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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde inzake
wijzigingen subsidie melkveehouders

Geachte mevrouw Potharst,
ln uw brief van 16 april2O2O stelde u een aantal schriftelijke vragen ex artikel 41
Reglement van Orde inzake wijzigingen subsidie melkveehouders. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.
Vraaq 1
ln de Wijziging Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe
staat dat de grenswaarde voor stikstof-bodemoverschot voor veengrond wordt gewijzigd van minder dan 75kg/ha naar minder dan 125k9/ha. Betekent dit dat er nu in
veengrond meer stikstofoverschot aanwezig mag zijn dan voor de wijziging, om in
aanmerking te komen voor subsidie? Welke redenen heeft GS om deze grenswaarde
te verhogen?
Antwoord 1
Drenthe is de eersfe en tot nu toe enige provincie die melkveehouders beloont
voor haar inspanningen op duurzaamheid. Wij zijn hiermee koploper.
De subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe is ingegaan op 1 juni2018. De vijf onderdelen waarop wij belonen (dit noemen wijde
Kritische Prestatie lndicatoren ofwel KPI's) zijn dest'tjds afgeleid uit de biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Na de introductie van de Drentse regeling
is de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij vastgelegd in het keurmerk
PlanetProof, beheerd door Stichting Milieukeur (SMK)
htt p s : //www. s m k. n l/ P u b I i c/P I a n et P roof_d o c u m e n te n / M e I l</20 20 /OTWT P P% 20 m e I k% 20v e r s i e%o 2 0 1 . 1 pdf . S M K h o u d t re ke n i ng
met het feit dat vanuit veengrond meer stikstof vrijkomt en dat er op veengrond meer broeikasgasverlieze n ontstaan.
.
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Om boeren zo eerlijk mogelijk te beoordelen moeten bedrijven met veengrond
gelijke kansen krijgen als hun collega's op zand en klei. Met de wijziging

volgen wfide methodiek van SMK.

Vraao2
ln dezelfde publicatie staat dat de minimale weidegang van 120 dagen 6 uur per dag
wordt gewijzigd naar minimaal 120 dagen 6 uur per dag of 720 uur. Waarom heeft
GS expliciet deze 720 uur opgenomen? Betekent dit geen verslechtering van het
dierenwelzijn?

Antwoord 2
ln de nieuwe regeling staat bij weidegang: Voldoet aan weidegang van minimaal 120 dagen/minimaal720 uur of minimaal 120 dagen/6 uur per dag.
Deze criteria komen overeen met het convenant Weidegang en de vereisten
van Stichting Milieukeur aan keurmerk PlanetProof.
Dit betekent geen verslechtering van dierenwelzijn. ln de oude publicatie
stond de vereiste van: "Voldoet aan weidegang van minimaal 120 dagen/mi*
nimaal 6 uur per dag". Dat is minimaal 720 uur per jaar (120 6). ln de oude
situatie zou een melkveehouder die 300 dagen per jaar 5 uren per dag ziin
koeien naar buiten doet niet in aanmerking komen voor een beloning. Wii
willen voor elke melkveehouder weidegang stimuleren en belonen en sluiten
daarom aan bijde normen en mogelijkheden die de Stichting weidegang
biedt.

Vraaq 3
De Wijziging Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe
werkt terug tot 1 juni 2019. Waarom is dat?
Antwoord 3
De gewijzigde normen in de regeling dienen voor alle aanvragers te gelden.
Daarom r's bes/oÍen om de regeling met terugwerkende kracht tot aan de ingangsdatum van deze regeling van 1 juni 2019 te laten gelden.

Vraaq 4
ln de Wijziging Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe
staat dat de klimaatdoelstellingen van uitstoot broeikasgassen is aangepast van
minder dan 1300 g/kg melk is naar minder dan 1350 g/kg melk. Waarom heeft GS
deze norm verhoogd? Levert dit geen verslechtering op van het behalen van de
klim aatdoelstell ingen?

Antwoord 4
De stuurgroep van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur heeft in
2018 bij aanvang van de regeling afgesproken dat de norm 1350 g/kg melk
moet zijn. /n de Subsrdieregeling Duurzaam Presterende melkveehouders
Drenthe is dit foutief vermeld. Dit is de reden dat de norm wordt gewiizigd in
1350 g/kg. ln de Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders
Drenthe staat de norm weljuist vermeld.
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Vraaq 5
ln de Wijziging Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe
staat dat een bedrijf per drie jaar in plaats van maximaal 15.000 euro, nu maximaal
20.000 euro aan subsidie op grond van deze regeling mag ontvangen.
Waarom heeft GS dit bedrag verhoogd (artikel 12)?
Antwoord 5

