jaar waarschijnlijk/zeker wel
het energieverbruik van zijn/haar bedrijf te
verminderen.
• Zes op de tien (61%) verwachten (meer)
duurzame energie op te wekken.

Niet van toepassing, ik gebruik nu geen gewasbeschermingsmiddelen



Conclusies:

Toelichting:
Bij deze vraag kon men ook antwoorden met de optie ‘Niet
van toepassing, ik verwacht dan al helemaal gestopt te zijn
met mijn bedrijf’. 19 ondernemers (15%) kozen voor die
optie. Deze ondernemers zijn t.b.v. de rapportage
achterwege gelaten. De getoonde resultaten hebben dus
enkel betrekking op de ondernemers die niet verwachten
over tien tot vijftien jaar helemaal gestopt te zijn met hun
bedrijf.

Verwachtingen toekomst (2)
Geen verschillen tussen de gemeenten

Hieronder staan enkele uitspraken over bedrijfsvoering. Geef per uitspraak aan in hoeverre u deze verandering in
de toekomst verwacht.
Over tien tot vijftien jaar…

Totaal Westerveld
66,1
65,0

De Wolden
67,3

60,6

65,0

55,1

52,3

56,7

46,9

49,5

43,3

57,1

48,6
43,1

46,7
43,3

51,0
42,9

32,1
25,7
25,7

30,0
21,7
28,3

34,7
30,6
22,4

22,9

20,0

26,5

13,8

13,3

14,3

11,0

13,3

8,2

109

60

49

• Over het algemeen zijn er weinig verschillen
tussen de ondernemers uit beide gemeenten. Met
andere woorden, de verwachtingen van de
ondernemers uit beide gemeenten zijn min of
meer gelijk.
• De ondernemers uit de gemeente De Wolden
lijken vaker te zeggen dat ze minder
gewasbeschermingsmiddelen verwachten te gaan
gebruiken (57% vs. 43%). Dit is echter een
indicatief verschil.

Uitsplitsing naar gemeente
% waarschijnlijk wel + zeker wel
… ga ik het energieverbruik van mijn bedrijf
verminderen
… ga ik (meer) duurzame energie opwekken op
mijn bedrijf/grond om terug te leveren aan het
netwerk
… ga ik (meer) investeren om problemen op het
gebied van water te voorkomen (droogte,
overstroming)
… ga ik minder gewasbeschermingsmiddelen
gebruiken
… ga ik natuurinclusiever ondernemen
… ga ik de hoofdactiviteit van mijn bedrijf
uitbreiden
… ga ik geen grote veranderingen doorvoeren
… ga ik overstappen naar andere teelten
… ga ik mij meer toespitsen op lokale
productieketens
… ga ik meer nevenactiviteiten binnen mijn bedrijf
uitvoeren
… ga ik omschakelen naar/(meer) investeren in
biologische of biologisch-dynamische productie
… ga ik de hoofdactiviteit van bedrijf afbouwen of
stoppen
N

Conclusies:

• Ondernemers tot en met 50 jaar verwachten
vaker (meer) te investeren om problemen op het
gebied van water te voorkomen (61% vs. 42%),
de hoofdactiviteit van hun bedrijf uit te breiden
(53% vs. 32%), meer nevenactiviteiten uit te
voeren (31% vs. 14%) en om te schakelen
naar/(meer) te investeren in biologische of
biologisch-dynamische productie (22% vs. 4%).
• Melkveehouders* verwachten vaker de
hoofdactiviteit van hun bedrijf uit te breiden
(52% vs. 28%) en geen grote veranderingen door
te voeren (39% vs. 20%).

Toelichting:
Bij deze vraag kon men ook antwoorden met de optie ‘Niet
van toepassing, ik verwacht dan al helemaal gestopt te zijn
met mijn bedrijf’. 19 ondernemers (15%) kozen voor die
optie. Deze ondernemers zijn t.b.v. de rapportage
achterwege gelaten. De getoonde resultaten hebben dus
enkel betrekking op de ondernemers die niet verwachten
over tien tot vijftien jaar helemaal gestopt te zijn met hun
bedrijf.
De stellingen zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd op het
percentage waarschijnlijk wel + zeker wel (van hoog naar
laag).
* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.
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Toekomstbestendig
Grote meerderheid heeft één of meerdere zaken nodig om toekomstbestendig te blijven of te worden

Wat heeft u als ondernemer nodig om toekomstbestendig te blijven of te worden? U kunt meerdere antwoorden
geven.
Financiële armslag (geld)
Belastingvrijstellingen
Advies over regelgeving en subsidies
Experimenteervergunningen, meer ruimtelijke mogelijkheden
Advies over vernieuwing en innovatie in de sector
Ondersteuning bij (de weg naar) omvorming naar duurzame landbouw
Een opvolger
Garantstelling voor het afsluiten van kredieten
Mogelijkheid tot klankborden (met collega’s, deskundigen, coach)
Financieel advies (bijv. over kostenbesparing)
Nieuwe afzetmarkten
Nieuwe technologieën, namelijk:
Psychosociale hulp
Anders, namelijk:
Ik heb niets nodig om toekomstbestendig te blijven of te worden
N

58,6
33,6
33,6
32,8
28,9

Agrarische sector De Wolden en Westerveld - Stimuland - November 2021

|

• Een derde noemt (ook) belastingvrijstellingen
(34%), advies over regelgeving en subsidies
(34%) en/of experimenteervergunning, meer
ruimtelijke mogelijkheden (33%).

16,4
14,1
14,1
10,2
8,6
7,8

• Drie op de tien (29%) hebben behoefte aan
advies over vernieuwing en innovatie in de sector.
• Bijna een kwart (23%) wil ondersteuning m.b.t.
duurzame landbouw.

0,0

• Ondernemers van 50 jaar en jonger zeggen vaker
bepaalde zaken nodig te hebben (95% vs. 75%).
Ze noemen financiële armslag (73% vs. 46%),
experimenteervergunning (47% vs. 21%),
garantstelling voor het afsluiten van kredieten
(22% vs. 7%) en nieuwe technologieën (13% vs.
3%) vaker.

14,8
15,6
128

Financiële armslag (geld)
Belastingvrijstellingen
Advies over regelgeving en subsidies
Experimenteervergunningen, meer ruimtelijke mogelijkheden
Advies over vernieuwing en innovatie in de sector
Ondersteuning bij (de weg naar) omvorming naar duurzame
Een opvolger
Garantstelling voor het afsluiten van kredieten
Mogelijkheid tot klankborden (met collega’s, deskundigen, coach)
Financieel advies (bijv. over kostenbesparing)
Nieuwe afzetmarkten
Nieuwe technologieën, namelijk:
Psychosociale hulp
Anders, namelijk:
Ik heb niets nodig om toekomstbestendig te blijven of te worden
N

Totaal Westerveld
58,6
59,2
33,6
35,2
33,6
36,6
32,8
36,6
28,9
28,2
23,4
16,9
16,4
18,3
14,1
11,3
14,1
15,5
10,2
8,5
8,6
7,0
7,8
5,6
0,0
0,0
14,8
18,3
15,6
14,1
128
71

www.kienonderzoek.nl

• Ruim acht op de tien (84%) ondernemers
noemen één of meerdere zaken die zij nodig
hebben om toekomstbestendig te blijven of te
worden.
• Financiële armslag wordt verreweg het vaakst
genoemd (59%).

23,4

Uitsplitsing naar gemeente

Conclusies:

|

De Wolden
57,9
31,6
29,8
28,1
29,8
31,6
14,0
17,5
12,3
12,3
10,5
10,5
0,0
10,5
17,5
57

050-3171777

|

• Ook melkveehouders* zeggen vaker bepaalde
zaken nodig te hebben (96% vs. 68%). Ze
noemen financiële armslag (73% vs. 38%) en
belastingvrijstellingen (45% vs. 17%) vaker.

Toelichting:
Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.
De antwoordopties zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd van
vaakst naar minst vaak genoemd.
* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.

15

Verwachtingen gemeente toekomstbestendigheid
Acht op de tien verwachten iets van de gemeente

Conclusies:

Wat verwacht u van de gemeente om toekomstbestendig te blijven of te worden?
open antwoord

78,0

Weet ik niet

N

• Bijna acht op de tien (78%) ondernemers
noemen één of meerdere zaken die zij
verwachten van de gemeente om
toekomstbestending te blijven of te worden.
• Hiernaast een overzicht van enkele (typerende)
antwoorden.

22,0

• Meermaals genoemde antwoorden gaan onder
andere over:

127

• duidelijkheid
• geen extra regels
“Dat er geen extra regelgeving bovenop de
regels komen die we al te veel hebben.”

“Ondersteuning in de plannen die we
hebben, dit loopt tot op heden prima.”

“Duidelijke informatie.”

“Dat ze er alles voor zullen doen om de
landbouw toekomst perspectief te geven.”

“Luisteren naar de problemen en de wensen
van de ondernemers. En in het belang van
de ondernemer mee te denken.”

“Soepele vergunningverlening, geen extra
regels.”

“Meedenken met de agrarische sector.”

“Dat de gemeente er alles aan doet wat in
haar mogelijkheden ligt om gangbare
landbouw te behouden in een goede relatie
met natuurbehoud.”

“Snelle afhandeling vergunning aanvragen.
Traagheid belemmerd de vooruitgang van
ons bedrijf.”

“Dat ze waarmaken wat ze
altijd beweren: dat de
gemeente landbouw belangrijk
vindt, en daarom ook zorgen
voor een gunstig klimaat voor
de landbouw, en niet
verschuilen achter regels die
door de provincie of de
overheid worden opgelegd.”

• vergunningsaanvragen sneller
afhandelen
• soepel omgaan met
vergunningsaanvragen
• meedenken met de sector

“Een duidelijke landbouwvisie
waarin bedrijfsontwikkeling
mogelijk blijft.”

“Beleid voor boeren die
doorgaan en dan pas ruimte
voor recreatie en burgers.”

