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Geachte voorzitter/leden,

Op27 mei 2019 hebben uw Staten ons toestemming verleend tot het aangaan van de
Regio Deals Natuurinclusieve Landbouw en Zuid- en Oost-Drenthe en het benodigde
budget voor het provinciaal aandeel in de uitvoering van de Regio Deals beschikbaar
te stellen.

Wij zijn verheugd u te kunnen informeren over het feit dat betrokken partijen in beide
deals overeenstemming hebben bereikt en de deals worden gesloten. Wij hebben op

9 juli 2019 ingestemd met de teksten van de Regio Deals Natuurinclusieve Landbouw
en Zuid- en Oost-Drenthe.

Natuurinclusieve Landbouw
Samen met de provincies Groningen en Fryslán en het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit willen wij de transitie naar een meer natuurinclusieve vorm
van landbouw stimuleren. ln de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw hebben wij af-
spraken gemaakt over hoe wij dit willen bereiken en welke middelen daarvoor be-
schikbaar zijn. Er wordt nu naar een geschikt moment gezocht om de Regio Deal

Natuurinclusieve Landbouw te ondertekenen. Penvoerder van de Regio Deal

Natuurinclusieve Landbouw is de provincie Groningen. Om goede onderlinge af-
spraken te maken, is er een bestuursovereenkomst tussen de drie noordelijke pro-
vincies opgesteld. Ten slotte sturen wij u ter informatie de brochure, waarin wij be-
schrijven wat de ambities en doelen van deze Regio Dealzijn en hoe de uitvoering
gaat plaatsvinden.
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Zuid- en Oost-Drenthe
Met deze Regio Dealwillen wij samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-

Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen de brede welvaart in het
gebied versterken. De regio staat voor de uitdaging om oplossingen te vinden die bij-

dragen aan de sociaal-economische vitalisering van de regio om het werk-, leer-,

woon-, recreatie- en leefklimaat op peil te houden en te verhogen. De Regio Deal

biedt de mogelijkheid om vanuit de integrale opgave voortvarend aan de slag te gaan

en als vliegwielte fungeren om de regionale kansen van de regio te verzilveren. ln de

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe hebben wij afspraken gemaakt over hoe wij dit
willen bereiken en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. De feitelijke onder-

tekening van de Regio Deal zal zo spoedig mogelijk na 9 juli 2019 plaatsvinden. Voor

de feestelijke ondertekening wordt zo snel mogelijk na de zomervakantie een moment
gezocht.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

Bijlagen:
1. Tekst Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

2. Bestuu rsovereenkomst Natuurinclusieve Landbouw

3. Brochure Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw
md/coll.
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 Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland 
 

Partijen 

 

1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Carola Schouten, hierna 

te noemen: LNV;  

2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw K.H. Ollongren, hierna 

te noemen: BZK; 

3. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw I.K. van Engelshoven, hierna 

te noemen OCW; 

 

Partijen genoemd onder [1 tot en met 3] ieder handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan 

en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna gezamenlijk te noemen: "Het Rijk";  

 

4. De provincie Drenthe, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het college 

van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de H. G. Jumelet, en als zodanig handelend ter uitvoering van het 

besluit van het college van Gedeputeerde Staten van … 2019, hierna te noemen: de 

Provincie Drenthe; 

 

5. De provincie Fryslân, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie  Fryslân, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de J.G. Kramer, en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het college 

van Gedeputeerde Staten van … 2019, hierna te noemen: de Provincie Fryslân; 

 

6. De provincie Groningen, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het college 

van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de gedeputeerde, de heer H. Staghouwer, en als zodanig handelend 

ter uitvoering van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van … 2019, hierna 

te noemen: de Provincie Groningen; 

 

Partijen genoemd onder [4 tot en met 6] hierna gezamenlijk te noemen: "Provincies"; 

 

Alle Partijen hierna allen tezamen te noemen: Partijen. 

 

 

Algemene overwegingen 

1. Het kabinet Rutte III erkent dat elke regio uniek is. Regio’s hebben verschillende kenmerken 

waardoor elke regio behoefte heeft aan een eigen aanpak en afweging bij het aanpakken 

van de regionale opgave. De verschillende krachten en uitdagingen die specifiek zijn voor 

een regio vormen de basis voor een regionale opgave om de brede welvaart, leefbaarheid 

en economische kracht te bevorderen.  

2. De regionale opgave heeft een meervoudig karakter en vergt een integrale aanpak op de 

verschillende onderdelen van die opgave. Doel is om door verschillende beleidskolommen 

heen te werken. Verder heeft de regionale opgave een gebiedsoverstijgende impact 

waarvoor inzet op rijksniveau nodig is maar die ook zorgt voor een vliegwieleffect. 

3. Regio Deals hebben tot doel om de regionale opgave aan te pakken. Hierbij wordt samen 

gewerkt tussen vakdepartementen, decentrale overheden, het bedrijfsleven, 
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kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Voor de aanpak van deze regionale 

opgaven stelt het kabinet middelen beschikbaar uit de Regio Envelop. 

4. Deze integrale en gezamenlijke aanpak met bijbehorende afspraken over de financiering is 

het onderscheidende karakter van de Regio Deals ten opzichte van reguliere 

beleidsinstrumenten.  

5. Met de Regio Deal gaan Rijk en Provincies een duurzaam partnerschap aan om de opgave 

die in de regio speelt gezamenlijk aan te pakken. Het ondertekenen van de Regio Deal is 

daarbij niet het einde, maar slechts het begin van de samenwerking. 

6. Regio Deals gaan om meer dan alleen de inzet van financiële middelen. Zij kenmerken zich 

ook door een sterke, continue inzet van alle betrokkenen, creëren nieuwe 

samenwerkingsvormen en niet-financiële ondersteuning om de in de regionale opgave 

gestelde ambities en doelen te bereiken.  

