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Onderwerp: Eindrapportage stimulering omschakeling naar biologische landbouw

Geachte voorzitter/leden,

Ter informatie sturen wij u hierbij toe de eindrapportage van het project stimulering

omschakeling naar biologische landbouw in Drenthe. Dit is de afronding van het

initiatiefvoorstel dat door uw Staten in 2009 is aangenomen.

ln het project hebben de verschillende agrarische sectoren kennisgemaakt met de

dagelijkse biologische praktijk. Drentse melkveehouders, groente- en fruittelers,

vleesveehouders en ondernemers in de intensieve veehouderij zijn uitgenodigd om

deel te nemen aan de ondernemersbijeenkomsten. Door middel van een excursie

langs al biologisch werkende bedrijven maakten de agrarische ondernemers zo kennis

met de sector. Daarna konden zij in netwerkverband de optie biologisch voor het

eigen bedrijf verder verkennen. Voor de ondernemers die besloten om te gaan om-

schakelen was het mogelijk een doorberekening te maken van de fínanciële gevolgen

van de omschakeling.

Aan het project hebben in totaal 50 ondernemers deelgenomen. Daarvan zijn op dit

moment 15 ondernemers in een omschakelingsproces of overwegen omschakeling.

Het areaal biologische landbouwgrond is in de periode2007-2012 gegroeid met

352 ha naar 6293 ha. Het aantal biologisch gecertificeerde landbouwbedrijven is toe-
genomen van ô8 in 2007 naar 79 in 2012. Hiermee voldoet het projectresultaat aan de

destijds gestelde doelstelling dat de groei van het aantal bedrijven en/of areaal groter

of gelijk is aan 10% ten opzichte van2007.

De consumentenbestedingen aan biologische voeding nemen nog steeds toe. Hier

liggen kansen voor omschakelaars van duurzame landbouw naar biologische

landbouw. De biologische sector zelf ,verzameld in de ketenorganisatie Bionext, biedt

voor belangstellende ondernemers cursussen en excursies aan om hen te laten oriën-

teren op de biologische sector. Met dit aanbod dat vanuit de ketenorganisatie zelf nu
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aangeboden wordt, is er ook voor de,lange e termijn zekerheid dat ondernemers zich

kunnen o.riênteren op omsohakeling. Binnen de landbour,rwisie, die wij nu ontwikkelen,

wordt de biolOgisehe landbouw beschouwd ale één van de keuzes die een onder-

nemer kan maken voor zijn bedrijfsvoering, afliankeliJk van dè eigen arnbities, de mo-

gelilkheden die zijn omgeving bieden en de mogelijkheden die de mârK biedt

Hoogachtend,

Gedeputeerde S.taten van Drenthe,

seore,taiis

Bijlage{n):

wa,qoll,
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SAMENVATTING

Projecten LTO Noord heeft in opdracht van Provincie Drenthe in 2011 en 2012 een proiect uitgevoerd wat tot doel

had Drentse agrarische ondernemers te interesseren en te informeren over biologische landbouw. De doelstelling

van het project om achttien bedrijven te stimuleren om om te schakelen is ruimschoots gehaald. Gedurende de

projectperiode zijn negen boeren overgegaan op biologisch ondernemen, daarnaast is een groep van ca, vijftien

bedrijven bezig met die overstap. De omschakeling is nog niet bij alle bedrijven afgerond omdat dit voor het ene

bedrijf eenvoudiger is dan voor het andere, ln het project hebben de agrarische sectoren kennis gemaakt met de

dagelijkse biologische praktijk door het bezoeken van bedrijven - de zogenaamde'Boer on Tour-excursies' - naar

venverkers en een supermarkt, Ook konden ondernemers in netwerkverband de optie biologisch voor hun eigen

bedrijf verder verkennen, Voor tientallen ondernemers is een doorberekening gemaakt van de financiële

consequenties van de omschakeling

Verdere verduuzaming van de landbouw in Drenthe is een belangrijk streven van de Provincie Drenthe Dit wil zij

onder meer bereiken door in projectvorm gangbare boeren te interesseren, te informeren en om te laten schakelen

naar een biologische bedrijfsvoering. Projecten LTO Noord heeft het project uitgevoerd in de periode februari 20'1'1

tot en met december 2012. Drentse boeren hebben volop kennis kunnen nemen van de biologische sector Het

project heeft veel publiciteit gegenereerd

Tijdens de slotbijeenkomst in het najaar van2012zi)nde resultaten gepresenteerd aan beleidsmakers en agrarische

ondernemers. Ook zijn aanbevelingen voor een eventueel vervolg benoemd De biologische landbouw is op zoek

naar boeren die ondernemer én vakman zijn. De Drentse cultuur is van oudsher behoudend en ondernemers staan

niet meteen open voor nieuwe wegen Daarom is het goed dat er aandacht voor de mogelijkheden tot het

omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering blijft bestaan, De markt voor biologische producten laat al een

aantal jaren een behoorlijke groei zien Er zijn dus zeker kansen voor Drentse ondernemers om om te schakelen

naar een biologische bedrijfsvoering en omdat de markt soms grillig is, moeten ondernemers snel en adequaat

kunnen reageren.