Toelichting:
Alle gegeven antwoorden zijn te vinden in de online
rapportage.
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Uitdagingen bedrijf en agrarische sector
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… natuurontwikkeling – Natuurnetwerk Nederland
Toekomstperspectief
(1)

12,3

13,6

27,8

34,0

6,2 6,2

162

3,0

Minstens de helft zegt dat (tegenstrijdige) regelgeving,
Europees
beleid,
ontwikkelingen in kostprijs
en opbrengst en het16,0
imago 4,9
van6,8
de3,7
sector
veel invloed
hebben
… woningbouw,
stedelijke
ontwikkeling
55,6
13,0
162
1,6
… bestemming grond en gebouwen (bv. vrijkomende agrarische bebouwing)

38,9

17,9

… toelatingsbeleidvan
gewasbeschermingsmiddelen
22,2
In hoeverre wordt het toekomstperspectief
uw bedrijf beïnvloed door...
Niet

Weinig

Enigszins

Veel

Weet ik niet

… ontwikkelingen in kostprijs en opbrengst

6,3 5,1

… Europees beleid

5,8 5,8

… (tegenstrijdige) regelgeving 4,4 6,3

… (oplopende) grondprijzen

11,4

13,3

… stikstofproblematiek/Natura2000 wetgeving
… energietransitie (fossiele brandstoffen op het bedrijf vervangen door
(meer) duurzame)

14,1
11,4
14,1

… natuurontwikkeling – Natuurnetwerk Nederland*

12,3

… ruimteclaims voor klimaat-, landbouw en voedsel- en energietransitie

13,6

… bodem- en waterkwaliteit

14,1

… bedrijfsopvolging*
… opgaven rond herstel van biodiversiteit

Niet

Weinig

Enigszins

Veel
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19,5

34,0
32,5

27,6
9,9

22,7
29,5

20,4

21,8

|

35,9

158

3,5

3,2 154

3,2

3,8 158

3,0
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3,4

158

25,6

27,8

5,1 158

9,5

37,8

13,6

Gem

8,9

39,2

10,1

4,9 8,0

N

7,1

58,9
23,4

17,3

Weet ik niet

57,0

21,5
11,0

18,5

Niet van toepassing, dit speelt niet voor mijn bedrijf

24,0

11,7

10,5 4,9 11,1

24,7

26,6

… imago dat de media schetsen van de agrarische sector

… klimaatveranderingen (droogte, wateroverlast)

21,6

16,7

18

162

2,0

162 Conclusies:
2,5
• Op deze pagina staan de zaken die voor minstens
de helft van de ondernemers enigszins/veel
invloed hebben op het toekomstperspectief.
• Ontwikkelingen in kostprijs en opbrengst (84%),
Europees beleid (81%) en (tegenstrijdige)
regelgeving (80%) worden het vaakst genoemd.
Bijna zes op de tien zeggen dat deze factoren
veel invloed hebben (resp. 57%, 57% en 59%).
• Het imago dat de media schetsen van de sector
(74%) en/of (oplopende) grondprijzen (72%)
hebben voor ruim zeven op de tien enigszins/veel
invloed.
• Ruim twee derde geeft aan dat
klimaatveranderingen (69%) en/of
stikstofproblematiek/Natura2000 wetgeving
(69%) enigszins/veel invloed hebben.
• Energietransitie (63%) en/of natuurontwikkeling
– Natuurnetwerk Nederland (62%) hebben voor
ruim zes op de tien enigszins/veel invloed.
• Ruimteclaims (55%), bodem- en waterkwaliteit
(54%), bedrijfsopvolging (53%) en/of opgaven
rondom herstel van biodiversiteit (52%) hebben
voor ruim de helft enigszins/veel invloed.

Toelichting:
* Alleen bij deze stellingen kon men antwoorden met ‘Niet
van toepassing, dit speelt niet voor mijn bedrijf’.
De stellingen zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd op het
percentage enigszins + veel (van hoog naar laag).

… natuurontwikkeling – Natuurnetwerk Nederland
Toekomstperspectief
(2)

12,3

13,6

27,8

34,0

6,2 6,2

Woningbouw, stedelijke ontwikkeling en veenweide
en bodemdaling
het minst vaak genoemd
… woningbouw,
stedelijkeworden
ontwikkeling
55,6 als factoren met enigszins/veel
16,0
4,9 6,8invloed
3,7 13,0
… bestemming grond en gebouwen (bv. vrijkomende agrarische bebouwing)

38,9

17,9

… toelatingsbeleidvan
gewasbeschermingsmiddelen
22,2
In hoeverre wordt het toekomstperspectief
uw bedrijf beïnvloed door...
Niet

Weinig

Enigszins

Veel

Weet ik niet

21,6

16,7

10,5 4,9 11,1

24,7

18,5

4,9 8,0

Niet van toepassing, dit speelt niet voor mijn bedrijf

162

3,0

162

1,6

162

2,0

162 Conclusies:
2,5
• Op deze pagina staan de zaken die voor minder
dan de helft van de ondernemers enigszins/veel
invloed hebben op het toekomstperspectief.

N Gem
… toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen*

22,2

… financieringsproblemen (aflossing en/of geen financiering kunnen krijgen)*

21,6

29,0

… wisselwerking met (buurt)bewoners

22,2

31,2

… Covid-19

29,2

… afname van biodiversiteit

29,1

… bedrijfsopvolging*

19,1

31,0

… opgaven rond herstel van biodiversiteit

17,3

Weinig

Enigszins

Veel

Agrarische sector De Wolden en Westerveld - Stimuland - November 2021

Weet ik niet

|

19,6
18,6
16,0

27,6
9,9

162

2,3
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2,0
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2,0

11,0 3,9 154

1,9

9,1 3,9 154

2,0

14,6

158

2,0

10,3 5,83,8 156

1,6

16,9

55,6
14,1

14,8 2,5 8,6

16,2

61,5

… woningbouw, stedelijke ontwikkeling

2,5

10,5 4,9 11,1

33,1

… veenweide en bodemdaling

Niet

16,7
25,3

37,0

162

24,7

17,9

43,5

… toerisme

4,9 8,0

26,0

30,5

38,9

… (ongunstige) verkaveling

18,5

22,8

36,4

… bestemming grond en gebouwen (bv. vrijkomende agrarische bebouwing)*

… bodem- en waterkwaliteit

24,7

5,7

4,9 6,8 3,7 13,0
24,4

32,1
35,9

7,4
16,0

Niet van toepassing, dit speelt niet voor mijn bedrijf
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162

1,6

4,5 156

2,7

11,1

162

2,8

9,0

156

2,6

Toelichting:
* Alleen bij deze stellingen kon men antwoorden met ‘Niet
van toepassing, dit speelt niet voor mijn bedrijf’.
De stellingen zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd op het
percentage enigszins + veel (van hoog naar laag).

Toekomstperspectief (3)
Toerisme speelt voor ondernemers uit de gemeente Westerveld vaker enige/een grote rol

Conclusies:

Uitsplitsing naar gemeente
% enig + veel invloed

Totaal Westerveld
83,5
82,6

ontwikkelingen in kostprijs en opbrengst **

De Wolden
84,7

Europees beleid**

81,2

80,0

82,6

(tegenstrijdige) regelgeving **

80,4

81,4

79,2

imago dat de media schetsen van de agrarische sector**

74,0

71,8

76,8

(oplopende) grondprijzen **

71,5

70,9

72,2

klimaatveranderingen (droogte, wateroverlast)

69,2

67,4

71,4

stikstofproblematiek/Natura2000 wetgeving **

69,0

72,1

65,3

energietransitie (fossiele brandstoffen op het bedrijf vervangen door (meer) duurzame) **

63,5

64,0

62,9

natuurontwikkeling – Natuurnetwerk Nederland **

61,7

63,6

59,5

ruimteclaims voor klimaat-, landbouw en voedsel- en energietransitie**

55,2

56,5

53,6

bodem- en waterkwaliteit

53,8

52,3

55,7

bedrijfsopvolging **

52,5

48,9

56,8

opgaven rond herstel van biodiversiteit**

51,9

51,2

52,9

toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen**

43,2

48,9

36,5

financieringsproblemen (aflossing en/of geen financiering kunnen krijgen) **

37,7

35,2

40,5

wisselwerking met (buurt)bewoners

36,4

37,6

34,8

C ovid-19

29,2

29,4

29,0

bestemming grond en gebouwen (bv. vrijkomende agrarische bebouwing)

27,2

30,7

23,0

(ongunstige) verkaveling**

27,3

31,8

21,7

toerisme

26,0

32,9

17,4

afname van biodiversiteit

25,3

25,6

25,0

veenweide en bodemdaling

16,0

16,3

15,7

woningbouw, stedelijke ontwikkeling

11,7

14,8

8,1

Minimale N

154

85

69

• Over het algemeen zijn er weinig verschillen
tussen de ondernemers uit beide gemeenten als
het gaat om factoren die in enigszins/veel invloed
hebben op het toekomstperspectief.
• Ondernemers uit de gemeente Westerveld zeggen
wel vaker dat toerisme enige/veel invloed heeft
op het toekomstperspectief van hun bedrijf.
• Dat lijkt ook te gelden voor het toelatingsbeleid
gewasbeschermingsmiddelen en (ongunstige)
verkaveling (indicatieve verschillen).
• Voor ondernemers van 50 jaar en jonger zijn
financieringsproblemen (46% vs. 31%) en
ontwikkelingen in kostprijs en opbrengst (90%
vs. 78%) vaker van (enige) invloed.
• De factoren die voor melkveehouders* vaker van
(enige) invloed zijn, zijn in de tabel met **
aangegeven.

Toelichting:
De stellingen zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd op het
percentage enigszins + veel (van hoog naar laag).
significant hoger
significant lager
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* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.

Natuurgebieden
Het Dwingelderveld wordt het vaakst genoemd als natuurgebied dat van invloed is op het bedrijf

Conclusies:

U heeft aangegeven dat stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving invloed heeft op het toekomstperspectief
van uw bedrijf.

• Onder degenen die hebben aangegeven dat
stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving
enigszins of veel invloed heeft op het
toekomstperspectief van hun bedrijf, is het
Dwingelderveld voor ruim de helft (54%) het
natuurgebied dat van invloed is.

Wat is de naam van het natuurgebied dat invloed heeft op uw bedrijf, als het gaat om
stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving? U kunt meerdere antwoorden geven.

Dwingelderveld

54,3

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

42,9

Ander natuurgebied, namelijk:

N

• Ruim twee op de tien (22%) hebben (ook) te
maken met een ander natuurgebied. De Wieden,
Havelte Oost, het Mantingerveld en het Reestdal
worden onder andere genoemd.

44,8

Holtingerveld

• Voor 45% is dit (ook) het Drents-Friese Wold &
Leggelderveld. 43% heeft (ook) te maken met
het Holtingerveld.

• Hoewel het Dwingelderveld in de gemeente
Westerveld ligt, is het vaker van invloed op
ondernemers uit de gemeente De Wolden (75%
vs. 39%).

21,9

105

Uitsplitsing naar gemeente
Totaal Westerveld
54,3
39,3
44,8
75,4
42,9
52,5
21,9
11,5
105
61

Dwingelderveld
Drents-Friese Wold & Leggelderveld
Holtingerveld
Ander natuurgebied, namelijk:
N

De Wolden
75,0
2,3
29,5
36,4
44

Toelichting:
Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.
significant hoger
significant lager
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Deze vraag werd alleen gesteld aan degenen die hebben
aangegeven dat stikstofproblematiek/Natura 2000
wetgeving enigszins of veel invloed heeft op het
toekomstperspectief van hun bedrijf.

Kansen en bedreigingen stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving
Meerderheid ziet geen of weinig kansen

Conclusies:

U heeft aangegeven dat stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving invloed heeft op het toekomstperspectief
van uw bedrijf.

• Hiernaast een overzicht van enkele (typerende)
antwoorden als het gaat om kansen en
bedreigingen, van de ondernemers die hebben
aangegeven dat stikstofproblematiek/Natura 2000
wetgeving enigszins of veel invloed heeft op het
toekomstperspectief van hun bedrijf.

Welke kansen en bedreigingen ziet u, als het gaat om stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving?
Kansen:
“Ik zie hier totaal geen
kansen in.”

“In plaats van tegen elkaar
(milieuorganisaties ed)
moet er eens
samengewerkt worden.”

“Natuurbeheer, nieuwe
technieken waarmee je je
uitstoot vermindert.”

“Echte metingen gaan verrichten, zodat er eindelijk duidelijk
wordt wat er uit de landbouw aan stikstof werkelijk in de
natuurgebieden terecht komt en wat daar dan de gevolgen van
zijn voor die natuur. Het is tot op heden één papieren
werkelijkheid.”
“Alleen wanneer door grote krimp van
bedrijven de producten schaars worden en
daar door (veel) duurder kunnen wij dit als
een kans zien.”

• Zes op de tien (60%) zien geen of weinig kansen.

“Ik weet niet wat de kansen
zijn omdat de overheid
tegenstrijdige signalen afgeeft.
Dan dit dan dat. Voordat ik iets
ga doen moet ik zekerheid
hebben over de doelen.”