7. Regio Deals leveren daarmee een bijdrage aan welvaart in brede zin. 

8. Met deze Regio Deal geven Partijen commitment aan een nieuwe manier van samenwerken. 

De Regio Deal is een ‘coproductie’ met bestuurlijke partners, waarbij het primair gaat om 

het samen oplossen van regionale vraagstukken. In dit samenwerkingsverband zullen 

Partijen wederzijdse afspraken maken over de aanpak van de regionale opgave, ieders 

(financiële) bijdrage daaraan en het gezamenlijk bewaken van de voortgang. Partijen hebben 

de intentie om op reguliere basis samen te komen om de aanpak, bekostiging en voortgang 

te bespreken. 

9. De in de Regio Deal gemaakte wederzijdse afspraken over ambitie, doelen, beoogde 

resultaten en inzet en aanpak zijn op initiatief van de Regio en in gezamenlijk overleg tussen 

Rijk en Regio tot stand gekomen en hebben niet als doel eenzijdig vanuit het Rijk 

voorwaarden te stellen en (financiële) consequenties te verbinden aan de uitkomsten. 

10. De middelen uit de Regio Envelop worden beschikbaar gesteld als een decentralisatie-

uitkering. De Financiële-verhoudingswet schrijft voor dat daarbij sprake is van beleids- en 

bestedingsvrijheid. De decentralisatie-uitkering wordt beschikbaar gesteld aan een openbaar 

lichaam dat aldus zelf de inzet bepaalt van de verkregen middelen.  

 

 

Specifieke overwegingen  

 

De huidige manier van voedsel produceren zet ruimtelijk-economisch en sociaal-maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals landschappelijke kwaliteiten, de biodiversiteit en het voortbestaan van boeren 

onder druk. De transitie van de landbouw die daarom nodig is, is een complexe en brede 

maatschappelijke opgave die de organisatorische grenzen en bestuurlijk-juridische mogelijkheden 

van afzonderlijke provincies, gemeenten, waterschappen, departementen en andere stakeholders 

overstijgt. Daarom is een gecombineerde aanpak en lange-termijn inzet noodzakelijk. 

  

De landbouw staat in Nederland voor een transitie. De dominante werkwijze van voortdurende 

verlaging van de kostprijs van producten heeft een grens bereikt. De zorg voor natuur, landschap, 

bodem, water en de aantrekkelijkheid van agrarisch ondernemerschap is daardoor onder druk 

komen te staan.   

  

De biodiversiteit gaat in een steeds hoger tempo achteruit, onder meer in agrarische gebieden. Het 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity (IPBES) luidde in mei 2019 om die reden 

de noodklok met een oproep om ingrijpende veranderingen in gang te zetten om het 

biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen1. 

 

                                                           
1 https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment Nature’s Dangereous Decline 

‘Unprecedented’ Species Extinction Rates Accelerating 
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De landbouw is van oudsher een belangrijke onderlegger voor brede welvaart op het platteland van 

Noord-Nederland, en een beeldbepalende sector in deze regio. De benodigde transitie heeft dan ook 

grote impact op dit gebied en raakt niet alleen aan een sector, maar ook aan vraagstukken zoals 

krimp, werkgelegenheid en een vitaal platteland. De Wageningen Universiteit & Research (WUR) 

bracht in 2017 de Noord-Nederlandse Agrosector en Agrocluster in beeld. Daaruit volgt het volgende 

beeld: 

- De sector is van wezenlijk belang voor de regionale economie, zowel wat omzet als 

werkgelegenheid betreft. 

- Door de grote mate van grondgebondenheid van de primaire landbouw in Noord-Nederland, 

heeft de sector een grote invloed op de kwaliteit van natuur en landschap en daarmee op de 

vitaliteit en leefbaarheid van de woon- en werkomgeving en de toeristische 

aantrekkingskracht. 

- Belangrijke factoren voor de kracht van de landbouw in Noord-Nederland zijn de sterke, 

innovatieve agro-productieketens onder andere op gebied van melk, pootgoed, 

aardappelzetmeel, suiker, de sterke drive van agrarische ondernemers om te innoveren en 

te verduurzamen, de aanwezigheid van toonaangevende onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Van Hall Larenstein, WUR, 

Nordwin College en Terra, het grote aandeel grondgebonden landbouwtakken (met name 

akkerbouw en melkvee) en de dwarsverbanden met andere sectoren zoals chemie, zorg en 

toerisme.  

- De krachtige landbouwsector in het noorden kent ook kwetsbaarheden. Zo verschillen de 

bedrijven onderling sterk als het gaat om hun gemiddelde bedrijfseconomische robuustheid. 

De melkveebedrijven zijn ook nog eens minder robuust dan de akkerbouwbedrijven. De 

vergrijzing onder boeren speelt een rol, net als afnemende bedrijfsopvolging en dus 

continuïteit van de bedrijven.  

- Noord-Nederland is bij uitstek een gebied waar regionale natuurinclusieve kringlopen vorm 

kunnen krijgen. Dat heeft te maken met de aanwezigheid van melkveehouderij en 

akkerbouw, met de lagere veedichtheid (veel minder intensieve veehouderij dan in Oost- en 

Zuid-Nederland) en met de grote interesse in Noord-Nederland bij ondernemers om een 

bijdrage te leveren aan landschap en natuur. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de grote deelname 

aan natuur- en Landschapsbeheer. Tenslotte kent Noord-Nederland veel al lang bestaande 

samenwerkingsverbanden in gebieden variërend van Boermarkes in Drenthe tot agrarische 

natuurverenigingen in Fryslân en Groningen. 

       

Richtinggevend in de regio is het onlangs gepubliceerde Kwaliteitsbeeld 2030: Op Weg naar Top 

Voedsel in een Rijk Landschap van de AgroAgenda Noord-Nederland (een samenwerkingsverband 

van overheden, LTO-Noord, kennisinstellingen, agrobedrijven en maatschappelijke instellingen). 

