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Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

SGP 1 Technische vragen:

Kunnen wij voor de verlenging van dit project een 
verdiepend evaluatierapport ontvangen om meer tot in 
detail geïnformeerd te zijn over de resultaten en 
winstpunten?

In december 2021 hebben Provinciale Staten een 
tussenevaluatie ontvangen. Als aanvulling hierop kunnen we 
recente informatie over resultaten en winstpunten beschikbaar
stellen. Als ‘winstwaarschuwing’ moet hierbij aangemerkt 
worden dat slechts een deel van de trajecten is afgerond en 
daarmee het beeld nog niet representatief is. Om de 
onafhankelijkheid van de coaches en de privacy van de 
deelnemers te borgen, zal bovendien een bepaald 
abstractieniveau noodzakelijk zijn. 

VVD 2 "66% van de deelnemers waar asbest onderwerp van 
gesprek was, heeft het asbest gesaneerd of doet dit 
binnen 2 jaar;" Wat is/zijn de redenen dat het bij de 
andere 33% niet binnen twee jaar lukt? 

Hier is in de formulieren door ondernemers geen antwoord op 
gegeven. Redenen kunnen zijn: 
 

o Asbestsanering wordt vaak gecombineerd met zon-op-
dak. Door de netcongestie is dit niet altijd mogelijk, 
waardoor de kostenpost van de (niet verplichte) 
sanering niet kan worden gecombineerd met een 
terugverdien-investering. 
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o We zien dat deelnemers in verschillende stadia zitten 
mbt de wens tot asbestsanering. Er zijn deelnemers die
de concrete wens hebben om asbest te saneren en dit 
ook bij aanvang benoemen. Er zijn ook deelnemers die 
de intentie hebben asbest te saneren nadat eerst 
andere bedrijfsmatige ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden. Asbestaanpak wordt vaak als één van 
de laatste fasen van een transitie uitgevoerd  Het is dan
ook geen kwestie van onwil, maar eerdere een logische
prioritering. 

o
VVD 3 Is de verwachting dat er ook echt vraag is naar die circa 

300 trajecten? 
Inmiddels zijn er in een periode van ruim 1,5 jaar 265 deelnemers. De 
coaching is vraaggericht en is afhankelijk van het moment dat de 
ondernemer eraan toe is. Dit maakt dat aantallen niet met zekerheid te
voorspellen zijn. Anderzijds is de huidige tijd zeer lastig en onzeker voor
agrarische ondernemers. Veel ondernemers weten dat ze niet door 
kunnen gaan zoals ze altijd gedaan hebben. Om naar de toekomst te 
kijken en afwegingen te maken is een onafhankelijke gesprekspartner 
vaak zeer wenselijk. 
We hebben ervaren dat we een latente behoefte aanspreken onder 
agrariërs en erfeigenaren waarbij verwijzers en zichtbaarheid (via 
lokale media en nieuwsbrieven per mail) in het directe netwerk een 
belangrijke rol vervullen. Het aandeel deelnemers wat via collega 
boeren deelneemt wordt steeds groter en de naamsbekendheid van 
het project neemt verder toe. 
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Nu uit de eerste resultaten blijkt dat deelnemers het project zeer 
waarderen zal dit de drempel voor anderen verlagen. Al met al lijkt een 
aantal van 300 reëel. 

?? 4 Is verklaarbaar waarom uit 2 gemeenten (DRV en 
Woerden) zoveel nieuwe deelnemers zijn aangemeld voor 
plattelandscoaching? Wb het achterblijven van de 
aanvragen: Is de informatie, communicatie en bekendheid
voldoende aanwezig om het instrument 
Plattelandscoaching bij boeren onder de aandacht te 
brengen?  

Het is niet volledig verklaarbaar waarom het aantal deelnemers per 
gemeente varieert. 
Het grote aantal deelnemers in De Ronde Venen en in Woerden hangt 
samen met het feit dat deze gemeenten ook veel agrarisch 
ondernemers hebben. Procentueel is de deelname hier ‘vrij normaal’. 
We zien wel dat daar waar gemeenteambtenaren, mensen van de 
gebiedscommissie, banken, energie coöperaties of adviseurs actief 
verwijzen dit de aanmeldingen omhoog brengt. Zo is onlangs door de 
wethouder van Vijfheerenlanden een persoonlijke brief verspreid, 
waarna direct veel nieuwe aanmeldingen binnenkwamen. 
In het project is veel aandacht voor communicatie en afstemming met 
de gemeenten. 
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