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Inleiding 

a. Algemeen 
 
Grondbeleid en het investeringskrediet grond 
Op 9 maart 2016 hebt u de nota 'Grondbeleid volgens provincie Drenthe 2016-2021' vast-
gesteld. Met het vaststellen van de beleidsnota beschikt de provincie over een investerings-
krediet voor het verwerven van een strategische (ruil)grondvoorraad die ingezet kan worden 
voor aangewezen provinciale doelen. De maximale hoogte van het investeringskrediet, c.q. de 
waarde van de strategische grondvoorraad voor Programma Natuurlijk Platteland, is in eerste 
instantie toen vastgesteld op € 10 miljoen. 
 
Programma Natuurlijk Platteland (PNP) 
Op 12 april 2016 hebben Gedeputeerde Staten het PNP 2016-2021, met doorkijk naar 2027, 
vastgesteld. Dit programma is nauw verbonden met de ambitie om de komende jaren een ste-
vige impuls aan de economische ontwikkeling van de provincie te geven.  
Het platteland is het domein van twee van de belangrijkste pijlers van de Drentse economie: 
landbouw en vrijetijdseconomie. Tegelijkertijd moet hier nog veel werk worden verzet op het 
gebied van natuur en water. Deze opgave vloeit voort uit het Natuurpact met het Rijk in 2013 
en nationale en Europese verplichtingen ten aanzien van het Natuur Netwerk Nederland 
(NNN), Natura 2000, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de Kaderrichtlijn Water 
(KRW). De provincie vervult de regierol en kiest voor een effectieve en efficiënte verbinding 
van doelen en opgaven.  
De totale realisatie van het PNP vergt, zoals bij u bekend, € 750 miljoen tot 2028, voor een 
groot deel gefinancierd door de decentralisatie-uitkering van het Rijk.  

 
De (ruil)grondvoorraad 
Er zijn drie grote integrale (Drentsche Aa, Hunze en Oude Diep) en een aantal kleine ge-
biedsprocessen opgestart, waarbij het van groot belang is om over een voorraad ruilgrond te 
kunnen beschikken om de doelen te kunnen realiseren. 
Ruilgrond maakt het mogelijk de agrarische structuur te verbeteren door uitruil en clustering 
van bezit en daarnaast grondeigenaren binnen het NNN te bewegen tot verkoop tegen aan-
vaarding van gronden buiten het Natuurnetwerk. Op deze wijze worden de doelen uit het PNP 
gerealiseerd. Voorafgaand aan realisatie van doelen is dus een investering in ruilgrond nood-
zakelijk. 
 
Financiering van (ruil)grondaan- en -verkopen voor het PNP 
Hoewel de reserve Natuurbeleid momenteel ruim € 71 miljoen bevat kunnen wij op grond van 
de verslaggevingsregels uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de aankoop van 
(ruil)gronden formeel niet rechtstreeks dekken uit de reserve Natuurbeleid. Ruilgrond wordt 
immers als investering en niet als last gezien. Gelet op de omvang van de gebiedsprocessen 
en de daarin benodigde ruilgronden, blijkt de huidige maximumwaarde voor de strategische 
(ruil)grondvoorraad van € 10 miljoen onvoldoende. Wij stellen u voor om het investerings-
krediet voor de strategische grondvoorraad op te hogen. Voor de financiering van deze  
kredietophoging zijn voldoende liquide middelen aanwezig, mede door de omvang van de  
reserve Natuurbeleid. 
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In de toelichting wordt de verantwoordingstechniek voor grondaan- en -verkopen in het kader 
van de realisatie van het NNN conform de spelregels van het Besluit Begroting en Verant-
woording Provincie en Gemeenten (BBV) uitgelegd. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 

d. Participatie 
Niet van toepassing. 

Advies  

Het investeringskrediet voor de aankoop van (ruil)grond voor het Programma Natuurlijk Platteland op 
te hogen van € 10 miljoen (nota Grondbeleid volgens provincie Drenthe 2016-2021) naar € 38 miljoen. 
 

Doelstelling uit de begroting 

Investeringskrediet voor de strategische (ruil)grondvoorraad. 
7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond t.b.v. Natuurnetwerk Nederland. 