Deze ambitie, die naadloos aansluit bij de LNV-visie, verbindt vitale bedrijven aan vitale natuur, 

vitale ketens en een vitaal platteland. 

  

De 3 noordelijke provincies geven met verschillende programma’s en beleidslijnen zelf ook vorm aan 

een ‘andere’ landbouw. Provincie Drenthe kent het programma Toekomstgerichte landbouw en de 

Ontwikkelagenda Melkveehouderij, Fryslân heeft een Living Lab Natuurinclusieve landbouw en de 

provincie Groningen een meerjarig programma Duurzame Landbouw. Met de Regio Deal 

Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland willen zij deze inspanningen een extra impuls geven. 

Kern van het voorstel is de gebiedsgerichte aanpak die ertoe leidt dat meer boeren straks een 

handelingsperspectief hebben om meer met de natuur te boeren. De gebiedsgerichte aanpak 

versterkt een ontwikkeling die nu vooral ‘van onderop’ op kleine schaal vorm krijgt; het samen en in 

samenhang zorgen voor bijvoorbeeld betere bodemkwaliteit, het behouden of herstellen van 
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landschappen, het vergroten van het aantal weidevogels, het verbeteren van de waterkwaliteit, het 

op peil houden van het inkomen, etc. 

  

Met haar visie voor 2030 geeft LNV richting aan de verandering die nodig is, ook in Noord-

Nederland. Daarbij komen afspraken uit het ontwerp-Klimaatakkoord die eisen stellen aan de 

uitstoot van broeikasgassen door de agrarische sector. Tot slot zal het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) in 2022 zijn omgevormd naar een landbouwbeleid dat prestaties vraagt op 

natuur, landschap en vitaal platteland. Dit alles samen maken dat Rijk en Regio elkaar als partners 

nodig hebben. Immers de data en ervaringen uit de Regio Deal in Noord-Nederland zijn bruikbaar 

voor de rest van Nederland en voor het bijstellen van visies en beleid. De samenwerking kan volop 

benut worden door LNV om input op te halen voor het nieuwe GLB en kennisuitwisseling te 

organiseren. Het Rijk is voor de regio onmisbaar vanwege de ambitie om knellende wet- en 

regelgeving voor kringlooplandbouw/natuurinclusieve landbouw te inventariseren en waar mogelijk 

aan te passen. 

  

Het doel van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland is om met een 

gebiedsgerichte aanpak een structurele benadering voor natuurinclusieve landbouw te ontwikkelen, 

te toetsen en toepasbaar te maken op basis van ecologische en landbouwkundige kennis, en kennis 

over gebiedsparticipatie en verdienmodellen.  

 

Dit vraagt om een andere, gebiedsgerichte benadering waarbij geëxperimenteerd wordt met nieuwe 

werkwijzen, methoden en technieken. Vanuit de sector zijn er diverse ideeën en initiatieven om hier 

stappen in te zetten. De gezamenlijke overheden willen hierbij actief faciliteren, koplopers ruimte 

geven, knelpunten inventariseren en met alle relevante betrokkenen gezamenlijk toewerken naar 

een financieel gezond en duurzaam perspectief voor natuurinclusieve landbouw.  

 

In 8 gebieden die sterk van elkaar verschillen wordt samen met de stakeholders een gezamenlijk 

streefbeeld voor 2030 opgesteld, met een bijbehorend actieplan dat optimaal is ingericht om 

handelingsperspectief voor de grondgebruikers te bieden, kennis te ontwikkelen en te delen en dit 

alles met het aanwezige netwerk van overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties vorm te geven en door te ontwikkelen.  

 

In deze Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland hebben Partijen de ambitie om 

met elkaar nieuwe wegen te verkennen om rendabele voedselproductie, biodiversiteitswinst en een 

aantrekkelijke leefomgeving hand in hand te laten gaan. Dat betekent ook dat Partijen met relevante 

betrokkenen samen willen ontdekken wat er daarbij kan en wat er niet kan. LNV heeft in haar 

Realisatieplan Visie LNV (kamerstuk 35000 - XIV, nr. 76) aangegeven in specifieke gebieden en 

situaties experimenteerruimte te willen bieden om tegemoet te kunnen komen aan de vragen die 

leven over toepassing van kringlooplandbouw, onder meer voor een of enkele specifieke projecten 

in Noord-Nederland. 

 

Noord-Nederland wordt daarmee een proeftuin waar een structurele verandering zichtbaar wordt, 

die anticipeert op het nieuwe Europese landbouwbeleid, die een inspiratie en kennisbron wordt op 

landelijk en mogelijk internationaal niveau. In de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-

Nederland staan de gebieden centraal. Om de gewenste variatie te bereiken – en zodoende veel te 

kunnen leren – hebben de Provincies de volgende gebieden gekozen: 

 

1. De Veenkoloniën (Groningen/Drenthe) 

2. Westerwolde (Groningen) 

3. Oldambt (Groningen) 

4. Noordelijke kleischil (Groningen/Fryslân) 
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5. Veenweidegebied (Fryslân) 

6. Kleiweidegebied (Fryslân) 

7. Schiermonnikoog (Fryslân) 

8. Drents Plateau (Drenthe) 

 

Met dit doel en de keuze voor deze gebieden worden ook de drie pijlers zichtbaar waarbinnen 

maatregelen concreet vorm krijgen: 1) Gebiedsgerichte aanpak van natuurinclusieve landbouw, 2) 

Ontwikkelen instrumentarium natuurinclusieve landbouw en 3) Netwerk en communicatie 

 

 

1. Ambitie, doel en beoogde resultaten Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw 

 

Artikel 1 - Definities  

Partijen verstaan in deze Regio Deal het volgende onder natuurinclusieve landbouw: 

een vorm van duurzame landbouw en onderdeel van een veerkrachtig  

eco- en voedselsysteem dat optimaal gebruik maakt van de natuurlijke omgeving 

en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij 

aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert 

voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op de 

biodiversiteit2. 