• Meermaals genoemde kansen gaan onder andere
over:
• samenwerkingen
• natuurbeheer
• Meermaals genoemde bedreigingen gaan onder
andere over:

“Samenwerkingskansen, wij onderhouden
ons grasland en zaaien kruidenrijk en zij
geven ons de handvaten die zij nodig denken
te hebben om de natura2000 gebieden te
verbeteren en waarbij ons land aan kan
bijdragen.”

“Ik zie weinig kansen. Het enige als je stopt
kunnen rechten misschien geld op leveren.”

• bedrijfsbeëindiging
• inkrimpen
• niet kunnen uitbreiden
• extra beperkingen/regelgeving
• hogere investeringen
• lagere opbrengsten

Bedreigingen:
“Uitbreidingsmogelijkheden
lijkt uitgesloten en mogelijk
zelfs krimp.”
“Hogere investeringen om
stikstofuitstoot (verplicht)
te verminderen.”
“De grond niet meer
kunnen bemesten naar
behoefte. Minder
opbrengsten.”

“Het niet optimaal landbouwkundig
gebruik van het bedrijf. Problemen
met vergunning verlening.
Afhankelijk worden van
schadevergoedingen. Veel
beperkingen in het gebruik.”
“Onvrijwillige bedrijfsbeëindiging,
verplichte reductie aantal koeien om
stikstofexcretie te verlagen, omzetten
waardevolle landbouwgronden in
natuur.”
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“Agrarische bedrijven rondom natuurgebieden
ruimen, omdat bebouwing/industrie/recreatie of
wegen beter rondom de natuurgebieden past? Wat
willen wij als gemeente, agrarische bedrijven ruimen
rondom natuurgebieden (stikstof overlast), en waar
gaan we vervolgens die ruimte mee vullen? Is
woningbouw/industrie/recreatie/wegenbouw dan
beter voor die natuurgebieden? Wat vergeten wordt
in de algehele materie, is dat minder stikstof ENORM
veel meer CO2 genereert. Stikstof is landelijke
politiek, ondergeschikt aan CO2, wat Europees en
wereldwijd veel belangrijker is!”
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Toelichting:
Deze vraag werd alleen gesteld aan degenen die hebben
aangegeven dat stikstofproblematiek/Natura 2000
wetgeving enigszins of veel invloed heeft op het
toekomstperspectief van hun bedrijf.

N 97

Alle gegeven antwoorden zijn te vinden in de online
rapportage.

Verwachtingen gemeente stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving
Men verwacht van de gemeente dat zij meedenkt met de sector en dat er een duidelijk beleid gevoerd wordt

Conclusies:

U heeft aangegeven dat stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving invloed heeft op het toekomstperspectief
van uw bedrijf.

• Hiernaast een overzicht van enkele (typerende)
antwoorden als het gaat om verwachtingen over
de gemeente, van de ondernemers die hebben
aangegeven dat stikstofproblematiek/Natura 2000
wetgeving enigszins of veel invloed heeft op het
toekomstperspectief van hun bedrijf.

Wat verwacht u van de gemeente, als het gaat om stikstofproblematiek/Natura 2000 wetgeving?

“De gemeente zal niet de grootse bedreiging zijn, deze komen vanuit Den Haag en
Brussel, en de gemeente heeft dat maar uit te voeren. Wat ik wel verwacht van de
gemeente is dat binnen de regels vanuit den Haag de gemeente wel medewerking
verleend om landbouwbedrijven te moderniseren/ door te ontwikkelen. Let wel
Westerveld bestaat uit toerisme en landbouw als deze laatste door geen opvolging
of verkoop wegvalt heeft de gemeente ook een probleem met vergrijzing en krimp
en een stuk leefbaarheid op het platteland.”

“Echte metingen gaan verrichten, zodat er eindelijk
duidelijk wordt wat er uit de landbouw aan stikstof
werkelijk in de natuurgebieden terecht komt en wat
daar dan de gevolgen van zijn voor die natuur. Het
is tot op heden één papieren werkelijkheid).
Metingen gaan verrichten.”

“Dat een platteland
gemeente wel met de
agrarische sector mee denkt
en het mogelijk blijft maken
om te blijven ontwikkelen.”

Agrarische sector De Wolden en Westerveld - Stimuland - November 2021

|

www.kienonderzoek.nl

• een gemeente die duidelijk beleid moet
voeren
• een gemeente die geen extra regels
moet opleggen

“Dat in een agrarische
gemeente zoals De Wolden,
de boeren "beschermd"
worden en betrokken
worden. Alleen door samen
te werken kom je verder.”

“Dat zij een actief beleid voeren om
mee te werken met innovaties die de
uitstoot op een rendabele manier
kunnen verlagen. Door middel van
financiering (via landelijk of
provinciale subsidiëring) en door
middel van wetgeving.”

“Meten is weten. En
niet alles afschuiven
op boeren. Boeren zijn
en blijven nodig voor
vitaal platteland.”

“Overleg, meedenken en samen opties verkennen!
Er moet een derde win-win route zijn buiten
verliezen voor de ene of de andere partij!”

• een gemeente die meedenkt met de
sector

“Dat ze zich ook aan regels
houden. Bij bestemmingsplan dat
er niet zomaar landbouwgrond
ingetekend word als natuur.
Vraag mij dan af waar of wie is er
dan aan het intekenen.”

“Hart voor de
landbouw.
Meedenken.”

“Dat de gemeente waar maakt wat ze altijd zeggen:
dat Westerveld een agrarische gemeente is en dat
de landbouw perspectief moet hebben.”

• Meermaals genoemde antwoorden gaan onder
andere over:

“Dat de gemeente de landelijke
regels volgt en niet meer
verplichtingen oplegt. En dat er
levensvatbare bedrijven overblijven.
Dus dat er perspectief geboden
wordt.”
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Toelichting:
Deze vraag werd alleen gesteld aan degenen die hebben
aangegeven dat stikstofproblematiek/Natura 2000
wetgeving enigszins of veel invloed heeft op het
toekomstperspectief van hun bedrijf.

N 97

Alle gegeven antwoorden zijn te vinden in de online
rapportage.

Lokale thema’s
Belangrijke thema’s betreffen energie, vergunningen en biodiversiteit

Conclusies:

Welke lokale thema’s zijn voor uw bedrijf vooral belangrijk?

• Hiernaast een overzicht van enkele (typerende)
antwoorden als het gaat om belangrijke lokale
thema’s.

“Energietransitie.”

“Duurzaamheid,
groene energie
opwek, boerderij
educatie, boer
mogen blijven!”

“Subsidie energie
opwekken. Betere
waardering
werkzaamheden
voor waterschap.”

“Uitbreiding bouwblok.
aanpassing vergunning
voor beter leven
concept.”

“Biodiversiteit.”

• Meermaals genoemde antwoorden gaan onder
andere over:

“Kennisdeling (scholen,
buurt, dorp) en
betrokkenheid.”

“Verduurzamen.”

• energie(transitie)
• vergunningen
• biodiversiteit

“Leefbaarheid
van het dorp.”

“Vergunningen
stikstofregels.”

“Verbinding met de samenleving
vergunning, verlening
gemeentelijk r.o beleid.”

“Verdrijven van
steenmarters,
kraaien,
zwanen,
ooievaar en
wolven.”

“Waardering, draagvlak, ruimte
krijgen om het eerlijke verhaal te
vertellen, samenwerken met andere
sectoren: recreatie en zorg en
educatie (weet van je eet)

“Grondprijs, spuitzones (drift en
spuitvrije zones),
natuurontwikkeling, stikstof
problematiek.”

“Stikstof,
water/bodemkwaliteit.”

“Platteland leefbaar
houden.”

Toelichting:

N 141
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Alle gegeven antwoorden zijn te vinden in de online
rapportage.

Aanpassingen afgelopen 5 jaar
Driekwart heeft aanpassingen ten gunste van biodiversiteit, waterkwaliteit, dierenwelzijn etc. gedaan

Heeft u in de afgelopen 5 jaar aanpassingen doorgevoerd in uw bedrijfsvoering ten gunste van biodiversiteit,
waterkwaliteit, benutting mineralen, dierenwelzijn, etcetera? Zo ja, welke aanpassingen hebben voor u als
agrarisch ondernemer het meest positieve effect gehad?

• Driekwart (75%) van de ondernemers heeft in de
afgelopen 5 jaar aanpassingen doorgevoerd.
• Hiernaast een overzicht van enkele (typerende)
antwoorden.

open antwoord

75,4

Nee, ik heb in de afgelopen 5 jaar geen aanpassingen
doorgevoerd

N

Conclusies:

• Meermaals genoemde aanpassingen die het
meest positieve effect hebben gehad gaan onder
andere over:

24,6

• weidegang
• het gebruik van een melkrobot

138

• het land inzaaien met ander gras/kruiden
• duurzame energie

“Brede inzet van vaste
mest voor biodiversiteit.
Weidegang voor het
melkvee.”
“Aanschaf
zonnepanelen.”

“Grasland opnieuw
ingezaaid met gras dat
meer structuur bevat en
veel minder droogte
gevoelig is.”

“Land met kruidenmengsel
ingezaaid.”

“Melkrobot voor
dierenwelzijn.”

“Transitie van melkrobot naar melkstal:
meer weidegang. Deelnemer agrarisch
natuurbeheer.”

“Minder kunstmest
gebruik.”
“Omgeschakeld naar biologische landbouw.”
“Maximaal gebruik maken
van vaste mest, eiwitrijke
gewassen telen, weidegang.”

“Teeltvrije zones langs sloten
vergroot. Beregening van
gewassen. Aanschaf veldspuit
met gps en dopafsluiting per dop
in plaats van sectieafsluiting.”

“Scherper voeren. Dus beter sluitende
kringloop. En meer beweiding.”
“Glyfosaatvrije bedrijfsvoering,
automatisch melksysteem,
warmteboiler op zonne-energie. Het
meeste effect geeft het automatisch
melken van de koeien op
dierenwelzijn.”
Toelichting:
Alle gegeven antwoorden zijn te vinden in de online
rapportage.
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Zorgen
Ruim driekwart maakt zich zorgen

Conclusies:

Maakt u zich nog ergens zorgen over als het gaat om uw bedrijf?
open antwoord

77,4

Nee

N

• Ruim driekwart (77%) van de ondernemers
maakt zich zorgen om zijn/haar bedrijf.
• Hiernaast een overzicht van enkele (typerende)
antwoorden.

22,6

• Meermaals genoemde zorgen gaan onder andere
over:
• regelgeving

137

• negatieve aandacht van buitenaf
• stijgende kosten en lagere opbrengsten
“De onduidelijke wet- en
regelgeving.”

“Ja, zie alle moeilijkheden
die op ons afkomen:
onduidelijke en
tegenstrijdige regelgeving,
negatieve aandacht, publieke
opinie.”

“Zorgen om de wolf.”

“Stikstof, Fosfaat en
NB-wetgeving.”

“Ja, de steeds hogere kosten,
veel kosten worden jaarlijks
geïndexeerd en zien geen
stijging van de opbrengstprijs.”

“Onteigening, verplaatsing,
jacobskruiskruid van
Natuurmonumenten.”

“Toekomstige investeringen
terugverdienen,
ontwikkelingsmogelijkheden.”

“Mensen roepen zoveel via social
media dat soms aanvallend
overkomt.”

“Regelgeving. Wat komt er
nog allemaal op ons af.
We zijn bang dat het in
plaats van minder alleen
maar meer wordt. Dit
geeft veel onrust.”

• tegenstrijdige belangen van andere
partijen (Natuurmonumenten, burgers,
actiegroepen etc.)