Dit kan niet altijd omdat:
. zij aangeven dat vakmanschap op sommige punten ontbreekt;
. zijonvoldoende beschikking hebben overgrond en/of te maken hebben met kortlopende pachtcontracten;

. zij geen duidelijk zicht hebben op afzet en prijsgaranties;

. zij tegen wet- en regelgeving en langlopende vergunningstrajecten aanlopen bij nieuw- en verbouw;

. zij een onzekere houding aannemen bij de keuze van concepten.

Aan deze vijf punten zal de komende tijd vanuit zowel beleid als vanuit de praktijk aandacht moeten worden

gegeven.

Stimulering omschakeling biologische landbouw in Drenthe



Het provinciaal bestuur van de Provlncie Drenthe streeft verdere verduuzaminE van de landbouw in Dienthe nat, Zij
wÍl dit onder meer bereiken door meer bedrijven om te laten schakelen naar de biologiæhe landbouw, De provincie

wil graag in projectvorm nieuwe omsohakelaars bereiken. Het meetbaar effect moet resulteren in een groei van

minÍmaal 107ô in het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven en/of gecertificeerd areaal in twee jaar. ProJecten

LTO Noord heeft eind 2010 de opdracht gekregen om het projred Stínulering Omschakeling Biologische landbouw in

Drenthe uit te voeren.

Stl mule rin g o mscha keling biologische I andbor..rw i n Drenthe
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2. PROJECT

2.1 Vraagstelling

ln 2010 is aanbodkrapte ontstaan op de biologische markt, De vraag naar biologische producten vertoont een sterk

stijgende lijn. Het aanbod van producten kan deze lijn niet bijhouden, veel producten worden uit het buiienland

geñaald. Ei ls daarom ruimte voor meer biologische bedrijven. De provincie Drenthe streeft daarom naar een groei

van het aantal bedrijven en/of areaal biologische landbouw dat groter of gelijk is aan 10% van de laatst bekende

cijfers. Onder groei valt ook een groep van potentiële omschakelaars die actief het traject van omschakeling willen

oñderzoeken, beze groei moet gerealiseerd worden in de looptijd van het project Stimulering Omschakelíng

Biotogische landbouw in Drenthe tussen 1 februari 2011 tot 31 december 2012.

Naast groei van het aanbod van biologische producten is ook een stijging van de vraag van belang, Het project legt

de nadiuk op stimulering van de aanbodkant. Dit is een bewuste keuze omdat binnen het vooraf vastgestelde budget

het niet mogelijk ¡s om beide aspecten goed uit te voeren. Het is niet wenselijk om beide maar half te doen.

Bovendien ié er nog steeds sprake van een lichte aanbodkrapte en is de venvachting dat de vraag, o.a. door

inspanningen van derden, blijft toenemen.

2.2 Doelgroep

Het project rlcht zich op potentiële omschakelaars en omdat deze niet gemakkelijk te herkennen zijn, is het project

onder alle agrarisch ondernemers in Drenthe onder de aandacht gebracht. Niet alleen d.m.v artikelen in de pers

(vakbladen, iegionale dagbladen), maar ook door mensen rechtstreeks te (laten) benaderen. Omdat omschakeling

òi¡ sommige ondernemers nog steeds een gevoelig ondenverp is, is face tot face-informatie erg belangrijk Via

le'denvergãderingen LTO Noord, de ANV's verenigd in BoerenNatuur en lopende projecten in Drenthe (o'a.

Duurzaam boer nlilven in Drenthe en Beter boeren met biodiversiteit) is het project gepresenteerd, Daarnaast zijn

LTO Noord, ANV-'bestuurders en begeleiders in de genoemde projecten gevraagd namen aan te leveren van

bedrijven waarbij omschakeling naar de biologische landbouw mogelijk een passende stap voor de toekomst zou

kunnen zijn.

Tevens is het project onder de aandacht gebracht bij de periferie, Dierenartsen, mengvoerleveranciers, banken en

boekhoudkantoren hebben vaak in beeld voor welke ondernemers een dergelijk traject interessant zou kunnen zijn,

Ook hen is gericht gevraagd de informatie over het project aan mogelijk geTnteresseerden door te geven en uit te

nodigen vooi de prõjectactiviteiten. Ook zijn deze zogenaamde 'erfbetreders' in de gelegenheid gesteld tegen een

redelijke vergoeding deel te nemen aan de oriënterende Boer on Ïours.

Het provinciaal bestuur van Drenthe streeft een verdere verduuzaming van de landbouw na. Doordat het aantal

gecerlificeerde bedrijven toeneemt, verduuzaamt de landbouw maar ook door gangbare bedrijven delen van

óiologische bedrijfsvóering over te laten nemen, kan de landbouw verder verduurzamen. Zoals bijvoorbeeld minder

antibioticagebruili in de veèhouderij en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de akker- en tuinbouw ln

dit project hebben wij zoveel mogelijk gangbare bedrijven kennis laten maken met de biologische landbouw De

bedrijven die niet besluiten tot daadwerkelijk omschakeling, bijvoorbeeld om economische redenen, risico's en

sociaal maatschappelijke aspecten, nemen, doordat ze de verkenning zijn aangegaan, wel aspecten van de

biologische landbouw op in hun bedrijfsvoering, wat een verdere verduuzaming van de landbouw ten goede komt.

