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Onderwerp: Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur

Geachte voorzitter/leden,

Bij brief van 22juli 2015 (binnengekomen 27 juli 2015, bijgevoegd) hebben de
partners uit het Groenmanifest ons voorstellen gedaan voor een Ontwikkelagenda
Melkveehouderij en Natuur en een actief grondbeleid. De partners uit het Groen-

manifest nemen zo hun verantwoordelijkheid om in het kader van onder andere de

Programmatische Aanpak Stikstof met gezamenlijke voorstellen te komen om de

Drentse grondgebonden melkveehouderij in een betere positie te brengen.

Wij herkennen in de ambities van de partners uit het Groenmanifest onze eigen pro-

vinciale ambities. ln het collegeakkoord staat al omschreven dat wij ons richten op de

transitie naar een biobased/circulaire economie, gericht op concrete resultaten.

Daarnaast sluiten de ambities van de partners uit het Manifest naadloos aan op

hetgeen waaraan wij ons onder andere in de Versnellingsagenda Noord-Nederland

hebben gecommitteerd, op een traject als de Kringloopwijzer en op de inspanningen

die wij momenteel doen om te komen tot een verbrede inzet van het instrumentarium

voor verkaveling alsmede tot een actief grondbeleid.

Tot slot past samenwerking met de partners uit het Groenmanifest bij onze ambitie,

zoals verwoord in het collegeakkoord, om actief te participeren in maatschappelijke

netwerken zoals die van de partners uit het Groenmanifest.
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Wijwillen de komende periode geÞruiken om de voorstellen samen met de partners

uit het Groenrnanifest uit te werken tot concrete projeotvoorstellen. ln de conceptbe-
groting 2016 is daarvoor financiële ruimte gecreëerd.

HierbiJ treft u onze reactie aan de partners uit het Groenmanifest aan zoals wij die
verzonden heþben, Via de regulíere planning & control-cyclus blijven wiJ u op de

hoogte houden van de voortgang van de uitvoering.

L
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<Aanhef>

Bij brief van 22 juli 2015 (binnengekomen 27 juli 2015) hebt u ons voorstellen gedaan

voor een 'Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur' en een actief grondbeleid. Wij
hebben met grote belangstelling kennisgenomen van uw voorstellen om de Drentse
grondgebonden melkveehouderij in een betere positie te brengen. Hierna zal blijken

dat wij samen met u voorstellen naar concrete projecten willen uitwerken. Alleen op
een enkel punt is dit anders. Wij lichten dit dan toe. Wij nodigen u uit voor een overleg
op 16 oktober 2O15 van 10.00-12.OO uur waarin portefeuillehouder de heer

H. Jumelet u onze standpunten toelicht en waarin van gedachten kan worden ge-

wisseld over het vervolg.

Uw gezamenlijke ambitie omschrijft u als volgt
"Onze gezamenlijke ambitie is dat er in 2020 in Drenthe zoveel als mogelijk sprake rs

van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en be-
drijfsniveau. Drentse melkveebedrijven horen in 2020 tot de top in duurzame grond-
gebonden melkveehouderij en zljn gericht op een duurzame productie. Dat is goed

voor een toekomstbestendige Drentse landbouw en voor de Drentse natuur."
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Wij denken met u dat de Drentse grondgebonden melkveehouderij met de voorge-

stelde maatregelen landelijk, groen en duurzaam, op voorsprong wordt gezet. Wij
herkennen in de ambities van de partners uit het Groenmanifest onze eigen ambities,

zoals die onder andere in de Versnellingsagenda Noord-Nederland zijn vastgelegd. Er

is dus sprake van een gedeelde ambitie. ln uw ideeën zien wij kans om op onderdelen
gerichter, creatiever en meer gebundeld te werken en nieuwe accenten te leggen.

Het waarmaken van de gedeelde ambitie vergt een breed maatschappelijk draagvlak.

Wij stellen daarom voor om maatschappelijke partners bij realisering van onze ambitie

te betrekken en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en een breed maatschap-
pelijk draagvlak, een actieve sturing op voortgang en resultaten te houden. Wij stellen

in dit licht voor om de onderdelen van uw voorstellen bij bestaande structuren te be-

leggen. De Commissie Landelijk Gebied zou voor algehele voortgang en verant-
woording rondom de ambities een adviserende rol kunnen krijgen. Bij het Programma

Natuurlijk Platteland kan de verbinding tussen ecologische herstelmaatregelen en de

door u voorgestelde maatregelen op gebiedsniveau kunnen worden belegd. Vanuit de

AgroAgendaAr/ersnellingsagenda Melkveehouderij Noord-Nederland kunnen wij

werken aan het implementeren van de maatregelen op bedrijfsniveau. Wijwillen dit
graag met u uitwerken.