“Ja, dat de "natuur" de overhand krijgt en er
geen ontwikkelmogelijkheden meer zijn. Van
de natuur kan niemand leven.”

“Financiële positie en dierziekten.”

Toelichting:
Alle gegeven antwoorden zijn te vinden in de online
rapportage.
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Duurzame productie
Meerderheid vindt duurzame productie passen binnen de agrarische sector en een deel past het al toe

Conclusies:

In de landbouw is sprake van een veranderproces, waarbij duurzame productie van voedsel belangrijker wordt.
Thema’s als energie, klimaat, bodem, natuur en stikstof krijgen een grotere rol. In een veranderproces zijn
verschillende fasen te onderscheiden. Welke uitspraak past het beste bij u?

Duurzamere productie vind ik nergens voor nodig. Ik verander niets

2,2

Meer duurzame productie is pas aan de beurt als de sectoren die de
klimaatproblemen hebben veroorzaakt hun werkwijze hebben aangepast. Ik
verander niets

• De helft (50%) denkt dat duurzame productie
past binnen de agrarische sector, maar wil eerst
(financiële) zekerheid hebben over de
investeringen. Dit zijn vaker melkveehouders*
(59% vs. 38%).

9,6

Ik zie wel problemen rond klimaat en duurzaamheid, maar heb geen idee
hoe ik daar met mijn bedrijf iets aan kan doen

• Minder dan een tiende (7%) ziet wel problemen
rond klimaat en duurzaamheid, maar weet niet
hoe zijn/haar bedrijf daar iets aan kan doen.

7,4

Ik denk dat duurzame productie prima past binnen de agrarische sector,
maar ik investeer er pas in als ik zeker weet dat ik er (financieel)
voldoende voor terug krijg

• Een tiende (10%) zegt niets te veranderen en dat
meer duurzame productie pas aan de orde is
nadat de veroorzakers van klimaatproblemen hun
werkwijze hebben aangepast.

50,0

Ik zie juist toekomstkansen in duurzame productie en dat pas ik al toe of
ben ik van plan toe te passen op mijn bedrijf
N

• Drie op de tien (31%) ondernemers zien
toekomstkansen in duurzame productie. Zij
passen dit al toe of zijn van plan om dat te doen.
Dit zijn vaker andere ondernemers dan
melkveehouders* (43% vs. 23%).

30,9

• Een enkeling (2%) wil niets veranderen omdat zij
duurzamere productie niet nodig vinden.

136

Uitsplitsing naar gemeente
Duurzamere productie vind ik nergens voor nodig. Ik verander niets
Meer duurzame productie is pas aan de beurt als de sectoren die de klimaatproblemen hebben
veroorzaakt hun werkwijze hebben aangepast. Ik verander niets
Ik zie wel problemen rond klimaat en duurzaamheid, maar heb geen idee hoe ik daar met mijn
bedrijf iets aan kan doen
Ik denk dat duurzame productie prima past binnen de agrarische sector, maar ik investeer er
pas in als ik zeker weet dat ik er (financieel) voldoende voor terug krijg
Ik zie juist toekomstkansen in duurzame productie en dat pas ik al toe of ben ik van plan toe te
passen op mijn bedrijf
N
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Totaal Westerveld
2,2
2,6

De Wolden
1,7

9,6

10,4

8,5

7,4

10,4

3,4

50,0

46,8

54,2

30,9

29,9

32,2

136

77
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Toelichting:
* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.

Verduurzamen energievraag
Merendeel ziet kansen op het gebied van energie voor het bedrijf

Conclusies:

Het verduurzamen van de energievraag op het erf kan op verschillende manieren. Het begint bij besparen.
Daarnaast kan het (grootschaliger) opwekken van duurzame energie een (financieel) interessante neventak zijn.
Waar ziet u voor uw bedrijf kansen, als het gaat om energie? U kunt meerdere antwoorden geven.
(Meer) zonnepanelen op dak of land

• Het vaakst ziet men kansen in (meer)
zonnepanelen op dak of land (60%) en het
opwekken van windenergie (49%).

59,6

Windenergie opwekken

• Ondernemers uit de gemeente De Wolden (31%
vs. 14%) en ondernemers van 40 jaar en jonger
(39% vs. 17%) zien vaker kansen m.b.t.
monovergisting en groen gas.

49,3

Monovergisting en groen gas

• Ondernemers uit de gemeente Westerveld zien
vaker kansen m.b.t. het produceren van waterstof
(20% vs. 5%).

21,3

Waterstof produceren

13,2

Anders namelijk:

• Melkveehouders* zien vaker kansen voor hun
bedrijf (94% vs. 75%), met name in het
opwekken van windenergie (64% vs. 29%),
monovergisting en groen gas (34% vs. 4%).

16,2

Ik zie op dit punt geen kansen voor mijn bedrijf

N

• Ruim acht op de tien (86%) ondernemers zien
kansen voor hun bedrijf als het gaat om energie.

14,0

136

Uitsplitsing naar gemeente
Totaal Westerveld
59,6
55,8
49,3
46,8
21,3
14,3
13,2
19,5
16,2
20,8
14,0
14,3
136
77

(Meer) zonnepanelen op dak of land
Windenergie opwekken
Monovergisting en groen gas
Waterstof produceren
Anders namelijk:
Ik zie op dit punt geen kansen voor mijn bedrijf
N

De Wolden
64,4
52,5
30,5
5,1
10,2
13,6
59

Toelichting:
Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.
De antwoordopties zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd van
vaakst naar minst vaak genoemd.
significant hoger
significant lager
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* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.

Kleine windmolens
Meerderheid heeft interesse in kleine windmolens op het bedrijf

Conclusies:

Gemeenten hebben vooral invloed op de ruimtelijke regelgeving. Daarom willen zij weten of er behoefte is aan
meer mogelijkheden binnen bestemmingsplannen voor kleine windmolens op of nabij boerenerven. Wat vindt u
van dergelijke molens?

• 15% van de ondernemers overweegt zelf een
kleine windmolen te plaatsen.

Interessant, ik overweeg er zelf één te plaatsen

15,4

• Een vergelijkbaar deel (15%) zou wel een kleine
windmolen willen hebben, maar de ruimtelijke
regels/vergunning staan dat niet toe. Dat wordt
vaker gezegd door ondernemers uit de gemeente
Westerveld (21% vs. 9%).

Ik zou er wel één willen, maar de ruimtelijke regels/vergunning staan het
niet toe

15,4

• Drie op de tien (30%) hebben wel interesse, maar
missen investeringskapitaal.

Ik heb op dit moment al één of meerdere kleine windmolens op mijn bedrijf

1,5

• 16% heeft geen interesse.

Ik heb interesse, maar ik mis op dit moment investeringskapitaal

30,1

Ik heb geen interesse in het plaatsen van dergelijke molens op mijn bedrijf

16,2

Anders, namelijk:

14,7

Weet ik niet
N

• Melkveehouders* zeggen vaker dat zij een kleine
windmolen overwegen te plaatsen (21% vs. 7%).
Ook hebben ze vaker interesse maar ontbreekt
het aan investeringskapitaal (40% vs. 16%).
Andere ondernemers zeggen vaker geen interesse
te hebben in deze windmolens (29% vs. 8%).

6,6
136

Uitsplitsing naar gemeente
Totaal Westerveld
1,5
0,0

Ik heb op dit moment al één of meerdere kleine
windmolens op mijn bedrijf
Interessant, ik overweeg er zelf één te plaatsen
Ik zou er wel één willen, maar de ruimtelijke
regels/vergunning staan het niet toe
Ik heb interesse, maar ik mis op dit moment
investeringskapitaal
Ik heb geen interesse in het plaatsen van dergelijke molens
op mijn bedrijf
Anders, namelijk:
Weet ik niet
N

Agrarische sector De Wolden en Westerveld - Stimuland - November 2021

|

De Wolden
3,4

15,4
15,4

14,3
20,8

16,9
8,5

30,1

26,0

35,6

16,2

20,8

10,2

14,7
6,6
136

9,1
9,1
77

22,0
3,4
59
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* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.

Rol gemeente
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Verwachte ondersteuning gemeente
Agrarische belangen opnemen in beleid en regelgeving (eenduidig en maatwerk) staan bovenaan

Conclusies:

Welke ondersteuning verwacht u van uw gemeente? U kunt meerdere antwoorden geven.

Agrarische belangen goed opnemen in gemeentelijk beleid

75,4

Ruimte voor maatwerk in ruimtelijke regelgeving en vergunningenbeleid

69,7

Eenduidige regels voor agrarische bedrijven

63,1

Vertegenwoordiging van het agrarisch belang bij provincie en Rijk

52,5

Ruimte in regelgeving voor het opwekken van energie op mijn grond/perceel

44,3

Informatie geven over regionale en landelijke beleidsontwikkelingen die met agrariërs te maken hebben

35,2

Controle en handhaving op ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied (ondermijning e.d.)

30,3

Hulp en advies over het inspelen op ontwikkelingen als energietransitie en verduurzaming van de bedrijfsvoering

23,0

Anders, namelijk:
N

5,7
122

Uitsplitsing naar gemeente
Agrarische belangen goed opnemen in gemeentelijk beleid
Ruimte voor maatwerk in ruimtelijke regelgeving en vergunningenbeleid
Eenduidige regels voor agrarische bedrijven
Vertegenwoordiging van het agrarisch belang bij provincie en Rijk
Ruimte in regelgeving voor het opwekken van energie op mijn grond/perceel
Informatie geven over regionale en landelijke beleidsontwikkelingen die met agrariërs te maken hebben
Financiële regelingen en subsidies voor agrariërs
C ontrole en handhaving op ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied (ondermijning e.d.)
Hulp en advies over het inspelen op ontwikkelingen als energietransitie en verduurzaming van de
Hulp en advies over hoe ik invloed kan hebben op beleidsontwikkelingen
Anders, namelijk:
N
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• Melkveehouders* verwachten vaker dat de
gemeente agrarische belangen goed opneemt in
haar beleid (85% vs. 61%), eenduidige regels
hanteert (73% vs. 49%) en het agrarisch belang
bij provincie en Rijk vertegenwoordigt (63% vs.
37%).

28,7

Hulp en advies over hoe ik invloed kan hebben op beleidsontwikkelingen

050-3171777

Totaal Westerveld
75,4
71,6
69,7
68,7
63,1
59,7
52,5
50,7
44,3
41,8
39,3
38,8
35,2
31,3
30,3
28,4
28,7
28,4
23,0
19,4
5,7
7,5
122
67
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• Ruim de helft (53%) verwacht (ook)
vertegenwoordiging van het agrarisch belang bij
provincie en Rijk.
• Ondernemers tot en met 50 jaar verwachten
vaker financiële regelingen en subsidies voor
agrariërs (45% vs. 27%) en hulp en advies over
hoe zij invloed kunnen hebben op
beleidsontwikkelingen (38% vs. 11%).

39,3

Financiële regelingen en subsidies voor agrariërs

• Wat ondernemers vooral verwachten van de
gemeente zijn het goed opnemen van agrarische
belangen in gemeentelijk beleid (75%), ruimte
geven voor maatwerk in ruimtelijke regelgeving
en vergunningenbeleid (70%) en eenduidige
regels voor agrarische bedrijven (63%).

De Wolden
80,0
70,9
67,3
54,5
47,3
40,0
40,0
32,7
29,1
27,3
3,6
55

Toelichting:
Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.
* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.

Waarden
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Reden bedrijfsuitoefening
De meeste ondernemers zijn gevestigd in hun gemeente omdat het familiebedrijf daar staat

Conclusies:

Wat is de reden dat u uw bedrijf in de gemeente {Westerveld}{De Wolden} uitoefent?