Stimulering omschakeling biologische landbouw ¡n Drenthe
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3. AANPAK

3.1 Bekendmaking project en peiling behoeftes in het veld

We zijn begonnen met het bekend maken van het project binnen de doelgroep. Hiervoor is bijgevoegde brochure
(bijlage 1) gemaakt en verspreid onder de potentiële doelgroep van het project
. Alle afdelingsbesturen van LTO Noord in Drenthe (12 besturen, voor elk bestuurslid 1 exemplaar, inholaal l22

bestuursleden).
. 94 dierenartsen, veevoeradviseurs, ANV's, waterschappen, banken en adviesbureaus.
. 17 LTO Noord-vakgroepsbesturen
Tevens is het project uitgebreid gepresenteerd op de website wvwv.bioloqischondernemen.nl, Hiermee hebben we

gebruik gemaakt van een bestaand, bekend informatiekanaal om een bredere doelgroep te kunnen bereiken

0p 14 maart 2011 is een presentatie over project en planning bij de algemene ledenvergadering van het NBLV

(Noord Nederlandse Biologische Landbouw Vereniging) gehouden,

ln de zomerperiode is meegedacht over de inhoud van de magazines Biologisch Ondernemen en is redactiewerk

uitgevoerd Van het uiteindelijke magazine zijn 250 exemplaren van de versie voor zuivel en vlees afgenomen en

100 exemplaren van de versie voor akkerbouw en groenteteelt en 30 exemplaren van de versie voor
pluimveehouders. Deze zijn gebruikt om te verspreiden onder de belangstellenden, In bijlage 2 vindt u een

exemplaar van de drie hierboven genoemde tijdschriften.

Zoals beschreven in het projectplan is in juli 2011 is de peiling voor groente en fruit gemaakt (bìjlage 3) Hierin is een

inventarisatie gemaakt van vraag en aanbod van biologisch groente en fruit en is gekeken naar de behoefte van de

telers. ln januari 2012heeflde peiling pluimvee en varkens plaatsgevonden (bijlage 4), Onderdeel van de peiling was

een voorlopig programma voor de vervolgbijeenkomsten.

Nevenactiviteiten
. December20l1'. Duuzaamheidsbeurs in hei FEC in Leeuwarden, promotiemateriaalneergelegd.
. IVN afdeling Vries - uitnodiging gestuurd naar gei'nteresseerden.

' Deelnemers aan de Boer on Tours en de andere projectactiviteiten en andere geì'nteresseerden geregeld

relevant nieuws gestuurd,

Er is in 2011 een GIS-kaart gemaakt met daarop de bestaande Drentse biologische bedrijven en de geinteresseerde

ondernemers (bijlage 5). Dit om een beeld te krijgen in welke regio's/gemeenten de meeste belangstelling en

mogelijkheid voor een biologische bedrijfsvoering is,

3.2 Boer on Tours

ln het najaar van 2011 is de uitnodiging voor de twee Boer on Tours (melk- en vleesvee en groente en fruit) gemaakt

(bijlage 6) en verspreid d m.v, hetzelfde adressenbestand als de eerder verstuurde brochure, Daarnaast zijn de leden

van de zachtfruittelersvereniging Noord-Nederland aangeschreven en ook de mensen die zich n.a.v. de eerdere

berichtgeving bij ons hadden gemeld. De uitnodiging voor de Boer on Tour melkveehouderij heeft o a. op de website

van de Melkveeacademie en www bioloqischondernemen.nl gestaan.

Stimulering omschakeling biologische landbouw in Drenthe
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ln juli2012 hebben we een excursie georganiseerd naareen biologisch pluimveebedrijf in Havelte. De werving is in

samenwerking met veevoerleverancier Agrifirm gedaan. Omdat er niet voor alle legpluimveebedrijven ruimte was in

de biologische markt, hebben we hiervoor alleen de echt geinteresseerden benaderd, Daarnaast hebben we in juli

een excursie georganiseerd naar een biologisch varkensbedrijf in Raalte, Tìjdens deze excursie hebben we een

vìrtueel bezoek gebracht aan een andere biologisch varkensbedrijf. ln verband met mogelijke verspreiding van

ziektes, wilden de ondernemers niet dat de bezoekers op 1 dag beide bedrijven bezochten, De twee bedrijven

verschilden erg qua opzet, zodat we de deelnemers goed konden informeren over de verschillende mogelijkheden

vooreen biologisch bedrijfsvoering in de varkenshouderij, Zie bijlage 6 voorde uitnodiging.

Voor vleeskuikenhouders hebben we in juli 2012 een avond georganiseerd over verduurzaming. Omdat de stap naar

een biologische vleeskuikenhouderij vrij groot is, hebben we de verschillende duurzaamheidsconcepten besproken.

(1 t/m 3 sterren van het Beter Leven-keurmerk). Zie bijlage 7 voor de uitnodiging een verslag van deze bijeenkomst.

In november 2012 hebben wij een slotbijeenkomst van het project georganiseerd (bijlage B uitnodiging), Hiervoor

hebben wij medewerking gekregen van de PeerGroup die ook de Drentse Blues-opera heeft uitgevoerd. De

slotbijeenkomst was bedoeld om naast de agrariërs ook de beleidsmedewerkers te informeren over de resultaten en

de aanpak van het project.