Om de gezamenlijke ambities te realiseren is het volgens ons nodig dat alle partijen

bestendig bijdragen en met ons gezamenlijk op dit dossier naar buiten treden. Wij
vernemen graag in een plan van aanpak, inclusief tijdpad, hoe u als partners uit het

Groenmanifest uw betrokkenheid en focus met betrekking tot dit dossier over langere

termijn ziet.

Hierna zullen wij voor de afzonderlijke onderdelen reageren. Voor een enkel onder-
deel betekent dit een nuancering ofvoorbehoud.

Op bedrijfsniveau legt u de volgende voorstellen aan ons voor:
a) Actieve deelname in uitvoering versnellingsagenda.

b) Financiering van de implementatie van de gereedschapskisf 'proeftuin Natura

2000 Overijssel'.

c) Ondersteuning van 250 melkveebedrijven bij het opstellen en uitvoeren van een

d u urzaam be d rijfspl a n.

d) Koppeling Nbwet-vergunningen aan het opstellen en uitvoeren van een duurzaam

bedrijfsplan.
e) Koppeling van verkavelingsinstrumenten aan het opstellen en uitvoeren van een

d u urzaam bed rijfspl an.

0 Onderzoek naar verdere beloningsprikkels voor de koplopers.

Wij kunnen ons goed vinden in uw voorstellen. Waar gerefereerd wordt aan a) actieve

deelname in de Versnellingsagenda Noord-Nederland, betreft dit staand beleid waar-

voor ook een bestaande organisatie is ingericht.
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Uw voorstellen onder b) en c) passen binnen de POP3-verordening. Wij adviseren u

om binnen de Noordelijke Versnellingsagenda deze voorstellen in concrete projecten

uit te werken en/of aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven. Wij denken daar-

over graag mee. Wij rekenen echter ook op een bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Voor

de uitvoering kan veelal worden aangesloten bij het traject van de Kringloopwijzer. ln
essentie biedt de gereedschapskist uit de Proeftuin Natura 2000 Overijssel mogelijk-

heden aan veehouders om met een aantal gerichte maatregelen hun kostprijs te ver-
lagen. Dit sluit naadloos aan op het provinciale traject Kringloopwijzer.

Voor het onder d), e) en f) gestelde moeten wij een voorbehoud maken. Deze voor-
stellen zijn juridisch gecompliceerd. Wij laten een juridische verkenning uitbrengen
die wij met u zullen bespreken, waarna een gezamenlijke conclusie kan worden ge-

trokken.

Wat betreft de eventuele beloning voor koplopers komt daar nog bij dat Drenthe hierin
een zekere ervaring heeft. Die heeft er nog niet toe geleid dat het peloton bereikt is.

Cruciaal is dat maatregelen moeten passen bij de wens en insteek van de individuele
ondernemer. De beloning zit in een modern duurzaam bedrijf dat produceert in relatie

tot zijn omgeving op een economisch rendabele manier.

Naast voorgaande willen wij met u verkennen of het zinvol is om langs andere wegen
verduurzaming op bedrijfsniveau aan te jagen. Wij zien de agenda als een dyna-
mische agenda. Op basis van uitkomsten van monitoring van de uit te werken voor-
stellen en nieuwe inzichten kan blijken dat aanpassingen en/of aanvullingen wenselijk
zijn.

Op gebiedsniveau legt u de volgende voorstellen aan ons voor:
g) Het jaarlijks opstellen van de stand van zaken in Drenthe op gebiedsniveau t.a.v.

stiksfol fosfaat en ammoniak.
h) Ondersteuning van vijf knelpuntgebieden bij het opstellen en uitvoeren van een

duurzaam gebiedsplan.

i) Het beschikbaar stellen van extra middelen voor actief grondbeleid voor o.a. fi-
nanciering van de onrendabele top. Uitgaande van een investeringsvolume van

€ 10 miljoen komt dat neer op € 2,5 miljoen subsidie en € 7,5 miljoen 'revolverend'

in de periode 2015-2020.
j) Onderzoek naar verdere beloningsprikkels voor koplopergebieden.

Wij kunnen ons goed vinden in uw voorstellen. Wij staan positief tegenover het ver-
zamelen van de onder g) gevraagde informatie. De wijze waarop een en ander zijn

beslag kan krijgen willen wij samen met u uitwerken.

