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Van het bestuur 
 
Vier keer per jaar komen alle ANV bestuurders in de Algemene Vergadering bij elkaar. De structuur van 
ELAN, een klein bestuur gecombineerd met een AV die meer bevoegdheden heeft, blijkt goed te werken. De 
statuten zijn aangepast en de financiën onder controle.  
René is inmiddels volledig bekend met zijn werkterrein, ook daarin is een heldere structuur aangebracht en 
zijn connecties komen ons erg goed van pas.  
Wilco heeft zijn kennismakingsbezoeken nog niet volledig afgerond. Maar als voormalig voorzitter van de 
NAJK is hij natuurlijk voor niemand een volslagen onbekende.  
En u weet het...Elke eerste vrijdag van de maand vergadert het bestuur in Beetsterzwaag. Als u van te 
voren even belt dan bent u vanaf 13.00 uur van harte welkom. 

Nieuwsbrief  

ELAN helpt! 
 
Het is soms wel even zoeken hoe het nu werkt binnen ELAN en de 
ANV’s. In mijn ogen als voorzitter komen de energie en de ideeën bij 
jullie als leden van de ANV’s vandaan. Als bestuur van ELAN kunnen 
we het grote geheel zijn waar de ideeën voor projecten ingediend 
kunnen worden. René is hier dan ook voor aangenomen. Komt er een 
toekenning van subsidie voor een project dan komen we weer bij elkaar 
om de uitvoering op te pakken.  
 
De toegevoegde waarde van ELAN zal alleen maar groter worden. We 
zien duidelijk dat het nieuwe GLB (pas in 2015) en de eisen vanuit de 
zuivelindustrie voor een betere marktpositie, dicht aanschuren tegen 
een groot aantal ELAN projecten zoals de energiebesparing en -
opwekking, bodemgezondheid, gebiedsinrichting en collectieven, Erven 
in het groen en verduurzaming van uw productie.  
 
Het lijkt er op dat er vanuit Brussel een soort van scorelijstje aankomt 
voor de vergroening van 100 euro per hectare. Profiteer dus van ELAN; 
help ons u te helpen. 
 
Wilco de Jong, voorzitter ELAN 

Gelukkig is mijn werkplek in het gebouw van Plattelânsprojecten in 
Beetsterzwaag ruim want het werkterrein van ELAN is dat ook.  
Centraal in mijn werk staat het aanjagen van de uitvoering van het eigen 
gebiedsplan ELAN.  
Daarvoor zijn commissies ingesteld die bemenst worden vanuit de 
onderliggende ANV’s:  Alde Delte, Weststellingwerf, Gagelvenne, 
Tjongervallei en Grean Brongergea/Tjalleberterkrite. Zij zullen daarvoor 
de lopende uitvoering bewaken, nieuwe ideeën ontwikkelen en actief op 
zoek gaan naar vernieuwende uitvoeringsmogelijkheden. Daarbinnen zal 
met name beoordeeld worden “hoe in te spelen” op de aanstaande 
vergroening in het toekomstige Europese Landbouwbeleid (GLB) en de 
vernieuwingen in het agrarisch natuurbeheer.  
ELAN wil hier op tijd klaar voor zijn. 

Wilco de Jong 
 

René Vree Egberts 

Onze gezamenlijke 
opdracht is om niet 
naar ELAN te kijken als 
“ze” maar als “we” 
want als bestuur alleen 
kunnen we ELAN niet 
tot een succes maken, 
daar hebben we u als 
lid van de ANV voor 
nodig.  
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Van de commissies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecten 
 

   Lânskipsfûns 
Oranjewâld-Ketlik.  
Op 14 december is in Katlijk 
met een feestelijk tintje het 
eerste winterwerk opgestart.  
 

   Project Erf in het Groen. 
Het project wordt dit voorjaar 
opgestart in Opsterland en 
Heerenveen. Van de beoogde 
20 erfbeplantingplannen zijn 
inmiddels 10 uitgewerkt. Eind 
2013 wordt bekend of er nog 
ruimte is voor deelname uit 
West- en Ooststellingwerf. 
 