3.3 Verdieping

ln het winterseizoen van 2011 en 2012 hebben een zestal masterclasses akkerbouw plaatsgevonden, Deze werden

georganiseerd door het Centrum voor Biologische Landbouw ln Lelystad. Zie bijlage 9 voor de uitnodiging.

ln januari 20122i1n in totaal 1B geïnteresseerden rondgeleid over de Biovak in Zwolle, de vakbeurs voor iedereen die

interesse heeft voor de biologische landbouw. De deelnemers maakten in een aparte ruimte kennis met elkaar

waarna de vragen werden geïnventariseerd Vervolgens hebben we gezamenlijk een aantal stands bezocht,

gesprekken gevoerd met biologisch ondernemers, marktparlijen en beleidsmakers en kon daarna iedereen zijn of

haar eigen weg gaan. Tijdens de beurs werden ook workshops gehouden, o.a. over omschakelen. De deelnemers

konden hier kosteloos aan meedoen.

ln maad 2012ging het netwerk voor melkveehouders die willen omschakelen van start (bijlage 10) ln een zestal

bijeenkomsten zijn plannen gedeeld en is veel kennis en ervaring opgedaan. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben

we aan de hand van het kwadrantenspel ervaren met welke thema's de ondernemers tot nu toe hebben gewerkt en

met welke ze in de toekomst willen werken. Aan de hand van de eigen plannen voor de toekomst van het bedrìjf

hebben we een planning voor de rest van de netwerkbijeenkomsten gemaakt

De vier inhoudelijke bijeenkomsten zijn als volgt ingevuld:

1. lnleiding vezorgd door Kees Water van EkoPart. Kees Water is al meer dan 20 jaar werkzaam in de biologische

sector. Hij heeft in de loop van zijn carrière heel veel economische kengetallen vezameld van biologische

melkveebedrijven. Tijdens de inleiding heeft hij een kijkje gegeven in de economische keuken van een

biologisch melkveebed rijf .

2. Excursie naar Mts. Braakman, een biologisch melkveebedrijf op arme zandgrond. Hier hebben we naar de

bodem gekeken en geleerd hoe je ook op arme zandgrond voldoende voer voor de koeien kunt telen zonder

kunstmest.

Stimulering omschakeling biologische landbouw in Drenthe
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3. lnleiding verzorgd door Nick van Eekeren van het Louis Bolk lnstituut. Nick heeft veel kennis en ervaring op het
gebied van de teelt van klaver en over duuzaam biologisch bodembeheer met name op zandgrond. Hij wist de

deelnemers met prikkelende stellingen aan te zetten tot kritisch kijken naar hun eigen handelen.

4. Excursie naar Gelderland waar een biologisch melkveebedrijf en een biologisch akkerbouwbedrijf intensief

samenwerken in de uitwisseling van mest en voer, Een voorbeeld van hoe je ook op een intensieve manier (veel

koeien per hectare) een biologisch melkveebedrijf kunt rondzetten

De zesde bijeenkomst was een evaluatiebijeenkomst waarin we de plannen voor de toekomst hebben besproken,

Alle deelnemers hebben de intentie om op korte termijn om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering, De

deelnemers hebben deelname aan dit netwerk als zeer leerzaam en inspìrerend ervaren.

3.4 Quick Scan

LTO Noord Advies heeft voor 11 ondernemers de financirále situatie doorgerekend wanneer er wordt omgeschakeld

naar een biologische bedrijfsvoering en wanneer men blijft boeren op de gangbare wijze, Daarnaast heeft Joke

Bloksma Advies voor een nieuw te starten tuinderij een plan met financiële doorrekening gemaakt voor wat betreft

een biologische bedrijfsvoering
Van de ondernemers die een quick scan hebben laten maken zijn er 5 in omschakeling of hebben plannen om op

zeer korte termijn om te schakelen. De anderen hebben hun plannen op de wat langere baan geschoven met als

hoofdreden onvoldoende grond ter beschikking om op een extensievere manierte kunnen boeren.

3,5 Ovezicht activiteiten en aantal deelnemers

ln onderstaande tabel staat een overzicht van de uitgevoerde activiteiten, de datum en het aantal deelnemers per

activiteit,

Datum Aantal deelnemersBiieenkomst

33
Slotbijeenkomst: kan de Drentse landbouw verduurzamen? Durf

te dromen 23-nou-12

1 0-sep-1 2 24i nformatieavond vleeskuikenhouders

10Boer on Tour varkenshouders 20-iul12

12-iul12 IBoer on Tour leqpluimveehouders

6netwerk extensief - slotbiieenkomst 2-jul12

3-mei-'12 7netwerk extensief - biieenkomst excursie samenwerken

Inetwerk extensief - biieenkomst krachtvoer telen, qrond 23-apr-12

17-apr-12 7netwerk extensief - biieenkomst excursie biologische boer

7netwerk extensief - biieenkomst economie, markt en afzet 27-nr1-12

5-nr1-12 7netwerk extensief - startbiieenkomst

10Masterclass akkerbouw - onderhandelen 21-feb-12

74eb-12 11Masterclass akkerbouw - bodem

7Masterclass akkerbouw - excursie 26-ian-12

23 en 24 ian 1BRondleidinqen op Biovak

Stimulering omschakeling biologische landbouw in Drenthe
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3. Activiteiten in de medÌa

Alle activiteiten en resultaten van het prolect zijn breed uitgerneten in de media, ln bijtage 12 ziln de verstuurde
persberichten en artikelen in de media opgenomen,

16

Masterclass akkerbouw - ziekten en plaqen

13

Boer on Tour melk en vlees
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4. RESULTAAT

4.1 Projectresultaten

Biologische landbouw staat in Drenthe op de kaart. Er is tijdens het project veel aandacht geweest van de media

Veelondernemers hebben gehoord van het project en kennen de mogelijkheden tot omschakelen. ln de loop van het

project hebben 50 ger'nteresseerde boeren zich via verschillende kanalen bij ons gemeld, Deze groep hebben we

voortdurend op de hoogte gehouden van projectactiviteiten.