Voor wat betreft punt h) denken wij dat het ondersteunen van vijf knelpuntgebieden
ambitieus is. Wij stellen voor het komende jaar eerst één pilot uit te voeren rond bij-
voorbeeld het Dwingelderveld en vervolgens verdere mogelijkheden te bekijken. Een

dergelijke pilot zou onder gezamenlijke aansturing kunnen plaatsvinden. Dit voorstel

verdient een verdere uitwerking waarbijwij op een actieve rol van u als partners uit het

Groenmanifest richting het gebied rekenen
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Over uw voorstel onder i): in het POP3-programma is de maatregel 'Verbetering ver-
kaveling'opgenomen voor onder andere het kavelruilbureau en gebiedsprojecten. De
middelen die hiervoor geprogrammeerd zijn, bieden ook ruimte voor uitvoering van uw
voorstellen. Wijzullen dit verder met u verkennen.

Voor de reactie op j) verwijzen wij naar onze reactie op het vergelijkbare voorstel op
bedrijfsniveau. Op dit moment zijn wij nog niet overtuigd van het nut van verdere be-
loningsprikkels voor koplopers.

Qua grondbeleid legt u het volgende voorstel aan ons voor:
Natuur- en wateropgaven verbinden met kringlooplandbouw door actief grondbeleid,
m.n. door landingsplekken en ruilgrond voor Drentse melkveehouders te hebben. ln
de desbetreffende verplaatsingsregeling moet een koppeling met een duurzaam be-
drijfsplan worden opgenomen die een concurrentievoordeel biedt bij het voldoen aan
kri ng I oo pvoorwaard e n'.

Wij begrijpen dit voorstel als een concretisering van hetgeen u hiervoor op'gebieds-
niveau' voorstelde. lnhoudelijk is daarbij het volgende van belang. ln de in maart 2015
ondertekende Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe wordt nadrukkelijk
gezocht naar mogelijkheden om bijverplaatsingen van agrarische bedrijven een plus
te bereiken, bovenop de doelstellingen die deze verplaatsingen evident vanuit onze
natuuropgave moeten hebben. Dit past bij onze benadering voor natuur die uitgaat
van de trits benutten, beleven, beschermen. Momenteel kijken wijvanuit deze bena-
dering onder andere naar de mogelijkheden om via kavelruil tot een meer efficiënte
kavelinrichting en duurzamer en rendabeler bedrijven te komen. Wij bezien ook de
mogelijkheden om onze prioritering op de kansen vanuit deze invalshoek aan te
passen.

Wij willen met u graag verkennen in hoeverre thema's vanuit verduurzaming bij ver-
plaatsingsopgaven kunnen worden betrokken en hierop een plus kunnen geven. Dat
kan helpen om onze inzet voor een actief grondbeleid juist daar te doen waar die
vanuit onze totale integrale opgave de grootste meerwaarde levert.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

walcoll

n Provinciale Staten van Drenthe
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Provincie Drenthe 
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9400 AC  Assen   
 
 
 
 
Ons kenmerk:     Uw kenmerk:   Datum: 

GM/2015/02         22 juli 2015 
 
Betreft: 

Ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur en actief grondbeleid 
 
 
 
Geacht college, 
 
In januari vroeg de provincie Drenthe de Groenmanifestpartners om inbreng te leveren bij het 
opstellen van de PAS-beleidsregels. Hierover vond op 26 maart een gesprek plaats met 
gedeputeerde Munniksma. Op 31 maart stuurden de Groenmanifestpartners een brief aan 
uw college met daarin een reactie op de PAS-beleidsregels, een aankondiging van een 
Ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur en een verzoek om inzet van actief 
grondbeleid. De opgave en ambitie die wij schetsten in deze brief is nog steeds urgent en 
actueel. 
 
Inmiddels is deze Ontwikkelagenda in samenhang met het gewenste actief grondbeleid op 
vrijdag 26 juni gepresenteerd aan gedeputeerde Jumelet. De gehouden presentatie treft u 
aan in de bijlage bij deze brief. 
 
Ambitie Ontwikkelagenda 

Onze gezamenlijke ambitie is dat er in 2020 in Drenthe zoveel als mogelijk sprake is van 
gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. 
Drentse melkveebedrijven horen in 2020 tot de top in duurzame grondgebonden 
melkveehouderij en zijn gericht op een duurzame productie. Dat is goed voor een 
toekomstbestendige Drentse landbouw en voor de Drentse natuur. Wij vragen van de 
provincie Drenthe om deze ambitie mede te onderschrijven en een daarbij behorende 
uitvoeringsstrategie te kiezen.  
 
