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Inleiding 

a. Algemeen 
Achtergrond  
De huidige subsidieregeling schaapskuddes is niet actueel. Het aantal te subsidiëren kuddes is de afgelopen 
jaren namelijk toegenomen (zie informatieve brief van 17 december 2014, kenmerk 51/3.5/2014007184). De 
oude subsidiebedragen zijn de afgelopen jaren niet geïndexeerd en daarnaast zijn de exploitatiekosten toege-
nomen. Denk aan gezondheidseisen en dierenwelzijn.  
Vanaf 1 januari 2013 is het rijksgeld voor instandhouding van kuddes gestopt (vervallen rijksdoel). U hebt met 
het Statenstuk 2012-550 Beëindiging ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) bestuursovereenkomst van 
14 december 2012, besloten voor de acht gescheperde schaapskuddes € 240.000,-- in de meerjarenbegroting 
vast te leggen. Ook hebt u besloten te onderzoeken hoe met de financiering van alle gescheperde schaaps-
kuddes om te gaan en hoe hoog bijdragen vanuit de provincie moeten zijn. 
 
In december 2014 hebben wij besloten twee extra kuddes voor het jaar 2015 te financieren uit Vitaal Plat-
teland. In uw vergadering van 1 juli 2015 hebt u aangegeven het principieel oneens te zijn met het onttrekken 
van geld uit reserve Vitaal Platteland. Wij hebben hierbij aangegeven dat het een bestaande afspraak betreft 
om de twee kuddes uit de post Vitaal Platteland te financieren en wij hebben de toezegging gedaan deze vanaf 
2016 te financieren uit de post Natuur. 
 
Inmiddels is ook vanuit uw kant een initiatief gekomen (Motie 2015-02 Drentse gescheperde schaapskuddes) 
om de Drentse gescheperde kuddes op de Nationale Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed te plaatsen. 
De Stichting Behoud Drentse Schaapskuddes heeft dit initiatief opgepakt en uitgewerkt. U bent hierover apart 
geïnformeerd. De voordracht ligt inmiddels bij het Centrum voor Volkscultuur en lmmaterieel Erfgoed (VlE). 
 
Daarnaast zijn op diverse fronten initiatieven ontwikkeld of genomen voor schaapskooien (nieuwbouw en her-
bestemming). Het gaat hierbij om investeringen door de provincie. Voorbeelden zijn de schaapskooi Holtinge 
en initiatieven bij de kooi van Weiteveen en Ruinen.  
 
Recente ontwikkelingen 
De afgelopen tijd is een aantal opties ter vervanging van de huidige regeling uitgewerkt; daarbij is onder an-
dere de structurele financiering van de laatste twee kuddes meegenomen. Onze inzet is de bestaande ver-
snipperde financiering van gescheperde kuddes te beëindigen en daarvoor een breed gedragen, duurzame en 
toekomstbestendige voorziening in de plaats te laten komen.  
Er heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de desbetreffende kuddes. Hierbij is 
de problematiek van de kuddes en de opties voor uitvoering van de nieuwe voorziening aan de orde geweest. 
Op basis van de gesprekken en de uitwerking van de opties stellen wij voor tien kuddes voor 2016 en verder te 
subsidiëren op grond van een begrotingssubsidie, ofwel boekjaarsubsidie. Bij deze optie nemen wij alle huidige 
tien gescheperde schaapskuddes in Drenthe met naam en maximaal te verlenen subsidiebedrag op in de be-
groting.  
 

b. Europese aspecten 
De subsidies kunnen staatssteunproof verleend worden onder de reguliere de-minimisvrijstellingsverordening.  

c. Extern betrokkenen 
1. De tien gescheperde schaapskuddes in Drenthe: Stichting Schaapskooi Balloërveld, Stichting  

Holtinger Schaapskudde, Stichting Schaapskudde Westerbork, Vereniging Natuurmonumenten 
(schaapskudde Dwingelderveld), Stichting Het Drentse Landschap (schaapskuddes Hijkerveld en  
Doldersumseveld), Stichting Schaapskudde Exloo, Stichting Het Drentse Heideschaap (schaapskooi 
Ruinen), Stichting Schaapskudde het Stroomdal en Schaapskudde Bargerveen. 
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2. De Stichting Behoud Drentse Schaapskuddes. 
3. De grote beheerders: Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer 
  