   Energiebesparing. 
Op 28 januari werden in het 
nieuwe Rabobank gebouw in 
Heerenveen de resultaten van 
de eerste drie groepen bekend  
gemaakt. Gemiddeld werd 
16% stroom en 10% gas 
bespaard. Het project wordt 
voortgezet. De eerste twee 
groepen zijn al weer vol. 
Aanmelden kan nog tot 1 
maart bij greet@ruitenberg-
advies.nl 
 

   Zonnepanelen. 
Naast energiebesparing 
richten we ons nu ook op het  

 
opwekken van stroom via 
zonnepanelen. Met dit project  
liften wij mee met LTO Noord 
die via het succesvolle project: 
Vraagbundeling zonnepanelen 
al op ruim 50 daken panelen 
heeft laten leggen en nog 
werkt aan zo’n 450 
(informatie) aanvragen. 
Samen met de LTO Noord 
afdelingen hebben we twee 

bijeenkomsten georganiseerd:  
in Wolvega op 28 november 
en 16 januari in Donkerbroek.  
Naast opwekken van zonne-
energie en de bijbehorende 
rendementsberekeningen 
werd ook aandacht besteedt 
aan het ELAN 
energiebesparingproject. En 
de regeling Asbest eraf 
zonnepanelen erop werd 
alvast aangekondigd. 
De bijeenkomsten werden 
gesubsidieerd vanuit het  

 
Programma Ondernemer en 
Bedrijf van LTO Noord en door  
de Provincie Fryslân. De 
Provincie geeft ook subsidie 
op de (eerste 25) 
bedrijfsbezoeken! Meer 
informatie en aanmelden via 
www.vraagbundelingzonnepanelen.nl 
 

   Rustpunten. 
Rondom Jubbega worden 
wandel- en fietsroutes 
ontwikkelt waarbij men gebruik 
wil maken van zgn. rustpunten 
bij boerenbedrijven. 
 

   IJsvogel. 
In samenwerking met 
Landschapsbeheer Fryslân 
wordt extra broedgelegenheid 
gecreëerd voor de ijsvogel.  
 

   Grondgebruikersbank. 
In en om Oldeberkoop wordt 
een pilot opgezet om via een 
grondgebruikersbank gronden 
te ruilen om deze efficiënter te 
benutten. Agrariërs, TBO’s en 
andere organisaties brengen 
hun gronden in om zo tot 
betere verkavelingen te 
komen. 

 
 

Contactgegevens 
 

 
 
 

Omgeving  
(over landbouw, natuur, 
landschap, water, recreatie) 
 
Deze commissie heeft bij de 
ANV’s de projectideeën 
geïnventariseerd op het 
gebied van water. Per ANV 
wordt nu met het Wetterskip 
overlegt of er gematched 
kan worden met de eigen 
waterdoelen, o.a. uit de 
KaderRichtlijnWater. 

Bedrijf en bedrijfsvoering 
(over duurzaamheid, 
energie, dierwelzijn en 
diergezondheid, stallen 
kringloop en grondgebruik) 

 
Deze commissie bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
ANV’s en de LTO-
afdelingsbesturen. Men 
levert o.a. input voor het 
project Dierenwelzijn dat we 
in samenwerking met LTO 
Noord op willen zetten. 

Organisatieontwikkeling 
(over duurzame financiering 
en het voorsorteren op het 
GLB) 
 
De eerste bijeenkomst staat 
gepland op 12 maart. 
Twee deskundigen geven 
dan hun visie op de 
professionaliseringsslag die 
gemaakt moet worden om in 
de toekomst een krachtige 
uitvoeringsorganisatie te 
kunnen zijn.  

Voorzitter@elan-
zofriesland.nl 
Wilco de Jong 
Nijeholtwolde 
T. 0513-682122 

Penningmeester@elan-
zofriesland.nl 
Berend Bos 
Tjalleberd 
T. 0513-529312 

Secretariaat@elan-
zofriesland.nl 
Afke Kester  
Noordwolde  
T. 0561-433252 

Elancoordinator@fryslan.nl 
René Vree Egberts 
Beetsterweg 12a 
9244 ZN Beetsterzwaag 
Aanwezig: wo, do, vrij  
T. 0512-384002 

 