Cijfers laten zien dat de koploperbedrijven al flinke stappen zetten op het gebied van 
verduurzaming. De uitvoeringsstrategie zal zich daarom moeten richten op verduurzaming 
van het peloton. Hiervoor is het van belang om aan de implementatie van gesloten 
kringlopen concurrentievoordelen voor individuele melkveehouders te koppelen.  



 
Uit onze verkenning is gebleken dat diverse lopende trajecten op zichzelf bijdragen aan de 
gezamenlijke ambitie: de kringloopaanpak in de versnellingsagenda melkveehouderij Noord-
Nederland, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het Programma Natuurlijk 
Platteland. Maar de crux is een programmatische koppeling tussen de genoemde drie 
trajecten met in aanvulling daarop de inzet van een gebiedsgerichte aanpak voor 
melkveehouderij en natuur met extra actief grondbeleid dat aansluit bij het beleid zoals 
verwoord in de nieuwe nota Grondbeleid.  
 
Bedrijfsniveau 
Onze ambitie is dat in 2020 alle Drentse bedrijven wat betreft kringloopaanpak presteren op 
minimaal het niveau waarop in 2013 al de 25% beste bedrijven presteerden. Deze ambitie 
vraagt van de provincie Drenthe: 
a. actieve deelname in de uitvoering van de Versnellingsagenda Melkveehouderij Noord-

Nederland; 
b. financiering van de implementatie van de gereedschapskist “proeftuin Natura 2000 

Overijssel” in Drenthe; 
c. ondersteuning van 250 melkveebedrijven bij het opstellen en uitvoeren van een 

duurzaam bedrijfsplan; 
d. koppeling van Natuurbeschermingswetvergunningen aan het opstellen en uitvoeren van 

een duurzaam bedrijfsplan; 
e. koppeling van verkavelingsinstrumenten aan het opstellen en uitvoeren van een 

duurzaam bedrijfsplan; 
f. onderzoek naar verdere beloningsprikkels voor de koplopers. 
 
Gebiedsniveau 

Onze ambitie is dat in 2020 in circa 5 knelpuntgebieden een duurzaam gebiedsplan is 
opgesteld en uitgevoerd. In deze knelpuntgebieden heeft de helft van alle melkveebedrijven 
ook een duurzaam bedrijfsplan opgesteld. In de knelpuntgebieden zijn in totaal minimaal 5 
bedrijven verplaatst of voor wat betreft verkaveling toekomstbestendig gemaakt. Deze 
ambitie vraagt van de provincie Drenthe: 
g. het jaarlijks opstellen van de stand van zaken in Drenthe op gebiedsniveau ten aanzien 

van stikstof, fosfaat en ammoniak; 
h. ondersteuning van 5 knelpuntgebieden bij het opstellen en uitvoeren van een duurzaam 

gebiedsplan; 
i. het beschikbaar stellen van extra middelen voor actief grondbeleid voor onder andere 

financiering van de onrendabele top, uitgaande van een investeringsvolume van €10 mln. 
komt dat neer op  €2,5 mln. subsidie en €7,5 mln. revolverend in de periode 2015- 2020; 

j. onderzoek naar verdere beloningsprikkels voor koplopergebieden. 
 
Actief grondbeleid natuur en landbouw 

De provincie Drenthe kent momenteel circa 10 gebieden met “natuur en water” opgaven. De 
Groenmanifestpartners stellen voor deze opgaven te verbinden met “kringlooplandbouw”, 
waarvoor extra actief grondbeleid wordt ingezet (vraag i). De sleutel tot succes is daarbij het 
creëren van landingsplekken en ruilgrond voor Drentse melkveehouders. Via 
gebiedsmakelaars kan daarbij een link worden gelegd tussen overdruk- en 
onderdrukgebieden in Drenthe. Door een koppeling van de verplaatsingsregeling aan een 
duurzaam bedrijfsplan (vraag e.), wordt het voldoen aan kringloopvoorwaarden beloond met 
een concurrentievoordeel. 
  



 
 
Door de hiervoor genoemde vragen om te zetten in een actief door provincie Drenthe en 
Groenmanifestpartners ondersteund uitvoeringsprogramma kan in onderlinge samenwerking 
een aanzienlijke versnelling worden gerealiseerd bij de gecombineerde gebiedsopgaven 
voor natuur, water en kringlooplandbouw. 
 
Graag zien wij uw reactie op deze Ontwikkelagenda en uw beleidsvoornemens in deze 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Groenmanifestpartners 
 
 
 
 
 
 
 

A. Steenbergen  R. Hoekstra 
 
LTO Noord   Natuur en Milieufederatie Drenthe 
    Mede namens Het Drentse Landschap 
    Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
 
 
 
 
Bijlage: Presentatie Ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur 