Argumenten 

1.1 De bevoegdheid met betrekking tot het investeringskrediet ligt bij uw Staten 
Gronden voor doelrealisatie van het PNP worden aangekocht onder de verantwoordelijkheid van de 
provincie. Op grond van het BBV worden (ruil)gronden op de provinciale balans verantwoord bij de 
materiële vaste activa. Voor dergelijke investeringen verstrekken Provinciale Staten een investerings-
krediet.  
 
1.2 Het huidige krediet is ontoereikend voor de investeringen 
Omdat een aantal gebiedsprocessen voor de realisatie van de doelen uit het Programma Natuurlijk 
Platteland goed op gang komen is de beschikbare ruimte in het investeringskrediet niet meer toe-
reikend. Op basis van een inventarisatie van aankoopmogelijkheden is verhoging van het investe-
ringskrediet voor 2017 naar € 38 miljoen noodzakelijk. 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Het investeringskrediet voor de strategische (ruil)grondvoorraad van € 10 miljoen is volledig benut.  
Per 31 december 2016 bedroegen de investeringen in (ruil)grond € 9.275.000,--.  
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Op basis van een inventarisatie van aankoopmogelijkheden is verhoging van het investeringskrediet 
voor 2017 naar € 38 miljoen noodzakelijk.  
 
Voor de wat langere termijn is de verwachting dat er voor circa € 60 miljoen aan ruilgronden gekocht 
moet worden. Tegelijkertijd zullen er ook weer (ruil)gronden verkocht worden in de verschillende ruil- 
en gebiedsprocessen. De maximale omvang van de (ruil)grondvoorraad moet hierop jaarlijks worden 
afgestemd.  
 
Het bezit van ruilgrond brengt risico’s met zich mee. Een daling van de marktprijzen zal immers kun-
nen leiden tot een waardedaling van het provinciaal ruilgrondbezit. Omdat het grondbezit altijd moet 
worden afgewaardeerd naar lagere marktwaarde moet een dergelijke waardedaling worden afgedekt 
in de reserve Natuurbeleid. Er zal op systematische wijze een monitoring plaatsvinden van de waarde 
van ons (ruil)grondbezit. Op basis van deze monitoring zal jaarlijks worden beoordeeld of, en voor 
welke omvang, afwaarderingen ten laste van het Programma Natuurlijk Platteland noodzakelijk zijn. 
 
De historische grondprijzen laten zien dat de laatste tien jaren de grondprijs gemiddeld genomen is 
gestegen, met incidenteel een tijdelijke daling van maximaal 20%. De kans op een dergelijke daling in 
de toekomst wordt voorzichtigheidshalve op 50% geschat. Op basis hiervan wordt in de reserve Na-
tuurbeleid rekening gehouden met een percentage van 10 van de waarde van de (ruil)grondvoorraad 
als dekkingsmiddel voor een mogelijke afwaardering van ruilgrond. Bij een omvang van de ruilgrond-
voorraad van € 38 miljoen bedraagt de noodzakelijke reservering dan € 3,8 miljoen.  
 
Momenteel kent de reserve Natuurbeleid een saldo van € 71.174.000,--. 

Monitoring en evaluatie 

De hoogte van het investeringskrediet grondbezit PNP is gekoppeld aan de voortgang in de uitvoering 
van het PNP. Wij zullen jaarlijks evalueren en monitoren welke ruimte nodig is om voldoende voort-
gang te houden in de verschillende gebiedsprocessen, waarbij wij kritisch blijven op de hoeveelheid 
aan te schaffen ruilgrond.  
 
Bij voorstellen tot aanpassingen in het investeringskrediet nemen wij ook het risicoprofiel op de grond-
voorraad en de daarbij horende reservering in de reserve Natuurbeleid mee. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen  

Geen. 



 

 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 14 maart 2017 
Kenmerk: 11/3.5/2017000834 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
H. Brink, wnd. voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
wa/coll. 
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Verantwoordingstechniek van grondaan- en -verkopen in het kader van de realisatie van het 
Natuur Netwerk Nederland  (NNN). 
 