 

Artikel 2 – Ambitie  

Partijen willen de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw versnellen en willen een 

schaalsprong maken, om zo in 2030 een sterke landbouw te realiseren die topvoedsel produceert, 

geworteld is in de samenleving en bijdraagt aan een rijke leefomgeving.  

Hiervoor is het nodig dat de overheden de verschillende grondgebruikers (boeren, landschap- en 

natuurbeheerders) samen laten werken, handelingsperspectief bieden voor een andere manier van 

boeren, zodanig dat het inkomen op peil blijft en dus jonge boeren een kans houden een bedrijf over 

te nemen of te starten. 

 

Artikel 3 - Doelen  

In de periode tot en met 2023 werken Partijen in het kader van de Regio Deal Natuurinclusieve 

Landbouw Noord-Nederland via een integrale en (provinciegrensoverschrijdende) gebiedsgerichte 

aanpak aan de volgende doelen: 

 

Pijler 1 Gebiedsgerichte aanpak natuurinclusieve landbouw 

Doel van de gebiedsgerichte aanpak is om elke grondgebruiker in de 8 verschillende gebieden in 

Noord-Nederland, een handelingsperspectief te bieden om invulling te geven aan natuurinclusieve 

landbouw die past in de gebiedsspecifieke situatie.  

 

Pijler 2 Ontwikkelen instrumentarium natuurinclusieve landbouw 

Het doel is om grondgebruikers ook in andere dan de gekozen 8 gebieden instrumenten, 

voorbeelden en handvatten te bieden om tot natuurinclusieve landbouw te komen. Veel van het 

bestaande instrumentarium (kennis, regelgeving, subsidie) is gericht op bedrijfsniveau en het 

produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Het nieuwe instrumentarium moet gericht zijn op het 

creëren van toegevoegde waarde voor ondernemers, de samenleving en voor de markten 

(landbouwproducten en diensten zoals landschaps- en natuurbeheer, schoon water). De 

inspanningen zijn aanvullend (en dus gebiedsoverstijgend) op de kennisontwikkeling – en deling die 

in de eerste pijler vorm krijgen.  

 

                                                           
2 Definitie uit: Maatregelen voor Natuurinclusieve Landbouw, Louis Bolk Instituut & WUR, juni 2017. 
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Pijler 3 Netwerk en communicatie 

Een transitie vraagt om een brede beweging in het hele gebied, zeker in Noord-Nederland waar zoals 

gezegd de landbouw heel bepalend is voor de leefomgeving (economie, samenleving). Het 

hoofddoel van deze pijler is om het huidige netwerk in de regio dat aan de lat staat voor de veel 

grotere (en langer dan de deal durende) transitie te benutten, te betrekken, te faciliteren én te 

versterken. Dat gebeurt onder meer door de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-

Nederland te verbinden met de Agro Agenda Noord-Nederland. Hierdoor wordt het eigenaarschap 

verbreed naar landbouworganisaties, ketenpartijen, kennisinstellingen, maatschappelijke 

organisaties en overheden. Zo kan worden geborgd dat ook na deze Regio Deal die 

samenwerkingspartners samen vorm blijven geven aan de benodigde transitie. Daarnaast kan deze 

Regio Deal inspirerend, faciliterend en daarmee aanjagend zijn voor anderen die ook stappen willen 

zetten in de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw.  

 

Artikel 4 – Beoogde resultaten 

 

Pijler 1: Gebiedsgerichte aanpak natuurinclusieve landbouw 

In de 8 verschillende gebieden in Noord-Nederland zijn gebiedsgerichte aanpakken voor 

natuurinclusieve landbouw gerealiseerd. Hoofddoel van deze pijler is het ontwikkelen, toetsen en 

toepasbaar maken van een structurele benadering voor natuurinclusieve landbouw op basis van 

ecologische en landbouwkundige kennis, en kennis over gebiedsparticipatie en verdienmodellen. 

Om de gewenste variatie te bereiken – en zodoende veel te kunnen leren – hebben de Provincies de 

volgende gebieden gekozen: 

 

1. De Veenkoloniën (Groningen/Drenthe) 

2. Westerwolde (Groningen) 

3. Oldambt (Groningen) 

4. Noordelijke kleischil (Groningen/Fryslân) 

5. Veenweidegebied (Fryslân) 

6. Kleiweidegebied (Fryslân) 

7. Schiermonnikoog (Fryslân) 

8. Drents Plateau (Drenthe) 

 

Per gebied beogen Partijen in het gebied samen de volgende resultaten te behalen: 

- Er is een gebiedstrekker/makelaar aangesteld die samen met de stakeholders in het gebied 

de gebiedsgerichte aanpak opstart en uitvoert. 

- Er is met grondgebruikers in het gebied een streefbeeld (analyse en ambitie) opgesteld op 

basis waarvan een actieplan wordt gemaakt dat maatregelen en projecten bevat. 

- Er zijn 7 projecten afgerond (niet in elk gebied mogelijk), die vooruitlopend op het actieplan 

per gebied, als inspiratie/stimulans en bron van nieuwe kennis dienen. 

- Met het uitvoeren van het actieplan is een proeftuin ontstaan van maatregelen en projecten 

voor meer natuurinclusieve landbouw en voor onderlinge samenwerking tussen 

grondgebruikers. 

- Er is een 0-meting en eindmeting uitgevoerd over de interesse van grondgebruikers in 

natuurinclusieve maatregelen, de mate waarin nu natuurinclusief wordt geboerd, de mate 

van samenwerking tussen de grondgebruikers en de betrokkenheid bij de eigen omgeving.   

