Evaluatie Actieplan Bodem en Water 2014-2016
Het Actieplan Bodem en Water (ABW) is een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst tussen LTO Flevoland,
Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Het programma zet in op een transitie in denken over bodem
en water en legt het initiatief voor verandering bij de agrarisch ondernemer. De doelstelling is een duurzame
landbouw in Flevoland bevorderen door duurzaam bodembeheer, een goede waterkwaliteit en waterconservering
in het bodemprofiel. Eind 2016 is het Actieplan Bodem en Water geëvalueerd voor de periode 2014-2016.
Hiervoor zijn LTO-leden, bestuurders en deelnemers van het programmateam gevraagd naar hun ervaringen. De
kernvraag daarbij was of het Actieplan effectief is, beweging creëert en (dus) bekendheid heeft. De evaluatie laat
zien dat er met de ABW activiteiten veel ondernemers zijn bereikt, dat er forse stappen zijn gezet in de
bekendheid van het Actieplan onder hen, beweging gecreëerd is en dat er sprake is van een groot draagvlak
onder de bestuurders en de programmateamleden om de samenwerking te continueren.

Stuurgroep

Agrarisch ondernemers

De Stuurgroep, bestaande uit Jaap Lodders, Lida Schelwald, Ton Leijten
en Arnold Michielsen, ondersteunen de doelen van het programma. De
leden van de stuurgroep zien dat door het programma de bewustwording
onder agrariërs de afgelopen jaren is gegroeid. Waar een deel van het
bestuur aangeeft dat er al een olievlekwerking zichtbaar is, wordt ook
benadrukt dat het belangrijk is om daar stappen in te gaan zetten. Men
heeft het idee dat het ABW bekend is in de agrarische wereld, maar bij de
bedrijven erom heen nog niet. Het ABW kan volgens de stuurgroep
worden versterkt door de ketenpartners erbij te betrekken.

Uit een enquête onder LTO- leden binnen de provincie Flevoland blijkt dat
61% bekend is met de activiteiten van het ABW. De deelname aan
activiteiten ligt op 24%. Maar liefst 66% van de respondenten geeft aan de
afgelopen twee jaar bewuster te zijn omgegaan met bodembeheer en
waterkwaliteit. In totaal hebben 103 leden de enquête ingevuld.

Exposure
De bestuurders geven aan dat de zichtbaarheid van het actieplan
verbeterd kan worden door duidelijker te zijn over welke projecten onder
de vlag van het ABW worden uitgevoerd. Ook is er nog steeds een groep
boeren die niet weet van het bestaan van het ABW.
Samenwerking
De bijdrage van de drie samenwerkende partijen wordt als positief en
gelijkwaardig ervaren. Op financieel vlak is er wel sprake van
ongelijkwaardigheid, maar dat is inherent aan de rol en de mogelijkheden
van de drie partijen. Bestuurders voelen zich voldoende betrokken en
inhoudelijk geïnformeerd.

Ook is de respondenten gevraagd wat men zou adviseren om de
aandacht voor goed bodembeheer en een goede waterkwaliteit te
versterken. Enkele van de antwoorden zijn hieronder weergegeven.

“Kom met concrete adviezen hoe je bijvoorbeeld erf kan
inrichten in verband met afspoeling. Praktische handvatten,
geen ‘vage’ richtlijnen.”

“Blijf in gesprek en probeer het praktisch te houden zodat de boer het
ook kan toepassen. Met elkaar zullen we toch moeten zorgen dat de
omgeving leefbaar blijft.”

“Doorgaan met informeren en aansprekende projecten om te
laten zien dat het werkt om het water schoner te krijgen als
iedereen zich bewust is van de knelpunten.”

Onder de bestuurders is er dan ook een groot draagvlak om de
samenwerking te continueren.
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“Bodem is wel echt
onder de aandacht,
maar er zou eigenlijk
meer exposure moeten
zijn. Er is nog steeds
een groep boeren die
het ABW niet kennen.”

“De doelen van het
ABW zijn nog
onverminderd actueel.
Bodemdaling zet nog
altijd door en de
agrarische
bodemkwaliteit staat
onder druk.”

“In eerste instantie
hebben we ingezet op
bewustwording, daarin
zijn de nodige stappen
gezet. Nu gaat het om
het toepassen.”

“Vanuit het Actieplan is
heel veel gedaan en
georganiseerd. Vaak met
hoge opkomst,
bijvoorbeeld op de
demodagen.”

“Blijf bijeenkomsten organiseren met betrekking
tot grondbewerking, organische stof gehalte en
balans koolstof/stikstof.”

