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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van het programma Toekomstgerichte
Landbouw/de verduurzaming van de melkveehouderij in Drenthe. Voor dit programma
hebben uw staten op 12 juli 2017 binnen de lnvesteringsagenda € 5 miljoen uitge-
trokken. ln een presentatie aan de Statencommissie Omgevingsbeleid van l1 april
2018 zetten wij, in samenwerking met onze partners op dit gebied, onze strategie voor
verduurzaming van de melkveehouderij in Drenthe uiteen.

De strategie van de Ontwikkelagenda is gericht op: (1) inzicht verschaffen en plannen
maken; (2) uitvoeren verduurzamingsacties; (3) belonen op prestaties. Het komen tot
concrete plannen voor verduurzaming gebeurt via het opstellen van bedrijfseigen
duurzaamheidsplannen. Deze behandelen de thema's: (a) sociaaleconomisch, (b)
Kringloop, (c) Bodem, (d) Water, (e) Biodiversiteit en (f) Energie. Melkveehouders
kunnen vervolgens direct aan de slag, maar wij helpen ook. Realisering van duur-
zaamheidsplannen bevorderen wij door: (a) sparren met de consulent duurzame melk-
veehouderij Drenthe, (b) een 'mandje'aan vervolgtrajecten waarvan melkveehouders
gebruik kunnen maken voor verdieping van inzichten/verdere adviezen en (c) een
bijdrage van de provincie aan deze vervolgtrajecten. Een hoog niveau van duur-
zaamheid en het zetten van forse stappen daar naartoe wordt beloond via een be-
loningsregeling. Deze beloningsregeling sluit aan bij de ontwikkelingen in de Zuivel-
sector. Beloond wordt op de thema's: (a) Stikstof, (b) Fosfaat, (c) Ammoniak, (d) Kli-
maat (COz) en (e) Weidegang. Via de voor de beloningsregeling door melkveehouders
jaarlijks aan te leveren gegevens krijgt de provincie inzicht in de concrete resultaten
die met het programma op de betrokken indicatoren worden geboekt.
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Vijftig melkveehouders hebben in een pilot al een duurzaamheidsplan kunnen laten
opstellen. De verdere uitrol naar tweehonderdvijftig duurzaamheidsplannen wordt ge-
regeld in drie subsidieregelingen: één voor subsidie voor duurzaamheidsplannen; één
voor de uitvoeringsbijdrage aan vervolgtrajecten en één voor de beloningsregeling.
Wij hebben besloten deze drie subsidieregelingen voor melkveehouders in Drenthe
vast te stellen. Hiervoor stellen wij in totaal een bedrag van € 2.175.000,-- beschik-
baar. De regelingen gaan per februari 2019 open. ln 2020 kunnen zo tweehonderd-
vijftig bedrijven beschikken over een duurzaamheidsplan, gebruik maken van de uit-
voeringsbijdrage en gewaardeerd worden vanuit de beloningsregeling.

ln het najaar van 2019 kan de eerste groep van vijftig melkveehouders met een duur-
zaamheidsplan voor het eerst een beroep doen op een voorschot vanuit de belonings-
regeling die voor deze pilotgroep dit jaar al is opengesteld. De melkveehouders uit de
nu volgende groep van tweehonderd kunnen in2020 voor het eerst een voorschot op
de beloningsregeling aanvragen.

Onze plannen voor verduurzaming van de melkveehouderij in Drenthe maken
eveneens deel uit van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland
waarvoor het Rijk inmiddels € 10 miljoen heeft toegezegd. De wens is om met die
middelen het programma verder op te schalen.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang in dit dossier en van de geboekte
resultaten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

km/coll


