
Veranderen
In de werkkamer van wethouder Albert van der Ploeg hangt 

een foto van hemzelf en zijn vrouw aan de muur. Overalls aan, 

honden op de grond en een uitgestrekt landschap erachter. 

Naast wethouder voor het CDA, is Van der Ploeg ook vanaf 

1987 veehouder in Readtsjerk. Tel daar bij op dat hij een groot 

deel van zijn leven in Dongeradeel woont en je hebt een 

wethouder die uitstekend kan aanvoelen wat de gemiddelde 

agrariër bezighoudt. “Het mooie aan het zijn van wethouder, is 

dat je dingen kan veranderen”, vertelt hij. “Het is natuurlijk wel 

een proces van de lange adem en vaak oogst je pas vijf of zelfs 

tien jaar na het opstellen van een plan, maar uiteindelijk ben 

je wel onderdeel geweest van een proces dat een positieve 

verandering teweeg heeft gebracht.”

DE NIJE PLEATS ZET DE ONDERNEMER CENTRAAL BIJ UITBREIDING BOERDERIJ 

Uitbreiden  vanaf de keukentafel
Het Friese platteland verandert. Boerenbedrijven worden groter en de moderne techniek krijgt een 
steeds steviger greep op de manier van werken. Deze veranderingen zorgen ervoor dat de boeren 
moeten uitbreiden. Goed nieuws voor een succesvol agrarisch bedrijf, maar tegelijk een bron 
van kopzorgen. En het zijn die kopzorgen die door de diverse Friese gemeentes zo veel mogelijk 
worden weggenomen, dankzij het project Nije Pleats. Een project dat onder andere in de gemeente 
Dongeradeel een succesvol verloop kent.
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Profiel
Kees van der Bos

Geboren

10-04-1956 te Holwerd

Hobby’s

Ik ben veel bezig met 

bestuurlijk werk, zoals een 

toezichthoudende rol bij 

grote bedrijven.

Nije Pleats
Een project dat duidelijk voor een verandering heeft gezorgd 

binnen de agrarische sector, is De Nije Pleats; een initiatief dat 

ervoor zorgt dat uitbreiding van boerenbedrijven al in een zo 

vroeg mogelijk stadium soepel verlopen, met overeenstemming 

tussen gemeente, provincie en natuurlijk de boer zelf. “Ik was er 

al vrij snel enthousiast over”, aldus Van der Ploeg. “De veehouderij 

maakt echt een schaalsprong en daar moet je mee aan de slag. 

Maar hoe doe je dat? Iedere betrokken partij heeft zo zijn eigen 

mening en agenda en voor je het weet gaat er iets verkeerd. 

Als boer moet je op zo’n manier uitbreiden, dat het past binnen 

het landschap en juist dat vond ik mooi aan De Nije Pleats. Bij 

uitbreidingen vanaf 1,5 hectare gebruiken we dit project, maar 

inmiddels merken we dat het ook al opgeroepen wordt bij kleinere 

oppervlakten.”

Deskundigen
Nije Pleats werkt met een team van gemiddeld vijf deskundigen; 

een agrariër met stallenbouwer, aannemer of adviseur, een 

gemeente-ambtenaar, een landschapsarchitect en Hûs & Hiem, de 

adviseur in ruimtelijke kwaliteit (en een onafhankelijk procesleider 

van de Nije Pleats). Middels een stappenplan wordt dan de 

uitbreiding van het agrarisch bedrijf vervolgens voorbereid en 

uitgevoerd. “Er wordt van zowel het team als de boeren een open 

houding verwacht”, vertelt Van der Ploeg. “Elke partij heeft z’n 

eigen idee, maar je moet met elkaar op een eindpunt uitkomen. 

Maar eigenlijk loopt dat altijd wel goed; zo lang er goed naar elkaar 

geluisterd wordt, vindt het z’n weg wel. Het stappenplan voorkomt 

ook zo veel mogelijk problemen. Er wordt minder vergeten en wij 

hoeven niet steeds om nieuwe informatie te vragen.”

‘De Nije Pleats gaf ons inzichten die 
we anders nooit hadden gehad”
Kees van der Bos was één van de eerste boeren die aan tafel ging met het 
team van de Nije Pleats. De boerderij van Maatschap Van der Bos-Weidenaar in 
 Holwerd was aan  uitbreiding toe en met de Nije Pleats in de kinderschoenen, 
hapte Van der Bos direct toe. Gevolg: spijkers met koppen, een waterdicht plan 
en een uitbreiding die na de zomer van start kan gaan.