• Verreweg de meeste ondernemers zeggen hun
bedrijf uit te oefenen in hun gemeente omdat het
familiebedrijf daar staat (57%).

Familiebedrijf staat op deze plek

57,0

Toeval, bedrijf gekocht

• Specifieke factoren (grondsoort, ligging etc.) zijn
voor minder dan een tiende (7%) de reden. Dat is
vaker de reden voor ondernemers die geen
melkveehouder* zijn (13% vs. 3%).

14,8

Specifieke factoren die passen bij bedrijfstype (grondsoort, ligging e.d.)

6,7

Anders, namelijk:

N

• Een vergelijkbaar deel (15%) zegt te zijn
geworteld in zijn/haar gemeente en daar een
professioneel en sociaal netwerk te hebben.

15,6

Ik ben hier geworteld en heb mijn professionele- en sociale netwerk hier

• 16% zegt dat toeval is.

5,9

135

Uitsplitsing naar gemeente
Totaal Westerveld
57,0
55,3
15,6
17,1
14,8
11,8

Familiebedrijf staat op deze plek
Toeval, bedrijf gekocht
Ik ben hier geworteld en heb mijn professionele- en sociale
netwerk hier
Specifieke factoren die passen bij bedrijfstype (grondsoort,
ligging e.d.)
Anders, namelijk:
N
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De Wolden
59,3
13,6
18,6

Toelichting:

6,7

7,9

5,1

De antwoordopties zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd van
vaakst naar minst vaak genoemd.

5,9
135

7,9
76

3,4
59

* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.
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Trots
De meerderheid kan voorbeelden noemen van dingen waar men trots op is

Kijkend naar de bedrijfsvoering, kunt u voorbeelden noemen van keuzes die in uw bedrijf hebben gezorgd voor
meer resultaatgerichtheid, verbetering omzet, efficiëntie of marge? Waar bent u vooral trots op?
open antwoord

• Acht op de tien (80%) ondernemers noemen één
of meerdere dingen waar zij trots op zijn.
• Hiernaast een overzicht van enkele (typerende)
antwoorden.

79,9

Nee, ik kan geen voorbeelden noemen

Conclusies:

• Meermaals genoemde zaken gaan onder andere
over:

20,1

• aanpassingen in stallen
N

• werk niet uitbesteden

134

• efficiënte productie
• kwaliteit leveren

“Er is geen sector zo innovatief als de
landbouw. We hebben 60% co2
gereduceerd 50% N uitstoot 90% minder
gewasbeschermingsproducten en 70.%
minder antibiotica gebruik. Daar zijn we
trots op maar het wordt niet gewaardeerd.”

“Zo veel mogelijk melk en biggen
produceren tegen een zo laag mogelijke
kostprijs en proberen te doen wat anderen
niet doen en vooral op het moment
wanneer anderen het niet doen.”

“We gaan vrijloopstal bouwen. 3 vliegen in
1 klap. Duurzamer, dierwelzijn omhoog en
arbeidsgemak.”

“Trots als je beesten bij je komen en graag
een aai over hun kop willen hebben, dus
dier is gezond en blij.”

“We hebben ons steeds op groei in gezet
zo dat we nu een mooi gemiddeld bedrijf
hebben en een mooie plek om te wonen
hebben gerealiseerd, dat het allemaal
gelukt is maakt ons wel trots.”

“Steeds meer mijn eigen grondstoffen en
uitgangsmateriaal verzorgen ipv
afhankelijkheid van externe partijen.
Compostering in eigen hand. Gebruik maken
van groenbemesting, waardoor er minder
bemesting hoeft worden aangevoerd.”

“Niet meer en groter, maar beter met
minder. Lage kosten, simpel en eenvoudige
bedrijfsvoering.”

“Op onze dieren, die in een
welzijnsvriendelijke stal verblijven en
topprestaties leveren en elke dag met
veel liefde en passie verzorgt worden
door ons gezin. Hierdoor kunnen we op
een diervriendelijke manier efficiënt
produceren.”

“Kwaliteit! Als je een goed kwalitatief
product levert dan heb je al 80%
gewonnen.”

Toelichting:
Alle gegeven antwoorden zijn te vinden in de online
rapportage.
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Leefomgeving
Zeven op de tien vinden landschapskenmerken belangrijk in hun leefomgeving

Conclusies:

Wat vindt u als agrarisch ondernemer belangrijk dat er in uw leefomgeving behouden of ontwikkeld wordt? U kunt
meerdere antwoorden geven.

Landschapskenmerken (openheid, kavelgrootte, wegenstructuur, bos,
waterhuishouding, biodiversiteit)

70,5

Economisch klimaat, regelgeving

56,1

Sociale cohesie, wisselwerking met omwonenden en (dorps)gemeenschap

53,0

Anders, namelijk:

• Ruim de helft (56%) vindt het (ook) belangrijk
dat het economische klimaat, regelgeving
behouden of ontwikkeld wordt. Dit zijn vaker
melkveehouders* (68% vs. 39%).
• Een vergelijkbaar deel (53%) vindt sociale
cohesie, wisselwerking met omwonenden en
(dorps)gemeenschap belangrijk in zijn/haar
leefomgeving.

6,1

Weet ik niet

N

• De meeste ondernemers vinden het belangrijk dat
landschapskenmerken in hun leefomgeving
behouden of ontwikkeld worden (71%).

7,6

132

Uitsplitsing naar gemeente
Totaal Westerveld
70,5
69,9

Landschapskenmerken (openheid, kavelgrootte,
wegenstructuur, bos, waterhuishouding, biodiversiteit)
Economisch klimaat, regelgeving
Sociale cohesie, wisselwerking met omwonenden en
(dorps)gemeenschap
Anders, namelijk:
Weet ik niet
N
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Toelichting:
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56,1
53,0

53,4
53,4

59,3
52,5

6,1
7,6
132

6,8
9,6
73

5,1
5,1
59
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Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.
De antwoordopties zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd van
vaakst naar minst vaak genoemd.
* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.
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Reden dat het bedrijf nog steeds bestaat
Actief bezig zijn met de toekomst en op tijd investeren worden het vaakst genoemd

Vergeleken met twintig jaar geleden is het aantal boerenbedrijven fors afgenomen. Ook in uw gemeente. Wat is
de reden dat uw bedrijf nog bestaat? U kunt meerdere antwoorden geven.

Ik ben actief bezig met de toekomst en pas mijn bedrijfsvoering daarop aan

47,7

In ons bedrijf is op tijd geïnvesteerd in groeistappen

47,0

Er zit relatief weinig vreemd vermogen in ons bedrijf

N

Uitsplitsing naar gemeente
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19,7

132

Totaal Westerveld
47,7
42,5

Ik ben actief bezig met de toekomst en pas mijn
bedrijfsvoering daarop aan
In ons bedrijf is op tijd geïnvesteerd in groeistappen
Er zit relatief weinig vreemd vermogen in ons bedrijf
Door nevenactiviteiten kunnen we het bedrijf rendabel
houden
Anders, namelijk:
N

|

• Drie op de tien (29%) ondernemers geven (ook)
als reden dat er relatief weinig vreemd vermogen
in hun bedrijf zit.

• Ondernemers van 50 jaar en jonger zeggen vaker
actief bezig te zijn met de toekomst en daar hun
bedrijfsvoering op aan te passen (61% vs. 37%).

21,2

Anders, namelijk:

• Actief bezig zijn met de toekomst en de
bedrijfsvoering daarop aanpassen (48%) en op
tijd investeren in groeistappen (47%) zijn de
vaakst genoemde redenen waarom bedrijven nog
bestaan.

• Twee op de tien (21%) houden hun bedrijf
rendabel door nevenactiviteiten.

28,8

Door nevenactiviteiten kunnen we het bedrijf rendabel houden

Conclusies:

De Wolden
54,2

47,0
28,8
21,2

46,6
27,4
17,8

47,5
30,5
25,4

19,7
132

19,2
73

20,3
59

www.kienonderzoek.nl
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050-3171777

Toelichting:
Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.
De antwoordopties zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd van
vaakst naar minst vaak genoemd.

|
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Advies en ondersteuning
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Informatie en advies (1)
Bijna een kwart gaat naar de gemeente voor informatie en advies

Conclusies:

Bij welke instanties wint u over het algemeen informatie en advies in over zaken die betrekking hebben op het
bedrijf? U kunt meerdere antwoorden geven.
Accountant/ boekhouder

81,0

Toeleverancier (bv. voeradviseur, bodem en bemesting, machines en werktuigen, pootgoed, zaaigoed)

65,1

Rijksoverheid (bv. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO)

57,1

Collega-ondernemers

52,4

Veearts

47,6

Agrarische brancheorganisaties, zoals LTO Noord of agrarische vakbonden (NMV, NAV, NVP en POV) DAJK, Bionext

42,9

Lokale gebiedsorganisaties, zoals Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe, Boermarkes, Werktuigenvereniging, Landschapsbeheer
Drenthe, Agrarisch Natuur Drenthe

31,0

Teeltadviseur / Gewasbeschermingsspecialist

29,4

Afnemer/handelaar

26,2

Provincie

• De helft (52%) raadpleegt collega-ondernemers
en/of een veearts (48%).
• Ruim vier op de tien (43%) winnen informatie en
advies in bij agrarische brancheorganisaties.
• Bijna een kwart (23%) richt zich tot de
gemeente. Men wendt zich iets vaker tot lokale
gebiedsorganisaties (31%), een
teeltadviseur/gewasbeschermingsspecialist
(29%), een afnemer/handelaar (26%) en de
provincie (25%).

23,0

Bank/kredietverstrekker

21,4

Advocaat/juridisch adviseur

11,1

Terreinbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Drents Landschap, Drents particulier grondbezit, Bosgroep
Bosgroep Noord-Oost Nederland

7,9
3,2

MKB Nederland, VNO-NCW

1,6

Huisarts, maatschappelijk werk, GGD

0,8

UWV

0,0

Anders, namelijk:
N

• Twee derde (65%) doet dat (ook) bij de
toeleverancier en bijna zes op de tien (57%)
(ook) bij de Rijksoverheid.

24,6

Gemeente

Plaatselijk Belang

• De ondernemers raadplegen het vaakst een
accountant/boekhouder. Acht op de tien (81%)
winnen hier informatie en advies in over zaken
die betrekking hebben op hun bedrijf.

Toelichting:

13,5

Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.

126

De antwoordopties zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd van
vaakst naar minst vaak genoemd.

Agrarische sector De Wolden en Westerveld - Stimuland - November 2021

|

www.kienonderzoek.nl

|

050-3171777

|

38

Informatie en advies (2)
Ondernemers uit de gemeente De Wolden raadplegen vaker een toeleverancier

Conclusies:

Bij welke instanties wint u over het algemeen informatie en advies in over zaken die betrekking hebben op het
bedrijf? U kunt meerdere antwoorden geven.

• Ondernemers uit de gemeente De Wolden
raadplegen vaker een toeleverancier (77% vs.
55%).
• Ondernemers uit de gemeente Westerveld lijken
vaker informatie en advies in te winnen bij een
teeltadviseur/gewasbeschermingsspecialist (36%
vs. 21%), collega-ondernemers (58% vs. 46%)
en de Rijksoverheid (62% vs. 51%) (indicatieve
verschillen).