Er is ook potentieel: een groep van zo'n 15 ondernemers is bezig om op korle of iets langere termijn de stap naar

een biologische bedrijfsvoering te maken Omschakeling is een proces, men gaat niet over '1 nacht ijs. Dat is ook

logisch, want er komt nogal wat bij kijken. Er zijn ook ondernemers die besluiten om niet om te schakelen, maar wel,

na kennis te hebben genomen van de biologische sector, onderdelen daarvan over te nemen in hun reguliere

bedrijfsvoering, Dit neveneffect van het project zorgt ook voor een verdere verduurzaming van de Drentse landbouw.

Het areaal aan biologische grond is in 2010 en 2011 met 6% toegenomen, tenruijl het gangbare areaal aan

landbouwgrond in deze zelfde perrode met 3% afnam (zie tabel). Over 2012zijn nog geen resultaten bekend.

Totaal areaal land- en tuinbouw in de ncie Drenthe

Bron: CBS, lVeitelling, 2012

Wat betreft het aantal biologische bedrijven in Drenthe is een vergelijking gemaakt tussen de bedrijven die in

november 2010 bij controleorganisatie Skal stonden ingeschreven en de bedrijven die in november 2012 bij Skal

stonden ingeschreven. ln de tussentijd is Skal overgegaan op een andere manier van registreren, waardoor de

vergelijking niet heel eenvoudig was te maken Deze vergelijking geeft wel een beeld van de verschuiving in aantal

biologische bedrijven in Drenthe in de projectperiode, ln de zomer van 2013 zijn via de biomonitor van Bionext

actuele cijfers vanuit de biologische landbouw beschikbaar.

31-12- 2009 31 -12- 2010 31-12-2011 qroei ha qroei%

-4240 -3To
tanqbaar 152471 1 50325 148231

6472 6293 352 60/obiologisch 5941

Totaal areaal 158412 156797 154525 -3887 2o/o
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Onderstaande tabel heeft het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven in Drenthe in 2010 en 2012 weer

bedrijven in Drenthe in nov en nov

Gedurende de projectperiode zijn 4 bedrijven gestopt als bedrijf en zijn er 9 biologische bedrijven bijgekomen.
Hiermee is de doelstelling van het project, van 1B nieuwe biologische bedrijven, inclusief de omschakelaars
waarschijnlijk ruimschoots gehaald. lmmers er zijn al 9 bedrijven bij gekomen en er is een onbekend aantal

omschakelaars. Omschakeling duurt 1,5 tot 2 jaar, de venrvachting is dat er in 2013 en in de jaren daarna meer
nieuwe biologische bedrijven bij komen. Hei exacte aantalvan bedrijven die momenteel in omschakeling zijn, wordt
niet openbaar gemaakt

4,2 Belemmeringen en oplossingen voor omschakelen

ln de gesprekken met de Drentse agrariers kwamen verschillende kansen en belemmering om wel of niet om te

schakelen naar voren. Hieronder geven wij per sector een ovezicht.

Melk- en vleesvee
De grootste belemmering waar grondgebonden bedrijven tegenaan lopen is de venverving van extra gronden. Een

biologisch bedrijf is het meest rendabelwanneerervoldoende grond beschikbaar is om in eigen ruwvoerte voozien,
De markt voor biologisch ruwvoer is schaars en daardoor is het lastig en prijzig om biologisch ruwvoer aan te kopen.

ln de eerste jaren na omschakeling moet de grond wennen aan de biologische bedrijfsvoering, Doordat er geen

kunstmest meer wordt gestrooid, loopt de grasproductie zeker in de eerste jaren fors terug 0m een krimp in

veestapel en daardoor minder inkomsten uit melk en vlees te voorkomen is daarom vaak meer grond nodig na

omschakeling naareen biologische bedrijfsvoering. Deze grond is niet altijd beschikbaaren vaak prijzig.

Een oplossing voor dit probleem zou een soort van biologische grondbank kunnen zijn. Via een gebiedsmakelaar kan

in kaart worden gebracht welke ondernemers behoefte hebben aan meer grond en waar deze grond mogelijk
beschikbaar is. Ook gronden die eigendom zijn van de overheid en natuurorganisaties kunnen bij voorkeur gepacht

worden door agrariërs met een biologische bedrijfsvoering Hierbij is een langdurige pachtovereenkomst wel een

vereiste.

Een andere belemmeringen die we tegenkwamen zijn technische vragen over ruwvoerwinning (klaver) en

onkruidbestrijding (ridderzuring) Veehouders zijn in het project wel ger'nformeerd over hoe je klaver in je gras kunt
krijgen en hoe om te gaan met onkruiden als ridderzuring,

Sector Aantal(2010) eraf erbii Aantal (2012)

28(koeien enMelkvee
qeiten) 24 0 4

Akkerbouw o I 1
u

Groente en fruit 17 0 2 19

Varkens 2 0 0 2

I 7Pluimvee b 0

Vleesvee 12 I
1 10

0veriq 4 0 0 4

Totaal 74 4 9 79
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Het toepassen van de adviezen in de praktijk is nogal eens lastig gebleken, 1 op 1 begeleiding door een ervaren

biologisch ondernemer zou een oplossing kunnen bieden voor dit probleem.

