
 

 

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”. 
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