Uitsplitsing naar gemeente
Totaal Westerveld
81,0
79,7
65,1
55,1

Accountant/ boekhouder
Toeleverancier (bv. voeradviseur, bodem en bemesting,
machines en werktuigen, pootgoed, zaaigoed)
Rijksoverheid (bv. Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, RVO)
C ollega-ondernemers
Veearts
Agrarische brancheorganisaties, zoals LTO Noord of
agrarische vakbonden (NMV, NAV, NVP en POV) DAJK,
Bionext
Lokale gebiedsorganisaties, zoals Gebiedscoöperatie
Zuidwest-Drenthe, Boermarkes, Werktuigenvereniging,
Landschapsbeheer Drenthe, Agrarisch Natuur Drenthe
Teeltadviseur / Gewasbeschermingsspecialist
Afnemer/handelaar
Provincie
Gemeente
Bank/kredietverstrekker
Advocaat/juridisch adviseur
Terreinbeheerders, zoals Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Drents Landschap, Drents particulier
grondbezit, Bosgroep Bosgroep Noord-Oost Nederland
Plaatselijk Belang
MKB Nederland, VNO-NC W
Huisarts, maatschappelijk werk, GGD
UWV
Anders, namelijk:
N

De Wolden
82,5
77,2

57,1

62,3

50,9

52,4
47,6
42,9

58,0
46,4
43,5

45,6
49,1
42,1

31,0

30,4

31,6

29,4
26,2
24,6
23,0
21,4
11,1
7,9

36,2
21,7
27,5
26,1
20,3
10,1
8,7

21,1
31,6
21,1
19,3
22,8
12,3
7,0

3,2
1,6
0,8
0,0
13,5
126

2,9
2,9
0,0
0,0
14,5
69

3,5
0,0
1,8
0,0
12,3
57

• De gemeente wordt vaker geraadpleegd door
ondernemers van 50 jaar en jonger (32% vs.
15%) en melkveehouders* (30% vs. 14%).

Toelichting:
Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.
De antwoordopties zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd van
vaakst naar minst vaak genoemd.
significant hoger
significant lager
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* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.

Samenwerking gewas en grond
Twee derde werkt samen met andere ondernemers op het gebied van gewas en grond

Conclusies:

Werkt u op lokaal niveau samen met andere (agrarische) ondernemers op het gebied van gewas en grond? Denk
aan0,0
uitwisseling
van
mest,
kavelgebruik
voor wisselteelt,
korte80,0
ketens90,0
enz. 100,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Ja

66,7

Nee
N

• Twee derde (67%) van de ondernemers werkt op
lokaal niveau samen met andere (agrarische)
ondernemers op het gebied van gewas en grond.

33,3

• 16% heeft behoefte aan bijscholing en/of een
studiegroep. Een deel van hen noemt het thema
financiën. Regeneratieve landbouw en wet- en
regelgeving worden ook genoemd.

Uitsplitsing naar gemeente

126

Totaal Westerveld
66,7
66,7
33,3
33,3
126
69

Ja
Nee
N

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het vinden van personeel en/of behoefte aan bijscholing/een
studiegroep? U kunt meerdere antwoorden geven.*
0,0

Ja, aan ondersteuning bij het vinden van personeel

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

90,0

• Ondernemers uit de gemeente Westerveld hebben
vaker behoefte aan bijscholing en/of een
studiegroep (22% vs. 9%).
• 6% wil ondersteuning bij het vinden van
personeel.

100,0

6,3

Ja, aan bijscholing en/of een studiegroep, op het thema:

15,9

Nee, ik heb hier geen behoefte aan

N

80,0

De Wolden
66,7
33,3
57

79,4

126

Uitsplitsing naar gemeente
Totaal Westerveld
6,3
4,3
15,9
21,7
79,4
76,8
126
69

Ja, aan ondersteuning bij het vinden van personeel
Ja, aan bijscholing en/of een studiegroep, op het thema:
Nee, ik heb hier geen behoefte aan
N
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De Wolden
8,8
8,8
82,5
57

significant hoger
significant lager

Toelichting:
* Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.

Balans werkdruk
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Energieniveau
Ruim de helft is energiek genoeg voor andere dingen, vier op de tien hebben al hun energie nodig voor hun werk

Conclusies:

Hoe ervaart u uw energieniveau op dit moment?

• Ruim de helft (55%) van de ondernemers ervaart
een prima energieniveau en houdt naast het werk
ruimte voor andere dingen.
Prima, ik ben energiek en houd naast mijn werk ruimte voor andere dingen

54,8

• Vier op de tien (40%) hebben al hun energie
nodig voor hun werkzaamheden.
• 6% zit aan zijn/haar limiet.

Ik houd alle ballen in de lucht en heb daar al mijn energie voor nodig

39,7

Ik heb teveel hooi op mijn vork en kan er niks bij hebben

N

5,6

• Melkveehouders* zeggen vaker al hun energie
nodig te hebben om alle ballen in de lucht te
houden (53% vs. 21%). Andere ondernemers zijn
vaker energiek en hebben ruimte voor andere
dingen (73% vs. 42%).
• Ondernemers van 51 jaar en ouder lijken vaker
een prima energieniveau te hebben (62% vs.
47%). Ondernemers tot en met 50 jaar lijken
vaker al hun energie nodig te hebben voor hun
werkzaamheden (45% vs. 35%). Dit zijn echter
indicatieve verschillen.

126

Uitsplitsing naar gemeente
Totaal Westerveld
54,8
53,6

Prima, ik ben energiek en houd naast mijn werk ruimte
voor andere dingen
Ik houd alle ballen in de lucht en heb daar al mijn energie
voor nodig
Ik heb teveel hooi op mijn vork en kan er niks bij hebben
N

De Wolden
56,1

39,7

37,7

42,1

5,6
126

8,7
69

1,8
57

Toelichting:
* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.
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Werkzaamheden
Men haalt voldoening uit hun werkzaamheden in het algemeen. Regelgeving, administratie en controles kosten juist energie.

Conclusies:

Uit welke werkzaamheden haalt u de meeste voldoening?

“Alle werkzaamheden in
de buitenlucht.”

“De afwisseling en het
biologisch bezig zijn.”

• Hiernaast een overzicht van enkele (typerende)
werkzaamheden die voldoening opleveren en
werkzaamheden die energie kosten.

“Gewasverzorging,
oogsten en
oogstverwerking/afzet.”

“Een goed product
afleveren.”

“Buiten en bezig zijn,
waardering.”

• Meermaals genoemde werkzaamheden die
voldoening opleveren gaan onder andere over:
• alle werkzaamheden in het algemeen

“De passie voor mijn vee
en het verzorgen van het
land.”

• specifieke werkzaamheden zoals het
verzorgen van dieren en gewas
• Meermaals genoemde werkzaamheden die
energie kosten gaan onder andere over:

“Combinatie van alles,
niets specifiek.”

“Verzorgen van de
dieren.”

“De afwisseling van
werkzaamheden.”

• regelgeving
• administratie
• controles

N 125
Welke werkzaamheden in en rond uw bedrijf kosten u juist energie?
“Administratie kost
energie en TIJD.”

“Alle controleurs die
komen kijken hoe je
werkt.”

“Verantwoording op
verantwoording op
verantwoording.”

“Alle regels en
controles.”

“Alle administratie en
papierwinkel waar je aan
moet voldoen en waar je op
word gecontroleerd en dat
steeds strenger word of
anders.”

“Boekhouding en
regelgeving.”

“Administratie en
computer gerelateerde
werkzaamheden.”
“Bijhouden veranderde
regelgeving.”

“Regeldruk.
Papierwinkel. Negatieve
publiciteit vanuit media.”

“Zieke dieren en
controleurs. ”
“Alle rekeningen elke
maand weer te kunnen
betalen.”

Toelichting:
Alle gegeven antwoorden zijn te vinden in de online
rapportage.

N 125
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Oplaadmogelijkheden
Twee derde kan zich na een dag werken opladen met behulp van de thuissituatie en/of sociaal netwerk

Conclusies:

Wat helpt u om op te laden na een dag werken? U kunt meerdere antwoorden geven.

Mijn thuissituatie en/of sociaal netwerk

68,0

Bankhangen, even niks

52,0

Hobby’s, sport en dergelijke

• Verenigingsleven en/of vrijwilligerswerk helpt
voor drie op de tien (29%) om op te laden.

28,8

Anders, namelijk:

N

• Ruim de helft (52%) zegt (ook) dat bankhangen,
even niks doen helpt op te laden na een dag
werken.
• Ruim vier op de tien doen dat met hobby’s, sport
en dergelijke (43%).

43,2

Verenigingsleven en/of vrijwilligerswerk

Ik heb geen oplaadmogelijkheden

• Bijna alle ondernemers hebben één of meerdere
oplaadmogelijkheden (98%). De meesten
noemen hun thuissituatie en/of sociaal netwerk
(68%).

10,4

2,4

125

Uitsplitsing naar gemeente
Totaal Westerveld
68,0
65,2
52,0
50,7
43,2
43,5
28,8
30,4
10,4
10,1
2,4
1,4
125
69

Mijn thuissituatie en/of sociaal netwerk
Bankhangen, even niks
Hobby’s, sport en dergelijke
Verenigingsleven en/of vrijwilligerswerk
Anders, namelijk:
Ik heb geen oplaadmogelijkheden
N
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42,9
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3,6
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Toelichting:
Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.

|
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Gevoel van waardering
Ruim de helft voelt zich (ruim) ondergewaardeerd door de samenleving

Conclusies:

Agrariër zijn is een essentieel beroep vanwege de rol in de voedselproductie. In hoeverre voelt u zich door u
samenleving gewaardeerd?

Ruim voldoende

• Een tiende (9%) voelt zich ruim voldoende
gewaardeerd en vier op de tien (39%) voelen zich
voldoende gewaardeerd.

8,9

Voldoende

• Ruim vier op de tien (43%) voelen zich
onvoldoende gewaardeerd en een tiende (10%)
voelt zich ruim onvoldoende gewaardeerd.

38,7

Onvoldoende

42,7

Ruim onvoldoende

N

• Er zijn meer ondernemers die zich (ruim)
onvoldoende gewaardeerd voelen (52%) dan
(ruim) voldoende (48%).

9,7

• Ondernemers uit de gemeente De Wolden lijken
zich vaker (ruim) voldoende gewaardeerd te
voelen (55% vs. 41%; indicatief verschil).
• Melkveehouders* voelen zich vaker (ruim)
onvoldoende gewaardeerd (62% vs. 38%).

124

Uitsplitsing naar gemeente
Ruim voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Ruim onvoldoende
N

Totaal Westerveld
8,9
8,8
38,7
32,4
42,7
45,6
9,7
13,2
124
68

De Wolden
8,9
46,4
39,3
5,4
56

Toelichting:
* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.
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Hulp
Ruim acht op de tien kunnen familie/buren/sociaal netwerk om hulp vragen

Conclusies:

Wie of wat kunt u om hulp vragen als er iets misloopt? U kunt meerdere antwoorden geven.

• Bijna alle ondernemers (98%) kunnen iets of
iemand om hulp vragen als er iets misloopt.

Familie, buren, sociaal netwerk

83,1

Accountant of andere erfbetreder

44,4

Bedrijfsverzorging

Ik kan niemand om hulp vragen als er iets misloopt

N

• Ondernemers uit de gemeente De Wolden lijken
vaker een accountant of andere erfbetreder (50%
vs. 40%) en bedrijfsverzorging (36% vs. 25%)
om hulp te kunnen vragen. Dit zijn echter
indicatieve verschillen.

7,3

Anders, namelijk:

• Ruim vier op de tien (44%) kunnen (ook) een
accountant of andere erfbetreder om hulp vragen.
• Drie op de tien (30%) kunnen (ook) de
bedrijfsverzorging inschakelen.