Een derde belemmering om om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering is onzekerheid wat betreft de

melkprijs Binnen een van de grootste zuivelafnemers, Royal Friesland Campina is een discussie gaande over de

biologische melkprljs. Tot 2012 kregen de biologische producenten een meerprijs bovenop de gangbare prijs die

gebaseerd was op de meerkosten, De meerkosten werden berekend door een onafhankelijke partij (Wageningen -
UR). ln 2012is besloten om de meerprijs niet overeen te laten komen met de meerkosten, maar een gemiddelde te

nemen van de biologische melkprijs in de landen waar RFC haar producten afzet, Hierdoor is het voor de toekomst

onzekerof de meerkosten vooreen biologische bedrijfsvoering wel in de melkprijs worden vergoed.

Een laatste belemmering die melkveehouders noemen is de onzekerheid wat betreft de markt na 2015. ln 2015

wordt het melkquotum afgeschaft De venvachting is dat dan de totale Nederlandse melkproductie zal stijgen

Hierdoor zou de melkprijs onder druk kunnen komen te staan. Onbekend is of de prijs voor biologische melk hier ook

door beinvloed zal worden.

Deze laatste twee belemmeringen zijn lastig weg te nemen. Het is een persoonlijke ondernemerskeuze om hier in

een beslissing te nemen. Wel kunnen ondernemers zo goed mogelijk worden voorgelicht door experts. Dit hebben

we in het project ook gedaan door een bezoek aan een supermarkt en inleidingen van inkoopmedewerkers van

zuivelondernemingen.

Groente en fruit
De groente en fruitsector is in Drenthe een kleine sector. Ook over heel Nederland bekeken is de biologische groente

en fruitsector vrij klein. Wanneer een bedrijf besluit om te schakelen naar een biologische teelt, betekent dit meteen

een grote groei in aandeel biologisch product op de markt. Dit kan onzekerheid met zich meebrengen wat betrefi

afzetmogelijkheden en prijs.

Een andere belemmering voor het omschakelen naar de biologische landbouw is dat het verschil in deze sector

tussen biologisch en gangbaar niet zo groot is Dit is natuurlijk ook een kans, want hierdoor is het gemakkelijk om om

te schakelen. Aan de andere kant geven ondernemers om deze reden aan dat ze de meerwaarde er niet van in zien,

Ook omdat deze bedrijven vaak werken met huisverkoop en de klanten niet altijd naar een EKO-keurmerk vragen.

Ondernemers zijn huiverig voor de administratieve rompslomp, de extra controles en het ontbreken van de

mogelijkheid om in te grijpen met chemische middelen bij problemen in de zin van ziekten en plagen.

Daarnaast is deze sector erg versnipperd. Het ontbreekt aan een structuur en informatiepunt, zodat men niet of

nauwelijks op de hoogte is van elkaars activiteiten en de mogelijkheden om zaken anders te gaan inrichten. Dit geldt

overigens niet voor de zachtfruittelers, die via de Zachtfruittelers vereniging Noord Nederland elkaar regelmatig

ontmoeten en ook op excursie gaan naar bijvoorbeeld biologische bedrijven,

Varkenshouderij
De varkenshouderij is een kleine sector in Drenthe Momenteel zijn er twee biologische varkensbedrijven in Drenthe.

De vraag naar biologisch varkensvlees groeit, dus er is zeker behoefte aan meer biologische bedrijven.

Onbekendheid met de biologische varkenshouderij, omdat er geen voorbeelden in de buurt zijn, is een belemmering

om om te schakelen. De afzet en logistiek is tot nu toe geconcentreerd bij De Groene Weg slagerijen (Achterhoek).
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Een andere belemmering is het grote verschil tussen de biologische en de gangbare varkenshouderij. Het vergt

andere kennis en vakmanschap van de ondernemer. ln de excursie die in het kader van het project is georganiseerd

is hier zeker op in gegaan Begeleiding door een ervaren biologische varkenshouder kan de drempel om om te
schakelen verlagen. Ger'nteresseerden zijn ook geattendeerd op de netwerkbijeenkomsten 'Varkens buiten houden'

van Varkensnet,

Ook het stalsysteem is in de biologische varkenshouderij zeer verschillend van de gangbare. Biologische zeugen

moeten beschikking hebben over een weide waarin ze kunnen wroeten, Biologische vleesvarkens hebben een

uitloop nodig, Dit vergt een grote investering in de stal. Deze investering brengt een ondernemersrisico met zich

mee. Mocht de omschakeling of de afzet om één of andere reden niet slagen, is er eigenlijk geen weg terug Dii

houdt sommige ondernemers tegen om de stap te wagen.

Een andere belemmering waar varkenshouders tegen aanlopen is wet- en regelgeving Het verschilt per gemeente,

maar in sommige gevallen is het erg lastig om de juiste vergunningen te verkrijgen voor het bouwen van een nieuwe

varkensstal om biologische varkens te gaan houden.

