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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over de gevolgen van de Russische
boycot voor de land- en tuinbouw in Fryslân

Geachte mevrouw Haga,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengeko
men op 13 augustus 2014, beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1:
Hoeveel exporteert de Friese land- en tuinbouwsector en veehouderij bi] benadering jaar
lijks naar Rusland?

Antwoord vraag 1:
Dat is bij benadering € 50 miljoen per jaar.
Ter toelichting: met de export van Nederlandse land- en tuinbouwproducten die onder de
Russische boycot vallen, is jaarlijks ruim € 500 miljoen gemoeid. De helft daarvan betreft
zuivelproducten, waaronder kaas. Dit zijn de belangrijkste exportproducten van de Friese
land- en tuinbouw. Wetende dat Fryslân ca. 18% van het aantal melkkoeien in Nederland
telt en rekening houdend met de export van andere land- en tuinbouwproducten die in
Fryslân geproduceerd worden, komen we uit op € 50 miljoen per jaar. Volgens een publi
catie van het CBS is dat 0,8 % van de totale Friese exportwaarde.
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Vraag 2:
Hoe groot is de omvang van de gevolgen van de boycot voor bedrijven in Fryslân uitge
splitst naar groente- en fruittelers en veehouderijen?

Antwoord vraag 2:
Daar is moeilijk een schatting van te geven omdat naast de directe gevolgen van het weg
vallen van de Russische markt, ook indirecte gevolgen spelen: er ontstaat een overaanbod
op de markt (gaat vanuit Nederland slechts 2% van de totale agro-export naar Rusland,
voor de hele EU is dat 10%), waardoor de prijzen inzakken. (1)

Vraag 3:
Welke maatregelen in het landbouwbeleid kan Fryslân nemen om de gevolgen voor de
sector enigszins te dempen?

Antwoord vraag 3:
De verantwoordelijkheid en bevoegdheid om hierin iets voor de land- en tuinbouw te bete
kenen ligt primair bij het Rijk en de EU. Wij staan dan ook achter de compenserende maat
regelen van deze overheden voor de bedrijven die het hardst door de boycot getroffen
worden.

Vraag 4:
Welke actie gaat of heeft uw college ondernomen richting de njksoverheid en/of Europa
om de schade voor Friese ondernemers te beperken?

Antwoord vraag 4:
Commissaris van de Koning J.A. Jorritsma heeft via radiozender BNR de rijksoverheid en
de EU opgeroepen de land- en tuinbouw te steunen. Mede namens de provincie Fryslân is
een oproep om steun voor de glastuinbouw naar het Rijk gestuurd. Inmiddels hebben het
Rijk en de EU maatregelen genomen om de (glas)tuinbouw financieel tegemoet te komen.

Vraag 5:
Welke gevolgen heeft de boycot voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Crop Chain
waarvan sprake is in de landbouwagenda?

Antwoord vraag 5:
Door de boycot neemt het belang van een Crop Chain, een samenwerkingsverband dat
ontwikkeling en toepassing van kennis en innovaties in de plantaardige sectoren moet
stimuleren, alleen maar toe. Wij blijven ons dan ook onverminderd voor Crop Chain inzet
ten. Wij verwachten dat de akkerbouw ondanks de boycot zijn innovatiekracht behoudt.
Voor de glastuinbouw is er zorg, overigens niet alleen op het punt van innovatie.
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Vraag 6:
Welke gevolgen heeft de boycot voor de verdere ontwikkeling van Waddenglas?

Antwoord vraag 6:
Een mogelijk gevolg van de boycot voor Waddenglas is een verdere vertraging van de
gronduitgifte.

Vraag 7:
Welke mogelijkheden heeft de provincie verder nog om de sector hulp te bieden?

Antwoord vraag 7:
Wij blijven de sector onverminderd steunen conform het huidige landbouwbeleid.

Vraag 8:
Bent u bereid om samen met de sector te zoeken naar mogelijke nieuwe of extra afzetka
nalen om zo de gevolgen voor ondernemers te beperken?

Antwoord vraag 8:
Onderdeel van provinciaal beleid is het bevorderen van de innovatie van de land- en tuin
bouw. Dat is en blijft van primair belang en ons beleid op dat punt zetten we voort. Nieuwe
afzetkanalen zoeken is primair een rol van de sector zelf.

Vraag 9:
Kunt u de antwoorden op deze vragen zo spoedig naar ons toesturen, in ieder geval ruim
voor de behandeling van de Landbouwagenda in de Staten?

Antwoord vraag 9:
Ja.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

-“ J.AJorritsma, voorzitter

den Berg, secretaris
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