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De Friese aanpak om erfafspoeling bij 

melkveehouders aan te pakken 

Bianca Domhof, Projecten LTO Noord  
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 Uitwerking convenant Erfafspoeling (maart 2015) 
 Wetterskip Fryslân, AJF, NMV en LTO Noord  
 Provincie Fryslân is medefinancier 
 Projecten LTO Noord voert uit (organisatie, communicatie, 

administratie) 
 Doel: zorgen dat 80% van de Friese melkveehouders voor 

eind 2020 maatregelen treft om erfafspoeling te 
voorkomen 

 Mijlpalen: - 15 oktober 2017, 1000 aanmeldingen (!) 
              - 31 december 2020, 1800 deelnemers 
 

 
 

Project SESW: wie en wat? 



 Gezamenlijke landbouwpartijen: voorkomen dat er een 
heffing is opgelegd door WF.  

 Voorwaarde: SESW succesvol; 1e meetmoment 15 oktober! 

 Agrarische sector zelf aan het roer en zelf aan zet! Past in 
DAW aanpak! 

 Melkveehouders kunnen met betaalbare en praktische 
oplossingen aan de slag, die niet van bovenaf worden 
opgelegd. 

 1,7 miljoen beschikbaar: € 1000 per ondernemer: 
stimuleringsbijdrage i.pv. heffing! 

 

Waarom? Belang landbouw  



 Schoner oppervlaktewater 

 Bewustwording agrarische sector over effect op 
omgeving 

 Adviseren ipv handhaven  

 1e meetmoment 15 oktober! 

 Agrarische sector zelf aan zet! DAW aanpak! 

 Imago WF 

 Pilot richting aanpak andere sectoren 

Waarom? Belang Wetterskip  



 I.o.m betrokken partijen website gebouwd door Broos op 
basis van de bestaande erfscan 

 www.schoonerfschoonwater.frl  

 Stappen:  

 Voorlichtings- en wervingstraject (via afd. en verenigingen) 

 1) informatie en oriëntatie op de homepage  

 2) account aanmaken / erfscan (kan, hoeft niet niet)   

 3) aanmelden als deelnemer, met deadline om voor 
stimuleringsbijdrage in aanmerking te komen! 

 Voorrang voor nieuwbouw/renovatie. 

 

Hoe? 
De stappen 
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 4) Startbijeenkomst: bijeenkomst in de buurt van of op het 
boerenerf met ca. 10 à 15 collega-melkveehouders over wet- en 
regelgeving t.a.v. erfafspoeling, werkwijze en vervolgstappen. 
Verplichte stap 

 5) Daarna individuele bedrijfsbezoeken waarbij melkveehouders 
advies op maat krijgen van twee adviseurs: één vanuit de 
landbouw en één vanuit Wetterskip Fryslân. 

 Bijzonder! 
 Tijdens bedrijfsbezoek mogelijke maatregelen (praktisch en 

realiseerbaar) die deelnemers zelf kunnen en willen en gaan 
uitvoeren. 

 6) Nadat de maatregelen met de adviseur zijn vastgelegd wordt 
de stimuleringsbijdrage aangevraagd. Hier helpt de adviseur bij. 
Let op: de-minimisverklaring 

 

Hoe? 
De stappen 







De voordelen van deze aanpak? 
     1. Positief: Gratis advies over een optimale inrichting van erf,  
         zodat erfafspoeling niet meer aan de orde is; win-win voor WF en  
         melkveehouders 
     2. Is er iets te verbeteren? Dan praktische en betaalbare 
         oplossingen; 
     3. Er vinden gedurende het project geen reguliere handhavings- 
          controles (m.b.t. erfafspoeling) van Wetterskip Fryslân plaats; 
     4. Melkveehouders die meedoen, voldoen aan de meest actuele 
          wet- en regelgeving van Wetterskip Fryslân; 
     5. Deelnemers maken aanspraak op een stimuleringsbijdrage van 
          Provincie Fryslân. 

De voordelen! 



 Inzet betrokken landbouwpartijen: rol bij werven; 

 Van december 2016 – april 17 ruim 25 afdelingen/AJF’regio’s, 
verenigingen van Polderbelangen en ANV’s bezocht; 

 Verschil tussen werven en inhoudelijke informatie; 

 Informeren en motiveren van leden die er niet zijn;  

 Startbijeenkomsten overzichtelijk  

 Vast aanspreekpunt; 

 Inzet bij activiteiten op het gebied van communicatie en 
voorlichting rond het project. 

  

 

Rollen? 



- Fosfaatdiscussie  
- Cijferdiscussie (V-Focus, Mesdagfonds) 
- Weerstand WF 
- Rol adviseurs  
- Handhavingstraject 
- Administratie via webtool /de-minimis 
- Andere sectoren?  
- Vrijwillig maar niet vrijblijvend (startbijeenkomst, 

renovatie) 
- Projectvorm  

 

Aandachtspunten 



Andere sectoren  

 Wat gebeurt er in andere sectoren?  

- Perceelsemissie in de hand (Fryslân) 

- Demonstratie en voorlichting reinigen kuubskisten 

(Fr/GR/Dr/Fl) 



Vragen: nu 

Vragen morgen of volgende week? 

www.schoonerfschoonwater.frl 

•Telefoon: 088 – 888 66 55 

•E-mail: info@schoonerfschoonwater.frl 

 

Unieke aanpak!  

http://www.schoonerfschoonwater.frl/