Advies  

1. Vaststellen van een nieuwe duurzame voorziening, de begrotingssubsidies, voor tien gescheperde 
schaapskuddes in Drenthe voor opvolging van de huidige subsidieregeling Instandhouding ge-
scheperde schaapskuddes; 

2. Besluiten om de subsidie schaapskuddes vanaf 2016 structureel te verhogen van € 240.000,-- naar  
€ 336.147,--; 

3. Besluiten om de benodigde kosten van € 336.147,-- te dekken uit: 

 € 40.000,--; Natuur en landschap, Instandhouding Schaapskuddes, basisdeel Vrijetijdseconomie 
(reeds bestaand budget; begrotingsnummers 3621109/440019) 

 € 200.000,--; Natuur en landschap, Instandhouding Schaapskuddes, basisdeel Natuur (reeds be-
staand budget; begrotingsnummers 3621109/440019) 

 € 56.000,--; Natuur en landschap, Ontwikkelopgave (structurele verhoging, ten laste van begro-
tingsnummers 3621104/441005 ) 

 € 30.400,--; Vrijetijdseconomie (structurele verhoging, ten laste van begrotingsnummers 
3710901/440621) 

 € 9.747,--. Indexering algemene middelen (zie bovenstaande nummers); 
4. Besluiten de subsidie jaarlijks vanaf 2016 te indexeren met de Index gesubsidieerde instellingen.   

Beoogd effect 

 Doelmatig natuurbeheer door middel van gehoede schaapskuddes in natuurterreinen uit het nationaal 
natuurnetwerk. 

 Een bijdrage leveren aan de volgende provinciale thema’s: recreatie en toerisme en natuur- en cul-
tuureducatie. 

 Een bijdrage leveren aan een Aantrekkelijk Drenthe met economische spin-off. 

Argumenten 

1.1. De begrotingssubsidie is duurzaam (continuïteit). 
 
1.2. Hiermee beëindigen wij de bestaande versnipperde financiering van gescheperde schaapskuddes.  
 
1.3. De begrotingssubsidie draagt bij aan de dereguleringswens conform de laatste bestuursakkoorden 
tussen Rijk, IPO en VNG. 
Met de voorgestelde begrotingssubsidie bevorderen we deze doelstelling: de huidige subsidieregeling vervalt. 
 
1.4. Op basis van de begrotingssubsidie is de bestaanszekerheid van de huidige tien gescheperde 
schaapskuddes voor de komende jaren grotendeels gewaarborgd. 
 
1.5. Met de huidige tien kuddes behalen wij onze provinciale doelstellingen. 
Door middel van deze optie kunnen wij verschillende beleidsdoelen realiseren. Voor de schaapskuddes zal een 
Programma van Eisen (PvE) opgesteld worden. Hierin wordt aangegeven aan welke onderdelen van het pro-
vinciaal beleid via de kuddes uitvoering wordt gegeven. 

 Meerdere provinciale doelen kunnen in het PvE worden beschreven: natuurbeheer, vrijetijdseconomie 
en natuur- en cultuureducatie.  
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 In het PvE borduren wij voort op de huidige regeling zoals bijvoorbeeld: een herder hoedt de kudde 
(gescheperde kudde) op basis van een in te dienen begrazingsplan. 

 In het PvE zullen wij de inspanningsverplichting voor de kuddes opnemen voor het zoeken naar moge-
lijkheden van cofinanciering door andere partners en andere financieringsbronnen zoals sponsoring. 

 
2.1. Hiermee krijgen de kuddes een reëlere bijdrage 
In het overleg met de vertegenwoordigers van de kuddes is gebleken dat zij allen te maken hebben met een 
exploitatietekort. Inmiddels zou dit in de orde van 15-20% lopen. Extra zorg met betrekking tot dierenwelzijn, 
vergrote Europese normen en zwaardere Arbo-eisen dan vroeger met betrekking tot de zorg voor het werk van 
de herders hebben grote gevolgen voor de exploitatierekeningen. Ook nieuwe of verbeterde kooien kosten 
meer in de verzekering (tot enkele duizenden euro's).  
 
4.1. Hiermee sluiten wij aan bij het huidig provinciaal beleid om voor begrotingssubsidies van gesub-
sidieerde instellingen een index toe te passen.  