Voor het realiseren van de Natuuropgave kunnen landbouwgronden binnen het NNN door de provin-
cie worden verworven die vervolgens een natuurfunctie krijgen. Een zeer behulpzaam instrument 
hierbij is het kunnen aanbieden van alternatieve landbouwgrond buiten het NNN, zogenaamde ruil-
gronden. Voor het realiseren van de natuuropgave en voor landbouwstructuurverbetering heeft de 
provincie altijd de beschikking gehad over een hoeveelheid (ruil)grond. Voor het Natuurpact in 2013 
(ILG-periode) kwamen alle grondaankopen formeel in eigendom van het Rijk. In die tijd werden alle 
grondaan- en -verkopen volledig ten laste respectievelijk ten gunste van het Programma Natuur ge-
bracht en uiteindelijk verrekend met de ILG-reserve. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen ruil-
gronden en gronden binnen de EHS die de functie 'natuur' kregen. Er was geen sprake van juridisch 
provinciaal eigendom en de (ruil)gronden werden niet als grondbezit op de provinciale balans ge-
plaatst.  
 
Na het sluiten van het Natuurpact zijn de rijksgronden gefaseerd, om niet, in juridisch eigendom aan 
de provincie overgedragen en voor € 0,-- (aanschafwaarde) op de provinciale balans geplaatst. Nieu-
we aankopen vanaf 1 januari 2015 zijn direct in juridisch eigendom van de provincie gekomen. Op 
grond van het BBV moeten alle gronden tegen aankoop- of lagere marktwaarde, als bezit op de pro-
vinciale balans worden geplaatst.  
 
Op basis van het BBV hebben de lasten die worden verantwoord in het begrotingsprogramma Natuur-
lijk Platteland nu dus betrekking op het boekwaardeverlies (ca. 85%) als gevolg van de functiewijziging 
van landbouw naar natuur. Voor ruilgronden is er geen sprake van functiewijziging. Deze gronden 
liggen buiten het NNN en behouden hun landbouwfunctie. Dit betekent meestal dat de volledige aan-
schafwaarde op de balans wordt geplaatst. Pas na ruiling en aankoop van een perceel binnen het 
NNN, waarbij de landbouwer geheel of gedeeltelijk als tegenprestatie een landbouwperceel buiten het 
NNN krijgt, wordt een last genomen in de beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland. Dan vindt ook af-
boeking van de (ruil)grondvoorraad plaats. In feite hebben de gewijzigde juridische verhoudingen van 
na het Natuurpact geleid tot een uitgestelde lastneming tot het moment van doelrealisatie. Momenteel 
loopt mede hierdoor zowel het saldo van de reserve Natuurbeleid als de balanswaarde van de 
(ruil)grond op. 
 
In de nota Grondbeleid volgens provincie Drenthe 2016-2021 is de maximale omvang van de balans-
post strategische grondvoorraad voor het beleidsveld Natuurontwikkeling vastgesteld op € 10 miljoen. 
In feite is sprake van een investeringskrediet. Provinciale Staten zijn de aangewezen instantie om een 
investeringskrediet vast te stellen. Wel is er sprake van een bijzonder soort investeringskrediet. In 
tegenstelling tot andere investeringen gaat het verstrekken van een investeringskrediet voor ruilgrond 
niet gepaard met het opvoeren van extra afschrijvingslasten in de provinciale begroting. De uitgaven 
voor grondverwerving worden immers in principe volledig gedekt door potentiële verkoopopbrengsten 
al of niet via ruiling. Onze financiële verordening voorziet momenteel niet in dit type investeringen. Bij 
de aanpassing van de financiële verordening zal dit worden opgenomen. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 14 maart 2017, kenmerk 
11/3.5/2017000834; 
 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
het investeringskrediet voor de aankoop van (ruil)grond voor het Programma Natuurlijk Platteland op 
te hogen van € 10 miljoen (nota Grondbeleid provincie Drenthe 2016-2021) naar € 38 miljoen. 
 
 
 
Assen, 19 april 2017 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , vicevoorzitter 
 
wa/coll.  
 