29,8

Verenigingsleven en kerk

• Men kan verreweg het vaakst een beroep doen op
familie/buren/sociaal netwerk (83%).

• Melkveehouders* kunnen vaker een beroep doen
op een accountant of andere erfbetreder (53% vs.
32%) en bedrijfsverzorging (41% vs. 14%).

9,7

1,6

124

Uitsplitsing naar gemeente
Totaal Westerveld
83,1
82,4
44,4
39,7
29,8
25,0
7,3
10,3
9,7
8,8
1,6
1,5
124
68

Familie, buren, sociaal netwerk
Accountant of andere erfbetreder
Bedrijfsverzorging
Verenigingsleven en kerk
Anders, namelijk:
Ik kan niemand om hulp vragen als er iets misloopt
N
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Toelichting:
Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.
De antwoordopties zijn t.b.v. de rapportage gesorteerd van
vaakst naar minst vaak genoemd.
* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.

|
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Afsluiting
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Belangrijkste onderwerpen
Toekomstperspectief vindt men het belangrijkste onderwerp

Conclusies:

Wat zijn voor u/uw bedrijf de belangrijkste onderwerpen in deze vragenlijst? U kunt meerdere antwoorden
geven.
Toekomstperspectief

68,0

Uitdagingen bedrijf en agrarische sector

• Bijna zes op de tien (58%) vinden de uitdagingen
van bedrijf en agrarische sector (ook) een
belangrijk onderwerp.

58,2

Rol gemeente

• Ruim vier op de tien (43%) vinden de rol van de
gemeente (ook) belangrijk.

43,4

Advies en ondersteuning

• Advies en ondersteuning (27%), waarden (20%)
en balans werkdruk (15%) worden minder vaak
genoemd.

27,0

Waarden

• Ondernemers tot en met 50 jaar vinden de
onderwerpen uitdagingen van bedrijf en
agrarische sector (71% vs. 47%) en balans
werkdruk (25% vs. 6%) vaker belangrijke
onderwerpen.

19,7

Balans werkdruk

14,8

Anders, namelijk:
N

• Twee derde (68%) van de ondernemers vindt dat
toekomstperspectief tot de meest belangrijke
onderwerpen van deze vragenlijst hoort. Dit
onderwerp wordt daarmee het vaakst genoemd.

• Melkveehouders* vinden toekomstperspectief
(78% vs. 53%) vaker een belangrijk onderwerp.

4,1
122

Uitsplitsing naar gemeente
Toekomstperspectief
Uitdagingen bedrijf en agrarische sector
Rol gemeente
Advies en ondersteuning
Waarden
Balans werkdruk
Anders, namelijk:
N
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Toelichting:
Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De
percentages tellen daardoor op tot meer dan 100%.
significant hoger
significant lager
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* Hier zijn ondernemers die een melkveehouderij hebben
als hoofdactiviteit vergeleken met ondernemers die een
andere hoofdactiviteit hebben.

Vragen/onderwerpen die men heeft gemist
Ruim een derde wil nog iets kwijt

Welke vraag of thema heeft u in dit onderzoek gemist en wilt u wel graag onder de aandacht brengen bij de
gemeente?
open antwoord

“Duurzaamheid, herstel
landschap.”

“Ziet de gemeente voor ons
nog wel toekomst?”

“Balans natuur/landbouw.”

• Ruim een derde (35%) wil graag nog een vraag
of thema onder de aandacht brengen.
• Hiernaast een overzicht van enkele antwoorden.

35,2

Ik heb geen vraag of thema in dit onderzoek gemist

N

Conclusies:

64,8

122

“Kom op voor de agrarische sector!
Boeren willen meedenken en
verduurzamen. Zet ze niet klem.”

“Wat goed dat jullie een
enquête als deze uit sturen naar
agrariërs, ik hoop dat er veel
respons op komt.”

“Kostprijs: hoe kunnen wij nog onze
boterham verdienen. We moeten allemaal
voldoen aan extra eisen en wensen
(biodiversiteit, duurzaamheid, etc) maar
behalve dat het ons veel extra tijd en werk
kost, zien wij hier weinig van terug qua
waardering en opbrengsten.”

“Toekomstvisie en inrichting
van het platteland.”

“Boeren en burgers dichter
bij elkaar brengen.”

“Het vergrootglas ligt wel heel erg op de agrarische sector als het gaat om "klimaat",
"stikstof", "natuur"'. We zijn wel heel erg uit het oog verloren dat we de landbouw nodig
hebben voor voedselproductie. En wel op de meest efficiënte manier. Biologische
landbouw, natuurinclusieve landbouw is juist niet efficiënt; er is meer grond nodig en de
opbrengsten zijn vele male lager. Deze hele enquête is er al op gericht om je een
bepaalde kant op te duwen. Een kwalijke zaak! Landbouwgrond gebruiken om
zonnepanelen op te plaatsen of windmolens is alleen al vanwege het uit productie halen
van grond een hele slechte zaak. Nederland is nu al niet zelfvoorzienend en
overbevolkt.”

“Vragen over de
politieke stikstof
problemen.”

“Vragen over
vergunningverlening.”

Toelichting:
Alle gegeven antwoorden zijn te vinden in de online
rapportage.
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Achtergrondgegevens
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Achtergrond agrarische ondernemers
Gemeente

Agrarische
(deel)sectoren*
0,0
10,0
20,0

Westerveld

55,2

De Wolden

10,0

0,0

10,0

Jonger dan 20 jaar

20,0
20,0

30,0
30,0

40,0

50,0
Astitel
50,0

60,0
60,0

5,7

70,0Schapenhouderij
80,0

90,05,7

70,0

80,0
90,0
Varkenshouderij

0,0

31 – 40 jaar
41 – 50 jaar

2,9

Overig
24,1

51 – 60 jaar

N

35,6

Ouder dan 60 jaar

100,0

4,0

Pluimveehouderij
19,0

17,2

22,3
175

Agrarische
0,0
10,0sector hoofdactiviteit
20,0
30,0

174

Melkveehouderij

|
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|

Tuinbouw

2,9

Schapenhouderij

2,9

Varkenshouderij

2,9

Geitenhouderij

2,3

Pluimveehouderij

2,3
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50,0

60,0

70,0

10,3

Overig
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40,0

60,6

Akkerbouw

N

70,0

100,0
5,7

Geitenhouderij
4,0

60,0

18,3

Tuinbouw

Leeftijd agrarische ondernemer

20 – 30 jaar

N

40,0

50,0

62,3

Akkerbouw

181

0,0

40,0

Melkveehouderij

44,8

N

30,0

16,0
175

* Meerdere antwoorden mogelijk. De percentages tellen
daardoor op tot meer dan 100%.

Onderzoeksverantwoording
Algemene onderzoeksgegevens

Stimuland agrarische sector De Wolden en Westerveld
Online
Onderzoeksmethode
Agrarische ondernemers in de gemeenten De Wolden en Westerveld
Steekproef
Gemeenten De Wolden en Westerveld
Bron
Onbekend
Bruto steekproef
Netto steekproef (# op vrg 1 binnen selectie) 181
121
Volledige vragenlijsten (netto)
Onbekend
Responspercentage
26-okt
Datum start veldwerk
15-nov
Datum veldwerk gereed
95%
Betrouwbaarheidsniveau*
8,0%
Maximale afwijking*
Niet van toepassing
Representatief naar:
Niet van toepassing
Weging
Respons breakdown
bruto steekproef
bouncers
buiten selectie
verwijderd na datacheck
afgebroken vragenlijsten
geen medewerking
Volledige vragenlijsten

aantal
Onbekend
Onbekend
5 (geen agrarisch o ndernemer in de gemeente De Wo lden o f Westerveld)
2
60
Onbekend
121

* B ij 121afgeno men vragenlijsten valt met een betro uwbaarheid van 95% te co ncluderen dat de steekpro efuitko mst
maximaal 8,0% kan afwijken van de werkelijke situatie (als alle o ndernemers in de do elgro ep o ndervraagd zo uden zijn)

Gemeenten
De Wolden
Westerveld
N

% behaald
44,8%
55,2%
181

(Deel)sectoren
Akkerbouw
Tuinbouw
Melkveehouderij
Schapenhouderij
Geitenhouderij
Varkenshouderij
Pluimveehouderij
Anders, namelijk
N

% behaald
18,3%
5,7%
62,3%
5,7%
4,0%
5,7%
2,9%
22,3%
175

Sector hoofdactiviteit
Akkerbouw
Tuinbouw
Melkveehouderij
Schapenhouderij
Geitenhouderij
Varkenshouderij
Pluimveehouderij
Anders, namelijk
N

% behaald
10,3%
2,9%
60,6%
2,9%
2,3%
2,9%
2,3%
16,0%
175

Leeftijd
Jonger dan 20 jaar
20 – 30 jaar
31 – 40 jaar
41 – 50 jaar
51 – 60 jaar
Ouder dan 60 jaar
N

% behaald
0,0%
4,0%
19,0%
24,1%
35,6%
17,2%
174

B o venstaande gaat uit van een representatieve steekpro efverdeling. Vo o r deze steekpro ef is de representativiteit niet co ntro leerbaar
ivm de specifieke selectie.

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van ISO 20252 (marktonderzoek)
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Bijlage 2: Kwalitatief onderzoek
Thema: Uitdagingen bedrijf en agrarische sector
Reden interview
» Vaak nieuwsgierigheid naar wat de gemeente wil, nu en in de toekomst.
» Dialoog – een gesprek is altijd goed. Liever individueel dan in een grote groep.
» Sparren over bedrijfskeuzes.
» Gehoord worden. Soms omdat ‘niet-agrarisch’ geluid lokaal sterker wordt en dat voelt bedreigend.
» Soms speelt er een specifieke vergunningaanvraag.
» Bijdrage/input leveren aan dit goede initiatief van de gemeente.
Balans kostprijs en opbrengst
» Gat met consumentenprijzen benoemd.
» Belang neventak, spreiden.
» Melkprijs, grondprijs, arbeid.
Imago
» Verschilt per type bedrijf. Aaibaarheid, mate van overlast of maatschappelijke gevoeligheden, dierenwelzijn.
» In directe omgeving vaak goed, is ook begrip. Daarbuiten vaak negatiever, mensen hebben door
onbegrip eerder vooroordelen. Verbazing over onwetendheid.
» Rol van de media is dat die negatieve kant uitvergroten en ‘leken’ nemen dat voor waarheid aan.
» Zichtstallen helpen.
» Meer waardering gewenst voor rol agrariërs in landschap en recreatie. Daar heeft gemeente en
samenleving ‘gratis’ gemak van.
» Het juiste verhaal moet meer en beter verteld worden.
» Beperkte keuze ondernemer in werkwijze door contracten en regels zet hen klem.
Lokale thema’s
» Koers gemeente, inclusief welke belangen het zwaarst wegen (in dit kader vaak bollenteelt, recreatie, natuur).
» Gedrag burger/recreant die zich openbare ruimte toe-eigent. Het is ons leefgebied/inkomen.
» Discussie bollenteelt leidt tot angst voor boze reacties bij verhuurders van grond. Voorbeeld waarbij verhuurder daardoor expliciet alleen aan (melk)veehouders wil verhuren. Ook vrees bij boeren
met aanliggende percelen.
» Teruggang van landschapskwaliteit, landschapspijn. Ook genoemd: dat het groenonderhoud juist
strakker moet.
» Onzekerheid over voortbestaan bedrijf bij natuurgebieden.
» Begrip gemeente, bestuurlijk en ambtelijk.
» Vertegenwoordiging breed (meer dan LTO-melkvee), klankbordgroep gemeentelijk.
» Nieuwe inwoners en plattelandswaarden/mentaliteit.
» Personeel – jongeren werven.
» Wolven. Discussie hierover goed voeren, niet in twee kampen ingraven. Angst dat ze naast schapen
ook (jong)vee en kinderen gaan aanvallen.
» Jacobskruiskruid.
» Specifieke vergunningaanvragen ruimtelijk.
» Toeristenbelasting en gebruik ervan (niet voor andere doeleinden inzetten).
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»
»
»
»
»

Vergrijzing.
Unesco en regelgeving voor agrarische bedrijven.
Organisatiegraad agrarische sector lokaal stimuleren. Voorbeeld is Brabant.
Inbreng en regie over beheer fysieke leefomgeving, bv. bermbeheer, zelf kiezen welk bloemenmengsel en wanneer maaien en dat in eigen beheer doen.
Communicatie boeren, gemeente, natuurorganisatie, burger.