Tijdsplanning 
Doelstelling is voor 1 januari 2016 een nieuwe voorziening vast te stellen. 

Financiën 
Kan grotendeels (€ 240.000,--) uit de bestaande begroting worden gedekt. Het aanvullende deel lichten wij toe 
in onderstaand dekkingsvoorstel. 
 
Financiële achtergrond 
Met de huidige regeling Instandhouding gescheperde schaapskuddes subsidieert de provincie twee kleine en 
zes grote kuddes (€ 200.000,--) en verleent de provincie aan zes van de voornoemde kuddes een recreatie-
toeslag (40.000,--, exclusief indexering). De huidige regeling is een voortzetting van de oude rijksregeling voor 
gescheperde kuddes. De vergoedingen zijn daardoor ca. twaalf jaar gelijk gebleven. De twee extra kuddes zijn 
voor het jaar 2015 gefinancierd uit Vitaal Platteland. 
 
Dekkingsvoorstel 
Wij stellen voor om de bedragen vanaf 2016 jaarlijks te indexeren conform de Index gesubsidieerde instellin-
gen. Verder stellen wij voor om, naast de zes kuddes, ook de overige vier kuddes een bedrag in het kader van 
vrijetijdseconomie te verlenen.   
Dit betekent dat de totale bijdragen van de provincie voor de instandhouding van tien gescheperde schaaps-
kuddes € 336.147,-- zal bedragen. 
 
Het volgende dekkingsvoorstel wordt via de planning- en controlcyclus voorgelegd:  
Programma 7, Dynamiek in leefomgeving, 7.4 Natuur en Landschap basisdeel  
Vrijetijdseconomie (instandhouding Schaapskuddes)  €    40.000,00 
Programma 7, Dynamiek in leefomgeving, 7.4 Natuur en Landschap basisdeel  
Natuur (instandhouding Schaapskuddes)  €  200.000,00 
Programma 7, Dynamiek in leefomgeving, 7.4 Natuur en Landschap  
(ontwikkelopgave)  €    56.000,00 
Programmma 2, Regionale Economie, 2.5 Vrijetijdseconomie  €    30.400,00 
Indexering Algemene middelen (zie bovenstaande nummers)  €      9.747,00 
  €  336.147,00 
 

Monitoring en evaluatie 
Door het team Subsidie en Inkoop zal reguliere monitoring en evaluatie op de begrotingssubsidie plaatsvinden. 
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Communicatie  

 Persbericht  

 Betrokken schaapskuddes infomeren via regulier overleg 

 

Bijlagen  
Niet van toepassing. 

 

Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing 
 
 
 
Assen, 29 oktober 2015 
Kenmerk: 44/3.2/2015004590 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 



Ontwerpbesluit   2015-706-1 

 
 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 27 oktober 2015, kenmerk 
44/3.2/2015004590; 
 
gelet op de Algemene Subsidieverordening; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
1. Voor opvolging van de huidige subsidieregeling Instandhouding gescheperde schaapskuddes een 

nieuwe duurzame voorziening, de begrotingssubsidies, voor tien gescheperde schaapskuddes in  
Drenthe vast te stellen. 

2. De subsidie Schaapskuddes vanaf 2016 structureel te verhogen van € 240.000,-- naar € 336.147,--. 
3. De benodigde kosten van € 336.147,-- te dekken uit: 

 € 40.000,--; Natuur en landschap, Instandhouding Schaapskuddes, basisdeel Vrijetijdseconomie 
(reeds bestaand budget; begrotingsnummers 3621109/440019) 

 € 200.000,--; Natuur en landschap, Instandhouding Schaapskuddes, basisdeel Natuur (reeds be-
staand budget; begrotingsnummers 3621109/440019) 

 € 56.000,--; Natuur en landschap, Ontwikkelopgave (structurele verhoging, ten laste van begro-
tingsnummers 3621104/441005 ) 

 € 30.400,--; Vrijetijdseconomie (structurele verhoging, ten laste van begrotingsnummers 
3710901/440621) 

 € 9.747,--. Indexering Algemene middelen (zie bovenstaande nummers) 
4. De subsidie jaarlijks vanaf 2016 te indexeren met de Index gesubsidieerde instellingen. 
 
 
 
Assen, 16 december 2015 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll.  