- Er is een evaluatie uitgevoerd naar de resultaten van de zeven vooruitlopende projecten. 

- 0 meting en eindmonitoring van de effecten van het actieplan (indicatoren worden bepaald 

op basis van het opgestelde streefbeeld, en kunnen gaan over emissies, biodiversiteit, 

bodemkwaliteit, weidevogelstand, weidevogelmelk, samenwerkingsgraad, inkomen van de 

boer, waardering voor landbouw door omgeving, et cetera) 
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- Er zijn evaluaties gemaakt met aanbevelingen, lessons learned en een instrumenten-mix die 

toepasbaar en deelbaar zijn met vergelijkbare gebieden in Noord-Nederland en daarbuiten. 

 

Pijler 2 Ontwikkelen instrumentarium natuurinclusieve landbouw 

Er is nieuw instrumentarium ontwikkeld dat niet langer puur gericht is op bedrijfsniveau en op 

minimaliseren van de kosten maar op het creëren van toegevoegde waarde voor de samenleving en 

voor de markten (landbouwproducten en diensten zoals landschaps- en natuurbeheer, schoon 

water). Bestaande kennis wordt beter benut, nieuwe kennis is ontwikkeld en het beschikbaar stellen 

van deze kennis in beleid, instrumenten en fysieke ontmoetings- en inspiratieplekken is geborgd.  

 

In deze pijler beogen Partijen de volgende resultaten te behalen: 

- Er is een programmaleider/kenniscoördinator aangesteld die alle activiteiten binnen deze 

pijler coördineert en verantwoordelijk is voor de verbinding tussen de 8 gebieden. 

- Er is een structurele samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen opgezet die 

bestaande kennis in de gebieden brengt, Leven Lang Ontwikkelen stimuleert, kennisvragen 

ophaalt en antwoorden teruglegt, kennisuitwisseling tussen de gebieden faciliteert (zowel 

over gebiedsprocessen als over concrete maatregelen). Voortgezet onderwijs (specifiek het 

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), hoger beroepsonderwijs en universitair 

onderwijs werken hierbij nauw samen met bedrijfsleven en overheid. 

- Er zijn minimaal 3 fysieke plekken die als ‘kristallisatiepunt’ voor kennis en praktijk dienen. 

Deze kristallisatiepunten bieden inspiratie en concrete praktijkvoorbeelden en vormen 

ontmoetingsplekken voor stakeholders.  

- Het thema ‘Gebiedsbenadering’ is ingepast in het curriculum van het groene onderwijs in 

het Noorden.  

- Er is een borgingssysteem op gebieds- en bedrijfsniveau voor geleverde prestaties van de 

getoetste maatregelen (o.a. biodiversiteitsmonitor, prestatiebeloning, grondinstrument). 

Deze systemen zijn getest in de praktijk en op hun potentie om als beleidsinstrument te 

functioneren. 

- Er zijn een of meerdere uitrolbare methodiek(en) voor gebiedsbenadering van 

natuurinclusieve landbouw beschikbaar, waarin grondgebruikers, bewoners, ketenpartijen, 

overheden, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) samen 

optrekken. 

- Er is een inventarisatie gereed van knellende wet- en regelgeving voor natuurinclusieve 

landbouw. 

- Voor ten minste 5 voorbeelden van knellende regelgeving zijn oplossingsrichtingen 

ontwikkeld. Hierbij wordt zo nodig gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor 

experimenteerruimte die in het Realisatieplan LNV-Visie is beschreven. 

- De inzet van LNV is om van het nieuwe GLB, en daarbinnen het Nationaal Strategisch Plan, 

zoveel mogelijk een stimulerende werking uit te laten gaan voor de integratie van 

biodiversiteit in de agrarische bedrijfsvoering. Deze Regio Deal heeft daarvoor input 

geleverd. 

- Er is instrumentarium (gericht op bodem, natuur, verdienmodel, et cetera) beschikbaar dat 

bruikbaar en ingepast kan worden in verschillende gebieden. 

 

Pijler 3 Netwerk en communicatie 

Voor een brede beweging in Noord-Nederland op basis van het huidige netwerk in Noord-Nederland 

dat al actief is en aan de lat staat voor de veel grotere (en langer dan de looptijd van deze Regio Deal 

durende) transitie, te benutten, te betrekken, te faciliteren én te versterken wordt in het kader van 

deze pijler:  

- een communicatie- en netwerkplan opgesteld en uitgevoerd dat op draagvlak steunt in het 

netwerk; 
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- een betrokken netwerk verder verankerd; 

- inspanningen en resultaten van deze Regio Deal zichtbaar gemaakt om anderen te 

inspireren. 

 

Artikel 5 – Inzet en aanpak 

 

Pijler 1 Gebiedsaanpak natuurinclusieve landbouw: opzetten 8 gebiedsaanpakken 

In de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland staan de gebieden centraal waarvoor 

een aanpak wordt gerealiseerd: het ontwikkelen, toetsen en toepasbaar maken van een structurele 

benadering voor natuurinclusieve landbouw op basis van ecologische en landbouwkundige kennis en 

kennis over gebiedsparticipatie en verdienmodellen.  

De invulling van natuurinclusieve landbouw in een gebied hangt sterk af van verschillende factoren: 

- Fysiek: grondsoort, waterhuishouding 

- Sociaal: cultuur en landschap 

- Ecologisch: biotopen passend bij grondsoort, waterhuishouding en landschap 

- Economisch: grondgebruik (bouwplan, grasland, oogsten uit natuur). 

 

Om de gewenste variatie te bereiken – en zodoende veel te kunnen leren – hebben de Provincies op 

grond van de hiervoor genoemde factoren de gebieden gekozen voor de gebiedsaanpakken die 

staan in de afbeelding op de volgende pagina. 