Pluimvee
Uit de gehouden inventarisatie en de berichten in de media is gebleken dat er veel vraag is naar duuzame
producten, De Dierenbescherming heeft het beter leven keurmerk in het leven geroepen mel1,2 of 3 stenen. De

biologisch gehouden vleeskuikens krijgen volgens dit keurmerk drie sterren. Ondernemers die willen verduurzamen

kunnen kiezen hoe ver ze hierin willen gaan. Ondernemers geven daarbij aan dat ze dit wel zien zitten, maar dat ze

dan wel afzetgaranties nodig hebben. Deze kunnen niet altijd worden gegeven door de afnemers. Hierdoor is voor

een aantal ondernemers het investeringsrisico te groot.

Een belemmering om over te gaan naar een biologische bedrijfsvoering is dat de dieren dan buiten moeten lopen.

[/en is huiverig voor ziektes zoals vogelpest. Met goede voorlichting over risico's en preventiemogelijkheden kan

deze belemmering om worden gezet in een kans.

Net als in de varkenshouderij is in sommige gevallen wet- en regelgeving een belemmering om om te schakelen naar

een biologische bedrijfsvoering Omdat de groepsgrootte voor biologisch gehouden kippen aan een maxìmum is

gebonden, zijn vaak meerdere kleine stallen nodig, 0m ook voldoende ruimte te hebben voor de uitloop, loopt men

soms tegen bouwblok beperkingen aan.

De markt voor biologische eieren is op dit moment verzadigd. Voor leghennenhouders is er daarom even geen

mogelijkheid om over te gaan naar een biologische bedrijfsvoering. De venruachting is dat er binnenkort wel weer

ruimte op de markt ontstaat, omdat de biologische afzetmarkt nog steeds groeit

4,3 Conclusies en aanbevelingen

Voor de biologische landbouw zijn we op zoek naar boeren die ondernemer én vakman zijn Hierbij is behoefte aan

lef. Aan de andere kant, niet kiezen is ook een keuze, al is men zich daar niet altijd van bewust. De Drentse cultuur

is van oudsher behoudend, men staat niet meteen open voor nieuwe wegen. Daarom is het goed dat er aandacht

voor de mogelijkheden tot het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering blijft bestaan,
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De markt voor biologische producten laat al een aantal jaren een behoorlijke groeì zien, Er zijn dus zeker kansen

voor Drentse ondernemers om om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Omdat de markt soms grìllig is,

moeten ondernemers snel en adequaat kunnen reageren,

Dit kan niet altijd omdat:
. zij geen duidelijk zicht hebben op afzet en prijsgaranties;
. zij tegen wet- en regelgeving en langlopende vergunningstrajecten aanlopen bij nieuw- en verbouw,
. zij een onzekere houding aannemen bij de keuze van concepten;
. zijonvoldoende beschikking hebben overgrond en/of te maken hebben met kortlopende pachtcontracten

Aan deze vier punten zal de komende tijd vanuit zowel beleid als vanuit de praktijk aandacht moeten worden
gegeven

4,4 Vervolg

Een biologische bedrijfsvoering is geschikt voor boeren die zowel ondernemers als vakman zijn. De

projectdeelnemers gaven aan dat ze het vanuit de ondernemerskant vaak wel zagen zitten om naar een biologische

bedrijfsvoering te gaan, maar dat de kennis en het vakmanschap soms ontbrak.0m dit op te vangen zouden

geinteresseerde gangbare boeren gekoppeld moeten worden aan biologische boeren. Dit kan in de vorm van

projecten, netwerken of studiegroepen ingedeeld per sector, waaraan zowel biologische als gangbare ondernemers

mee doen.

Themas die zich voor dergelijke projecten goed lenen zijn: diergezondheid (denk aan het terug brengen van het

antibiotica gebruik), bodem (denk aan verschraling van het grasland en het in stand houden van het percentage

organische stof in de bodem) en de teelt van voedergewassen (denk aan het voorkomen van scheuren en het in- of

doorzaaien van klaver in het grasland).

Daarnaast gaven de projectdeelnemers aan behoefte te hebben aan meer grond voor de extensievere

bedrijfsvoering. Hiervoor zijn langdurige pachtcontracten waaronder voor het beheer van natuurgronden gewenst,

Vaak worden deze contracten met bijvoorbeeld natuurorganisaties afgesloten voor een looptijd van 3 of zelfs 'l jaar.

Dit is te kort om een bedrijfsvoering op te bouwen, zeker omdat de omschakelperiode vaak2jaar duurt. Wanneer

TBO's biologische boeren een voorkeurspositie zouden geven, zou dit de sector enorm op weg helpen. Ook gronden

die in het bezit zijn gemeentes, provincie en andere overheden kunnen bij voorkeur aan een biologische ondernemer

verpacht of verkocht worden,

0m vraag een aanbod van biologische gronden bij elkaar te brengen, kan een gebiedsmakelaar worden aangesteld

ln de provincie Noord-Holland zijn hier goede ervaringen mee, Kijk op www.qroeneqronden.nl voor meer informatie

