Aan zijne excellentie de heer E.D. Wiebes
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Postbus 20401

2500EK Den Haag

Annen, 8.1.2020

Ceachte heer Wiebes,

Een jaar geleden hebben we onze "Aanbevelingen vanuit de agrarische tafel aan de
drie overheidsiagen" aangeboden aan Rijk, provincie en gemeenten.
In het eerste kwartaal liet de voortgang op zich wachten.

Na de versnelling in het tweede kwartaal hebben we zowel intern als met de
overheden overeenstemming bereikt over:
• de voortzetting van de Agrarische Tafel;
• de opzet van een Agroloket;

• en de uitgangspunten voor een Agroteam, een op professioneel niveau
opererend expertise-platform.

Begin 2019 hadden we de verwachting dat de schade-problematiek en de aanpak
van de versterking vanuit een ZBO opgepakt zou worden. Inmiddels is duidelijk dat
het Instituut Mijnbouwschade en de Nationaal Coordinator Croningen twee
verschillende instituten worden met verschillende ministeries op de achtergrond.
Ook het Nationaal Programma Croningen (NPG)- voor het toekomstperspectiefkent een eigen regionale inbedding.

Hierdoor is voor getroffen landbouwers met complexe schade een versnipperd
landschap van instituten ontstaan. Zonder hulpconstructies, zoals het Agroteam en
Agroloket is de kans groot dat boeren (en burgers) niet goed bediend worden.

Inmiddels hebben de directeuren van de TCMG (straks IMG)en de NCG gelukkig een
convenant getekend, waarbij ze zorg willen dragen voor een gecoordineerde aanpak
van af begin 2020 van schade en versterking. We dringen er op aan dat ook met het
NPG afspraken gemaakt worden over hun rol bij deze cobrdinatie.

Voor de agrarische sector is schadevaststeling de eerste prioriteit. Daar waar
versterking speelt, moeten beide in een keer opgepakt en uitgevoerd kunnen
worden vanuit de een-loket gedachte.

Wanneer er geinvesteerd wordt in herstel en versterking van agrarische bedrijven,
moet koppeling aan programma's voor innovatie, toekomstperspectief, soepel
verlopen.

We hebben in december 2019 stand van zaken rond de Aanbevelingen van 2018
doorgenomen. Dit document bied ik u met deze brief aan.
De oogst van 2019 is niet wat we verwacht hadden. Wei zien we aan het eind van

het jaar ook zeker positieve lichtpuntjes.

Ik besef dat herstel van vertrouwen op kousenvoetjes komt. Nu de overgang van de
nieuwe instellingen steeds meer geborgd is, ga ik er vanuit dat de focus

volgenJj^afi^neer op meters maken ligt. Een niet te ontkomen uitdaging, waarbij ik
aISp befokke^n een goed 2020 wens!

RemTSTimrtflcsma, voorzttter Agrarische Tafel
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