 

In elk gebied wordt het volgende proces doorlopen: 

- In elk gebied komt een onafhankelijke gebiedstrekker of –makelaar. 

- Per gebied wordt een streefbeeld en vervolgens een bijbehorend actieplan opgesteld. Het 

eigenaarschap om tot een streefbeeld en actieplan te komen ligt bij de grondeigenaren in 

het gebied.  De regie ligt uitdrukkelijk bij de gebieden zelf en de Partijen hebben hierin een 

faciliterende rol.  

- Uitvoering van de actieplannen.  Binnen het actieplan kunnen bijvoorbeeld experimenten 

plaatsvinden die de bouwstenen vormen voor nieuwe instrumenten, zal kennis op 

gebiedsniveau ontwikkeld en gedeeld worden, kunnen samenwerkingsverbanden worden 

opgezet en structurele aanpakken ontwikkeld en getoetst die een duurzaam verdienmodel 

voor de boer opleveren. 

- De activiteiten zullen worden gemonitord (aan de hand van een 0-en eind meting) 

- Gedurende het proces zal een actieve samenwerking met de betrokkenen in andere 

gebieden en met kennisinstellingen plaatsvinden om nieuwe kennis, ervaringen en geleerde 

lessen te ontwikkelen en te delen. 

 

Bij deze opzet wordt zoveel mogelijk aangesloten bij dat wat er al is aan collectieven en activiteiten 

op het gebied van natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland. In sommige gebieden zal door 

eerdere activiteiten mogelijk al een streefbeeld zijn of een collectief dat al samenwerkt om waarde 

te creëren voor bijvoorbeeld natuur en landschap. Ook starten in een aantal gebieden al 7 projecten 

in 2019 die als voorlopers beschouwd kunnen worden, bedoeld om nu al te inspireren en de 

beweging op gang te brengen.  
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Pijler 2 Ontwikkelen instrumentarium natuurinclusieve landbouw 

Veel van het bestaande instrumentarium (kennis, regelgeving, subsidie) is gericht op bedrijfsniveau 

en het produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Het nieuwe instrumentarium moet gericht zijn op 

creëren van toegevoegde waarde voor ondernemers, de samenleving en voor de markten 

(landbouwproducten en diensten zoals landschaps- en natuurbeheer, schoon water). De 

inspanningen zijn aanvullend (en dus gebied overstijgend) op de kennisontwikkeling – en deling die 

in de eerste pijler vorm krijgen. Er wordt gekozen voor een drietal aandachtsgebieden; Kennis, 

Beleid en Borging. Er moet op een andere manier kennis worden gegenereerd, beleid moet mee-

veranderen en het moet geborgd worden dat de nieuwe aanpak ook werkelijk wordt uitgevoerd. De 

aanpak binnen deze pijler sluit naadloos aan bij de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen 

Onderwijs. 

 

Beleid 

- Ontwikkelen van een “uitrolbare” vorm voor gebiedsbenadering waarin grondgebruikers, 

bewoners, ketenpartijen, overheden en NGO’s samen optrekken. 

- Ontwikkelen beleidsinstrumenten die natuur- en landbouwinclusief werken stimuleren op 

gebiedsniveau en op bedrijfsniveau.  

- Bij het instrumentarium zal in ieder geval gewerkt worden aan: 

o Grondinstrumenten 

o Knellende regelgeving omzetten in stimulerende regelgeving 

o Inpassen van gebiedsgericht werken in het Nationaal Strategisch Plan (voor het 

nieuwe GLB) 

o Verkennen hoe financiële en fiscale instrumenten kunnen worden ingericht 

waardoor natuurinclusief werken in gebieden wordt gestimuleerd. 

 

Kennis 

- Het ontwikkelen van een infrastructuur voor kennis die aansluit op een gebiedsaanpak. 

Kennis op gebied van sociale ontwikkeling, economie, ecologie en landbouw zijn hierin 

bouwstenen. 

- Het ontwikkelen van scholings- en opleidingsprogramma’s die zowel in het regulier 

onderwijs als zelfstandige training in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen aangeboden 

worden. 

- Organiseren dat kennis benut, gedeeld en ontwikkeld kan worden, zowel over de 

gebiedsaanpak als over concrete maatregelen in het gebied. 

- Monitoren van de ontwikkelingen in de gebieden in aanpak, resultaten en betrokkenheid. 

- Het ontwikkelen van een praktische manier om gebiedsbenadering in te passen in het Groen 

Onderwijs.  

- Inzicht in de processen bij gebiedsgerichte aanpak met als resultaat handvatten voor andere 

gebieden. 

 

Borging (verankering) 

- Borgingssystemen ontwikkelen en/of toepassen op gebieds- en bedrijfsniveau voor 

geleverde prestaties inclusief het testen van deze systemen in de praktijk en testen op 

gebruik als beleidsinstrument door keten en overheden.  
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Pijler 3 Netwerk en communicatie 

In de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland is de samenwerking tussen partners 

in een gebied cruciaal. In de gebieden moeten netwerken functioneren van alle betrokkenen en ook 

over de gebieden heen is betrokkenheid van alle samenwerkingspartners nodig. Persoonlijke 

communicatie is de voornaamste strategie, gericht op zowel informeren, inspireren als betrekken en 

laten ervaren is de inzet binnen deze pijler. Daarnaast wordt het bestuur van de AgroAgenda Noord-

Nederland op bestuurlijk niveau betrokken bij de uitvoering van deze Regio Deal. Overige 

activiteiten gaan in de richting van: 

- Opbouwen netwerk en betrokkenheid alle betrokkenen in ieder gebied zodanig dat 

langdurig partnerschap (mogelijk met inzet van geld – hefboom - en capaciteit) wordt 

gerealiseerd. 

- Versterken betrokkenheid van het Noord-Nederlands netwerk met als doel dat alle 

betrokkenen zich mee verantwoordelijk voelen voor een gebiedsgerichte aanpak. 