Vooral varkens en pluimvee houders gaven aan dat wet- en regelgeving en het verkrijgen van een vergunning soms

een obstakel vormt voor het omschakelen van het bedrijf naar een biologische bedrijfsvoering. Omdat op een

biologisch bedrijf de dieren ruim gehuisvest zijn en de mogelijkheid moeien hebben om buiten te lopen, is vaak een

vergroting van het bouwblok noodzakelijk. Zowel bij de veehouders als bij de betrokken ambtenaren is vaak

onvoldoende bekend welke mogelijkheden de wet hierin biedt.
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Ook zijn beleidsmedewerkers bij provincie en gemeente vaak onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die
een biologische bedrljfsvoering biedt, Ze geven aan wel geinteresseerd te zijn in de biotogische landbouw, maar
onvoldoende op de hoogte te zijn van hoe een biologische bedrijfsvoering er uit ziet en welke perspectieven en
marktkansen deze sector biedt. Een cursus, themadag of workshop waarbij een bezoek wordt gebracht aan een
biologisch bedrijf (of meerdere bedrijven) een marktpartíj en bilvoorbeeld een supermarK zou voor deze doelgroep
opgezet kunnen worden,
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5. PROJECTBEHEER

5,1 Projectorganisatie

Het project is uitgevoerd door Projecten LTO Noord Goaitske lepema is de projectleider, waar nodig wordt expertise

ingeschakeld van collega's binnen het bedrijf. Projecten LTO Noord heeft zoals beschreven in het projectplan de

organisatie van het project, het stimuleren van potentiële ondernemers om de mogelijkheden voor omschakelen te

verkennen en de coördinatie van het project verzorgt,

Voor de Boer on Tour en het netwerktraject in de melkveehouderij is deels gebruik gemaakt van expeÍise van de

melkveeacademle en de medewerkers van het landelijke LNV project Aanpak Aanbodkrapte. Voor de oriëntatie

cursus biologische landbouw voor de plantaardige sectoren is het centrum voor biologische landbouw in Lelystad

ingehuurd. Voor de uitvoering van de Quick Scans en de omschakel business plannen is gebruik gemaakt van de

diensten Han Swienink en Derk Pullen van LTO Noord Advies.

Minimaaltwee keer per jaar heeft afstemming plaatsgevonden met LTO Noord zowel sectoraal als provinciaal, naar

behoefte telefonisch, per email of door middel van een kort overleg. Gedurende het project heeft afstemming plaats

gevonden met het landelijk project Aanpak aanbodkrapte van het [/inisterie van LNV (Maurits Steverink) en de Task

Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, (Arend Zelenberg) en met het Noord-Hollandse project Bìologisch

ondernemen Noord-Holland ([/aria van Boxiel, Kees Water en Danielle van Lieuwen).

5.2 Financiëleaspecten

De tabel op de volgende pagina tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde financiële inzet t.o.v, de geplande.

Voor de oriëntatie cursus plantaardig is gebruik gemaakt van de diensten van het centrum voor biologische landbouw

in Lelystad. Hiervoor hoefde echter geen vergoeding ie worden betaald, waar in de begroting wel rekening mee was

gehouden. Het budget dat hierdoor vrij kwam is in overleg met Bert Tjarks van de Provincie Drenthe besteed aan de

organisatie van een sloibijeenkomst voor deelnemers, ondernemers en beleidsmedewerkers uit de provincie

Drenthe. Daarnaast is er meer dan begroot uitgegeven aan het netwerk melkveehouder en aan werving en

communicatie Dit om het project goed op de kaart te kunnen zetten. Minder mensen dan vooraf verwacht hebben

zich aangemeld voor het maken van een quick scan. Hierdoor is binnen deze post ook nog wat budget blijven liggen,

wat ingezet is op bovengenoemde posten.
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VerschilBegroot RealisatieActiviteit

-€ 63,00€ 8.000,00 € I 063,00Afstemmen met afnemers en peiling

€ 168,00€ 5.800,00 € 5,632,00Boer on tour melkveehouderij

€ 5.395,00 € 405,00€ 5.800,00Boer on tour groente en fruit

€ 969,00€ 5.800,00 € 4 831,00Boer on tour pluimvee en varkens

-€ 4.445,00€ '11,660,00 € 16.105,00Netwerk melkveehouderii

€ 7.485,00€ 9.360,00 € 1,875,000riëntatie cursus plantaardig

-€ 305,00€ 1'1.660,00 € 1'1.965,000rientatiecursus pluimvee en varkens

€ 5.424,00€ 14.580,00 € 9,156,00Quick scans

-€ 3 968,00€ 31,280,00 € 35.248,00Werving en communicatie

€ 2,433,00€ 21.060,00 € 18.627,00Projectorgan isatie

-€'t0.503,00€ 0,00 € 10.503,00Slotbijeenkomst

€ 2.400,00-€ 2,400,00Eigen bijdrage deelnemers

€ 0,00€ 125.000,00 € 125.000,00Totaal
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1, Algemene brochure

2. Magazines zuivel, akkerbouw eR pluimvee

3. Peiling groente en fruit

4. Peiling pluimvee en varkens

5, GIS kaart, biologische boeren in Drenthe stand van zaken eind 2010 en geÏnteresseerd in omschakeling

6. Uitnodigingen Boer on Tour verschillende sectoren

7. Uitnodiging en verslag informatieavond voor vleeskuikenhouderij

8. Ultnodigingslotbileenkomst

9. Uitnodiging masterelasses centrum voor biologische landbouw

1 0. Uitnodþing netwerk extensieve veehouderij

11, Evaluatie Boer on Tours

12, Persberichten en verschenen artikelen.