“De Nije Pleats was nog in een heel vroeg 

stadium en een aantal boerderijen deed mee 

op proef”, aldus Van der Bos. “Onze boerderij 

was één van die boerderijen. Ik was er erg 

enthousiast over; je hebt direct alle kennis 

aan tafel en dat scheelt later in het traject 

heel veel tijd en energie. Iedereen kon gelijk 

zijn inbreng geven, waardoor veel hobbels 

meteen weggenomen konden worden. We 

hadden plannen om uit te breiden op het 

bestaande erf, maar het bleek dat dit eigenlijk 

te ‘propperig’ zou worden. Daarom hebben 

we gekozen voor een uitbreiding buiten de 

bestaande singel.”

Van der Bos is zeer te speken over de gang van 

zaken bij de Nije Pleats. “Ik ben heel positief. 

Natuurlijk heb je van tevoren een bepaald 

idee, maar al discussiërend kom je toch tot 

andere inzichten. Dat discussiëren gebeurt 

met deskundigen en soms heb je gewoon 

iemand nodig die je anders naar iets laat 

kijken. Ik vind met name de landschappelijke 

inpassing belangrijk, de uitbreiding moet 

passen bij de omgeving. Dankzij de Nije Pleats 

kwamen we tot inzichten die we anders nooit 

hadden gekregen en leerden we op een hele 

andere manier naar onze uitbreiding kijken.”

“ Het plan is nu voorgelegd aan de gemeente 

en ik vind dat het prima gaat. We hebben 

weinig weerstand, eigenlijk werkt iedereen 

alleen maar mee en alles verloopt vooral heel 

snel. Dat is natuurlijk geweldig en precies de 

reden van dit initiatief.”
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Kosten
De kosten die een dergelijk project met zich meebrengen 

voor de agrariër, zijn ook op een slimme manier omzeild. Waar 

eerst de provincie bijsprong, moeten de gemeentes het nu zelf 

doen en dus kost dat de boeren geld. “Dat was wel een rem 

op de ontwikkeling”, gaat Van der Ploeg verder. “Het gaat om 

een behoorlijk bedrag, maar vorig jaar hebben we daar iets op 

bedacht. Vanaf nu brengen we de kosten van de Nije Pleats pas in 

rekening als de leges komen van de overheid, om die kosten daar 

vervolgens vanaf te trekken. Dat betekent dat de boeren het niet 

letterlijk hoeven te betalen, maar dat het verrekend wordt met 

de retributie. Dat nam die rem weg en het was een voorstel wat 

direct kon rekenen op het enthousiasme van de gemeente.”

 “Het draait om de ondernemers”
Barend van der Veen geldt als het gezicht van de Nije Pleats. Als 
procesbegeleider is hij een vaste gesprekspartner en kan hij inmiddels putten 
uit een rijke ervaring. Al meer dan honderd van deze gesprekken met de 
boeren vonden inmiddels plaats en vaak volgens een herkenbaar patroon. 
“We zitten nooit met een vooringenomen houding aan tafel.”

“Boeren zijn ondernemers”, vertelt Van der 

Veen. “En ondernemers denken heel goed na 

over wat ze willen. Natuurlijk vinden ze het 

spannend als de Nije Pleats komt. Ze gaan aan 

tafel met acht man die ze nog nooit hebben 

gezien, die allemaal bijzonder deskundig 

zijn op hun eigen vakgebied. Maar wat voor 

ons het belangrijkste is, is het verhaal van de 

ondernemers zelf. Graven in het verleden, 

waar komt het bedrijf vandaan en waar willen 

ze naartoe? Het draait om hen en we merken 

eigenlijk altijd dat de gereserveerde houding 

snel wegebt als ze zien hoe het in elkaar zit.”

“Het traject van de Nije Pleats is vrij kort en 

verloopt snel”, vervolgt Van der Veen. “We 

komen één keer met z’n allen bij elkaar voor 

een gesprek van 2 tot2,5 uur en dan moet het 

klaar zijn. Dan weet de ondernemer waar hij 

aan toe is en kan hij zijn plannen concretiseren. 

Het feit dat je met elkaar aan tafel zit, geeft 

een grote winst. En het gaat om de mensen, 

niet om de regels. Dat vind ik ook het mooiste 

van dit project”. 

“Ik hoop dat dit een manier van werken wordt 

voor het gehele overheidsland. Met het oog 

op de omgevingswet van 2018 lopen we met 

de Nije Pleats al ver voorop; het is al één van 

de projecten die vanuit het ministerie wordt 

bekeken als omgevingswetproof. Het werkt 

zo veel fi jner, prettiger, leuker en creatiever. 

De identiteit van de Friese boerenerven 

wordt behouden, net als de kwaliteit van de 

bedrijven zelf.”

Profiel
Barend van der Veen

Geboren

07-07-1976 te Leeuwarden

Hobby’s

Ik ben ook een 

hengstenhouder en gek op 

mijn dieren.
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