- Actief communiceren over proces en behaalde resultaten waarbij mijlpalen (streefbeelden, 

actieplannen, evaluaties) breed worden gedeeld. 

- Inspireren en kennis delen via bijeenkomsten, masterclasses en excursies naar de gebieden. 

 

Partijen zetten in op het doorontwikkelen van output-indicatoren zoals bedoeld in artikel 4, pijler 1. 

Dit wordt onder meer door Partijen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opgepakt en in 

samenhang met het Deltaplan Biodiversiteit en het ‘groen’ punten-/scoresysteem dat ontwikkeld 

wordt door Boer en Natuur.3 

 

 

2. Financiële bijdragen Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland 

 

Artikel 6 - Gezamenlijke financiële bijdragen voor de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-

Nederland 

1. Het realiseren van de in artikel 3 genoemde doelen, vraagt volgens Partijen de volgende 

gezamenlijke indicatieve inzet van financiële middelen verdeeld aan de hand van de in 

artikel 3 genoemde pijlers:   

Pijler 1 Gebiedsgerichte aanpak   € 18.000.000,- 

Pijler 2 Ontwikkelen instrumentarium  €   1.200.000,- 

Pijler 3 Netwerk en Communicatie   €      600.000,- 

Organisatie en uitvoering Regio Deal  €      200.000,-  

 Totaal       € 20.000.000,- 

2. Partijen spreken af de volgende bijdragen te doen voor de aanpak van de regionale opgaven 

van Noord-Nederland en de in de artikel 3 genoemde doelen van de Regio Deal 

Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland: 

a. LNV reserveert € 10 miljoen inclusief eventueel verschuldigde BTW vanuit de Regio 

Envelop als Rijksbijdrage voor de aanpak van de regionale opgave Natuurinclusieve 

Landbouw om de in artikel 3 genoemde doelen van de Regio Deal te realiseren; 

b. de Provincies spannen zich in een Regiobijdrage van € 10 miljoen (inclusief 

eventueel verschuldigde btw) te leveren; 

3. Partijen hebben de intentie de bijdrage uit de Regio Envelop en de bijdrage van de Regio 

zoals genoemd in het tweede lid, in te zetten voor het initiëren en/of realiseren van 

initiatieven en projecten in het kader van de Pijlers die voortvloeien uit de afspraken in de 

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland, om bij te kunnen dragen aan de 

ambitie en de beoogde doelen van deze Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-

Nederland, zoals verwoord in artikelen 2 en 3. 

                                                           
3 Position Paper Natuurinclusieve Landbouw, Stichting Boer en Natuur, 2017. Zie https://www.boerennatuur.nl/wp-

content/uploads/2017/02/Positionpaper-Natuurinclusieve-landbouw-BoerenNatuur.pdf 
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4. De in het eerste lid genoemde verdeling van de gezamenlijke indicatieve financiële middelen 

op hoofdlijnen, geldt als een richtlijn voor de inzet van Partijen van hun bijdragen zoals 

genoemd in het tweede lid. 

5. LNV stelt de in het tweede lid onder deel a. genoemde Rijksbijdrage in afstemming met BZK 

en de Minister van Financiën beschikbaar als een decentralisatie-uitkering. De Financiële-

verhoudingswet schrijft voor dat daarbij sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid. De 

decentralisatie-uitkering wordt beschikbaar gesteld aan de provincie Groningen. Provincies 

bepalen de inzet van de verkregen middelen.  

6. De in het vijfde lid bedoelde decentralisatie-uitkering komt beschikbaar volgens een aantal 

termijnen in de jaren 2019 tot en met 2021, waarbij de 1e termijn in 2019 € 6,4 miljoen euro 

bedraagt. De daaropvolgende termijnen worden op nader te bepalen momenten in de jaren 

2020 of 2021 uitgekeerd. Hierover worden in het in artikel 7 bedoelde overleg afspraken 

gemaakt. 

7. Partijen zijn zich ervan bewust dat gedurende de looptijd van de Regio Deal Natuurinclusieve 

Landbouw Noord-Nederland omstandigheden en/of prioriteiten kunnen wijzigen. Jaarlijks 

wordt gezamenlijk door de Partijen bezien of wijziging van de verdeling van de gezamenlijke 

indicatieve financiële inzet wenselijk is en zij leggen eventuele nadere afspraken hierover 

vast. 

 

 

3. Governance uitvoering Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland 

 

Artikel 7 Governance 

1. Periodiek treden Partijen in overleg over de onderlinge samenwerking in het kader van de 

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland en met andere 

samenwerkingspartners waaronder de AgroAgenda Noord-Nederland. Dit overleg zorgt voor 

het gezamenlijk uitwerken van de afspraken uit deze Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw 

Noord-Nederland en voor het volgen van de voortgang, inclusief de in artikel 8 bedoelde 

monitoring. 

2. Het in lid één bedoelde overleg bestaat uit de volgende vertegenwoordigers: 

a. Vanuit Provincies 

i. Gedeputeerde landbouw, provincie Groningen 

ii. Gedeputeerde landbouw, Provincie Fryslân 

iii. Gedeputeerde landbouw, Provincie Drenthe 

b. Vanuit de ministeries van het Rijk  

i. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 

ii. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

iii. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

3. Het overleg heeft geen (beslissings-)bevoegdheden, maar zorgt voor afstemming tussen 

Partijen. Hierbij kunnen ook programmatische en financiële ontwikkelingen besproken 

worden en indien gewenst adviseert het overleg hierover aan de Partijen.  

4. Het overleg voorziet in zijn eigen werkwijze. Voor de uitvoering van de Regio Deal 

Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland maakt het overleg hiertoe nadere 

werkafspraken en legt deze vast.  