W|hebben met de laatste wijziging van de Subsrdieregeling. Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe heÍ subsrdiebedrag niet verhoogd. De maximale subsidiehoogte van deze subsidieregeling is maximaal € 7.500, - (zie
artikel6).
Het bedrag in uw vraagstelling heeft betrekking op de zogenaamde
De-minimusverordering Landbouw. ln artikel 12 van de subsidieregeling.
Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe is bepaald dat subsidie
s/echÍs wordt verleend voor zover dit is ÍoegesÍaan met toepassing van de
De-minimisverordening Landbouw. De drempelom steun te verlenen zonder
dit te hoeven melden bij de Europese Commissie ls rn maart 2019 verhoogd
van € 15.000, -- naar € 20.000, -- aan een zelfstandige onderneming in een
periode van drie belastingjaren. Deze verhoging betreft een wijziging van
Europese regelgeving waarop wij geen invloed hebben.

Vraaq 6
De Wijziging Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe werkt
terug tot 1 juni2018. Waarom is dat?
Antwoord 6
De gewijzigde normen in de regeling dienen voor alle aanvragers te gelden.
Daarom is bes/oÍen om de regeling met terugwerkende kracht tot aan de ingangsdatum van deze regeling van 1 juni2018 te laten gelden.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
md/coll

secretaris

Aan de voorzitter van de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde inzake wijzigingen subsidie
melkveehouders
16 april 2020
Geachte voorzitter,
Op 3 maart 2020 hebben de Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten om twee
subsidieregelingen voor melkveehouders te wijzigingen.1
Deze subsidieregelingen zijn bedoeld om melkveebedrijven te stimuleren om stappen te maken
in het verduurzamen van hun bedrijf. Opvallend is dat stikstof-grenzen naar boven zijn
bijgesteld, dat de regels voor weidegang flexibeler zijn geworden, de norm voor broeikasgassen
per kg melk is verruimt en dat de wijzigingen met terugwerkende kracht ingaan tot 1 juni 2018 of
2019. Ook het maximale subsidiebedrag is verhoogd van 15.000 naar 20.000 euro.
De Partij voor de Dieren Drenthe heeft aan GS een aantal vragen over de wijzigingen in deze
subsidieregelingen.
1. In de Wijziging Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe2
staat dat de grenswaarde voor stikstof-bodemoverschot voor veengrond wordt gewijzigd
van minder dan 75kg/ha naar minder dan 125kg/ha.3
Betekent dit dat er nu in veengrond meer stikstofoverschot aanwezig mag zijn dan voor
de wijziging, om in aanmerking te komen voor subsidie?
Welke redenen heeft GS om deze grenswaarde te verhogen?
2. In dezelfde publicatie staat dat de minimale weidegang van 120 dagen 6 uur per dag
wordt gewijzigd naar naar minimaal 120 dagen 6 uur per dag of 720 uur.4 Waarom heeft

GS expliciet deze 720 uur opgenomen? Betekent dit geen verslechtering van het
dierenwelzijn?
3. De Wijziging Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe werkt
terug tot 1 juni 2019. Waarom is dat?
4. In de Wijziging Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe5 staat
dat de klimaatdoelstellingen van uitstoot broeikasgassen is aangepast van minder dan
1300 g/kg melk is naar minder dan 1350 g/kg melk.6 Waarom heeft GS deze norm
verhoogd? Levert dit geen verslechtering op van het behalen van de
klimaatdoelstellingen?
5. In de Wijziging Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe staat
dat een bedrijf per drie jaar in plaats van maximaal 15.000 euro, nu maximaal 20.000
euro aan subsidie op grond van deze regeling mag ontvangen.
Waarom heeft GS dit bedrag verhoogd (artikel 12)?
6. De Wijziging Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe werkt
terug tot 1 juni 2018. Waarom is dat?
Alvast bedankt voor uw antwoorden.
Vriendelijke groet,
Thea Potharst
Partij voor de Dieren Drenthe
1. https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@135689/gs-besluitenlijst-3/
2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-1351.html
3. In Bijlage I, Tabel 1, wordt de zin “N-bodemoverschot/ha voldoet aan <125 kg/ha; of
N-bodemoverschot/ha voldoet aan <75 kg/ha (veengrond)*; of” vervangen door
“N-bodemoverschot/ha voldoet aan <125 kg/ha*”.
4. In Bijlage I, Tabel 1, wordt “voldoet aan weidegang van minimaal 120 dagen/minimaal 6 uur
per dag” vervangen door “voldoet aan weidegang van minimaal 120 dagen /minimaal 720 uur of
minimaal 120 dagen/minimaal 6 uur per dag”
5. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-1347.html
6. In Bijlage I, Tabel 1, wordt “melk voldoet aan < 1300 g/kg melk” vervangen door “melk
voldoet aan < 1350 g/kg melk”.