Lokaal trots op
» Dorpsgevoel en saamhorigheid, gemoedelijke sfeer, elkaar helpen, boer en burger samen.
» Regionale krachtenbundeling drie noordelijke provincies.
» Totaalplaatje, vrijheid, blijheid en fysieke arbeid.
» Mooi, afwisselend landschap, rustig.
» Mooie, nette bedrijven, goede uitstraling als gebied.
» Praktisch kunnen denken en op de toekomst kunnen anticiperen.
» Mooie combi afwisselend landschap, natuur en (kringloop)landbouw.
» Boerenbedrijven, diversiteit, die hebben weten te overleven. Verdienen waardering.
» Het platteland zoals het was, landschap en leefbaarheid.
» Verbondenheid met bedrijf en regio, geworteldheid.
» Interactie met burgers, zichtstal.
» Mentaliteit van leven en laten leven.
» Het verhaal van de boer vertellen, visitekaartjes bedrijf.
» Trots op ontwikkeling eigen bedrijf.
(Verbetersuggesties) regelgeving
» Duidelijkheid (dan acceptatie, dan samen oplossen). Nu kun je netjes alles steeds goed doen en
toch verliezer zijn omdat er weer iets verandert.
» Actueel bestemmingsplan.
» Langetermijnbeleid (> 10 jaar).
» Kleine woningen op kavel/woningsplitsing – mogelijkheden verruimen.
» Tegenstrijdigheden oplossen tussen koers en uitvoering. Werken vanuit de bedoeling.
» Controles door één instantie in plaats van dubbel.
» Rol van CO2-vastlegging belonen. Van weilanden en van houtwallen.
» Regels RVO over houtopstanden moeten anders, want nu sturen ze aan op bomenkap.
» Autonomie bij de boer over middel om doel te bereiken. Geen middelen voorschrijven.
» Verhoudingen verschillende belangen agrarisch goed meenemen/voorrang geven.
» Pilots nieuwe landbouwvormen (procesmatig) ondersteunen/stimuleren. Kringlooplandbouw,
Future Farm.
» Meer inzet op behoud landbouwgrond.
» Contact houden met de sector, gebiedstafels als in Overijssel.
» Inventarisatie door gemeente van welke bedrijven stoppen en welke blijven, daar beleid op baseren.
» Ontwikkelruimte bedrijven in latente PAS.
» Maatwerk en flexibiliteit. En onwillekeurig.
» Contact boeren en waterschap en Staatsbosbeheer verbeteren. Gelijkwaardig, niet zij als controleur. Afstemming tussen deze lagen en hun invloedsgebieden.
» Aandacht voor landschapselementen. Ook: samenwerken boer en gemeente in onderhouden ervan.
» Subsidievoorwaarden voor jonge en oudere boeren gelijk.
» Kennismakelaars zoals van de provincie.
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»

»
»
»
»

Vergunningverlening makkelijker en sneller. Vooraf op afvinklijst wat boer moet aanleveren. Voortgang transparant ‘track and trace’, terugkoppelingen geven. Persoonlijk gesprek, casemanager, integraal ontzorgen.
Kleine windmolens op boerenerven stimuleren, ook boven 15 meter.
Neventak zorg: vergoedingen ruimer. Werkt preventief (inclusie), dit belonen. Melktap makkelijk
vergunnen.
OZB – ingehouden ‘ondernemersgeld’ inzetten voor bijvoorbeeld boermarkes – gebiedsonderhoud.
Op maat informeren over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.

Thema: Toekomstperspectief
Landbouwtransitie – behoeften en mooie voorbeelden
» Gemeentelijke informatiebijeenkomst over wat er allemaal kan. Ook andere stakeholders/deskundigen erbij.
» Studieclub o.i.d. als vervolg hierop. Thema’s kunnen natuurontwikkeling zijn of neventak, kringlooplandbouw, arbeid goedkoper organiseren, functiewisseling natuur- landbouwgrond en passende vergoedingen.
» Hulp bij het organiseren van arbeid, bv. voor onderhoud landschapselementen. Arbeid in Nederland goedkoper betekent minder energieverlies door import grondstoffen/producten.
» Eigen vakmanschap en autonomie leidend laten zijn in de uitvoering.
» Maatregelen die in ‘de bedoeling’ passen makkelijk vergunnen en niet via de achterdeur tot beperkingen laten leiden (stikstofbeperkende maatregelen mogen niet leiden tot lagere stikstofwaardes
voor het bedrijf). Ander voorbeeld is dat derogatieregels zelfvoorzienend zijn in voer verbouwen in
de weg staan. Of fosfaatrechten die vooruitstrevend bedrijf nekken.
» Verdienmodel en mogelijkheden voor ontwikkeling.
» Helderheid over koers gemeente/andere overheden en onderlinge afstemming.
» Ruimte om te experimenteren. Haalbaarheidsonderzoeken faciliteren als gemeente.
» Inzet op eerlijke verdeling stikstofruimte. Niet alleen bij de boeren weghalen maar ook bij industrie, vliegverkeer, wonen.
» Samenwerking veehouder – akkerbouwer voor mest en vruchtwisseling.
» Grondgebonden veehouderij.
» Meedenkende en klantvriendelijke houding gemeente.
» Soepeler omgaan met uitbreidingswensen van een klein bedrijf in verhouding tot grootschalige bedrijven.
» Zichtstallen.
» Mestvergisting.
» Biologisch boeren, extensiveren.
» CO2-neutraal, keurmerken.
» BTW van biologische producten eraf.
» OZB koppelen aan hoe ‘groen’ een bedrijf is, als extra prikkel.
» Subsidies (voor- en tegenstanders).
» Kavelindeling/ruil (bv. drukke weg die bedrijf en grond scheidt en zo weidegang lastig maakt).
» Korting of vrijstelling van waterschapslasten, riolering, gemeentebelasting omdat boer zelf waarde
levert aan de samenleving (water-, landschapsbeheer, slootonderhoud). Is anders dan burger, onderscheiden dus.
» Ruimhartige Covidvergoedingen toepassen op klimaatproblematiek.
» Footprint sector verkleinen (met fluwelen handschoenen en financiële steun).
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Energietransitie
» Informatie over wat er allemaal kan, op erfniveau of als verdienmodel (grootschalige opwek).
» Mestvergisting, voorbeeld Coöperatie Groengas Koekange-Echten, digestaat op akkers = direct beschikbaar voor de plant en meer bodemleven (Bioclear earth).
» Kennisnetwerk kringlooplandbouw.
» Stroomnetwerk op orde.
» Ruimte in regels om opslag (batterij) op eigen erf te hebben.
» Ruimere mogelijkheden voor kleine windmolen (> 15 m. ashoogte en/of buiten bouwblok).
» Financiering.
» Makkelijke vergunningen voor zon op grond (privégebruik).

Thema: Rol gemeente
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Transparantie. Processen rond invloed van (landelijke) regels helder.
Waarderen van lokale kenmerken en karakter.
Agrarisch ondernemer wil zich gezien en gehoord voelen. Begrip, weten dat je er bent en wat je
doet voor gezamenlijk belang.
Verkeersveiligheid landbouwvoertuigen en (recreatieve) kwetsbare verkeersdeelnemers in relatie
tot weginrichting. Ook: ontheffingen landbouwverkeer voor alle wegen.
Input ophalen bij brede agrarische vertegenwoordiging. Breder dan LTO Noord.
Het verhaal vertellen van de agrarische sector. Promotie/marketing/profileren als landbouwgemeente. Ook: bewustwording ontwikkelen bij consument. Ook: communicatie-infrastructuur voor
boeren.
Subsidiemogelijkheden actiever onder de aandacht brengen. Voorbeeld: akkerranden.
Waardering voor rol landschap, voor vooruitstrevendheid, voor rol in de voedselvoorziening. Voor
die rol opkomen.
Woningproblematiek: woonproject Eexterveen als voorbeeld.
Gewenste ontwikkelingen (passend bij koers) belonen/verdienmodel.
Landschapsherstel door zelf actief elementen aan te leggen.
Meer (agrarische) grond openstellen voor publiek. Beeldvorming en begrip.
Streng optreden tegen actiegroepen die bedrijven overvallen.
Inburgering voor nieuwe inwoners opzetten. Proactief. Waarden platteland fysiek en sociaal als basis.
Lobby hogere overheden derogatie, stikstof, nitraat, de praktische onuitvoerbaarheid benoemen.
Ook: bepleiten dat schaalgrootte van bv. 100 koeien genoeg moet opbrengen.
De schijf Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) wordt soms als lastig ervaren.
Bollenteelt inperken of kaderen, afhankelijk van landschapstype/grondsoort/nabijheid woningen.

Houding
» Agrarische deskundigheid en lokale kennis, fysiek en ook van de mentaliteit. Ambtenaren moeten
bedrijfseconomisch mee kunnen denken.
» Vaste contactpersoon/casemanager, liefst uit eigen gemeente of nabije omgeving.
» Vertrouwen als uitgangspunt, niet wantrouwen.
» (Mee)denken in kansen, innovaties. Mensen met een enthousiast verhaal ook enthousiast ontvangen.
» Open staan voor alle kanten van het verhaal. Denk ook aan middengroep die zich nauwelijks laat
horen en geen vragenlijst invult.
» Onafhankelijk advies faciliteren.
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»
»
»
»
»

Medewerkers ambtelijk en bestuurlijk mogen geen eigen belangen hebben.
Alleen iets beloven als het ook echt uitvoerbaar is.
Kwaliteitszorg: Snel helpen en terugbellen. Terugkoppelingen geven.
Ambtenaar en wethouder hetzelfde laten zeggen.
Uitvoeringscapaciteit voor vergunningverlening uitbreiden, zodat het sneller gaat.

Praktische suggesties door invullers
» Stuur ook een vragenlijst naar niet-boeren. Wisselwerking agrarisch-plattelanders in beeld. Burgers
ook serieus nemen.
» Bedrijfsbezoeken gemeente – boer. Onderdeel inwerkprogramma.
» Voorstelronde ambtenaren in plaatselijke krant.
» Open bedrijf, zichtstallen.
» Opleidingsprogramma om jongeren te interesseren in agrarische baan (en zo personeel werven).
» Gebiedstafels als in Overijssel.
» Boerenondernemersochtenden zoals Westerveld die voor MKB-ers heeft.
» Een bord bij de velden met uitleg over wat daar groeit en bloeit/leeft en waarom. Ook: kengetallen
over aantal pakken melk in deze gemeente.
» Aan agrariërs: voer zelf het gesprek met de gemeente, niet via adviseur laten lopen.
» Impactmeting.
» Erfcoaches.
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