5. Provincies en LNV vormen samen een Regioteam dat de uitvoering coördineert van de pijlers 

zoals genoemd in artikel 5, besprekingen van het in het eerste lid bedoelde overleg 

voorbereidt en het secretariaat voert van dat overleg. 

 

 

 



 

 

 

13

4. Monitoring, evaluatie en communicatie Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-

Nederland 

 

Artikel 8 – Monitoring en evaluatie 

1. Partijen delen het in artikel 7 bedoelde overleg gegevens en documenten over de uitvoering 

van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland en informeren elkaar in dat 

overleg in elk geval over de haalbaarheid van voorgenomen initiatieven en projecten in het 

kader van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland en de voortgang van 

lopende initiatieven en projecten in het kader van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw 

Noord-Nederland. 

2. Monitoring van de uitvoering van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-

Nederland als geheel aan de hand van informatie-uitwisseling als bedoeld in het eerste lid 

vindt door Partijen plaats op drie niveaus: 

a. op het niveau van de inhoudelijke realisatie van concrete programma’s en uitputting 

van de beschikbare gezamenlijke financiële bijdragen; 

b. op het niveau van de in artikel 4 afgesproken beoogde resultaten en indicatoren; 

c. op het niveau van de in artikel 6, eerste lid,1 genoemde indicatieve verdeling van de 

gezamenlijke financiële inzet van middelen.  

3. Er wordt wat betreft de beoogde resultaten zoals genoemd in artikel 4, primair 

gerapporteerd op output-indicatoren, eenvoudig weg omdat het in een tijdsbestek van een 

paar jaar lastig is om verbetering in biodiversiteit, bodemkwaliteit, leefbaarheid, etc. vast te 

stellen. Wel wordt dit type indicatoren ontwikkeld tijdens de looptijd van de deal om in de 

toekomst de voortgang van de transitie te kunnen volgen. 

4. De uitkomsten van de monitoring hebben als doel inzicht te bieden in het verloop en de 

resultaten van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland alsmede de 

Regio Envelop in zijn geheel. De monitoring heeft niet ten doel eenzijdig vanuit het Rijk 

(financiële) consequenties te kunnen verbinden aan de uitkomsten. 

5. Partijen zijn voornemens om op basis van deze monitoring, onder leiding van de Provincies 

éénmaal per jaar een voortgangsrapportage op te stellen over het daarvoor voorafgaande 

jaar. Hierin wordt melding gemaakt van: 

a. de programmatische aanpak van de in artikel 3 genoemde doelen; 

b. de voortgang van het doelbereik in relatie tot de in artikel 4 afgesproken beoogde 

resultaten;  

c. de financiële realisatie van de uitvoering van de Regio Deal Natuurinclusieve 

Landbouw Noord-Nederland op het niveau van de in artikel 3 genoemde doelen. 

Indien een voortgangsrapportage (in concept) wordt opgesteld is het voornemen dit 

te bespreken in het in artikel 7 bedoelde overleg. 

5. De Provincies kunnen met de jaarlijkse voortgangsrapportage de Provinciale Staten 

informeren. LNV gebruikt die rapportage als input voor de jaarlijkse voortgangsrapportage 

van alle Regio Deals voor de Tweede Kamer.  

6. Partijen zijn voornemens om vanaf 2019 op vaste momenten met elkaar in overleg te treden 

op basis van de monitoring en jaarlijkse voortgangsrapportages. 

7. Partijen spreken af dat de Provincies de uitvoering en werking van de Regio Deal 

Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland evalueren en daarvan een eindevaluatie 

opmaken conform de in het tweede lid onder a. tot en met c. genoemde onderdelen, 

aangevuld met de thema’s ‘samenwerking’ en ‘partnerschap. 

8. Ten behoeve van de evaluatie van de Regio Portefeuille voert het Planbureau voor de 

Leefomgeving een lerende evaluatie uit. De Provincies kunnen hier desgewenst in 

participeren. 
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Artikel 9 – Communicatie 

1. Partijen communiceren eensluidend over de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-

Nederland. Hiertoe wordt gewerkt met een nog te formuleren en vast te stellen 

kernboodschap. 

2. De communicatie over de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland verloopt 

via de bestaande kanalen van zowel regio als Rijk. Dit geldt voor het programma als geheel 

maar ook voor de afzonderlijke projecten. Er wordt een gezamenlijk communicatieplan 

opgesteld en afgestemd in het Regioteam, zoals bedoeld in artikel 7, vijfde lid.  

3. Projecten die onderdeel vormen van de realisatie van de Regio Deal Natuurinclusieve 

Landbouw Noord-Nederland worden in de communicatie gevraagd kenbaar te maken dat 

het project onderdeel is van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland. 

 

 

5. Slotbepalingen  

 

Artikel 10 – Uitvoering in overeenstemming met Unierecht 

De afspraken van deze Regio Deal worden in overeenstemming met het recht van de Europese Unie 

uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels 

met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen en voorschriften.  

 

Artikel 11- Gegevensuitwisseling 

1. De in het kader van (de uitvoering van) deze Regio Deal uitgewisselde dan wel uit te wisselen 

informatie is in beginsel openbaar. Indien een Partij verzoekt om geheimhouding zullen de 

overige Partijen deze informatie in beginsel geheim houden en deze geheel noch gedeeltelijk 

aan enige derde bekendmaken, behoudens voor zover een verplichting tot openbaarmaking 

voortvloeit uit de wet, een rechterlijke uitspraak of deze Regio Deal.  

2. Partijen dragen er zorg voor dat concurrentiegevoelige en/of privacy gevoelige informatie 

uitsluitend wordt gedeeld voor zover dit in overeenstemming is met de relevante 

internationale, Europese en nationale wettelijke kaders. Zij kunnen hiertoe nadere afspraken 

vastleggen.  

 

Artikel 12 - Wijzigingen  

1. Elke Partij kan schriftelijk verzoeken deze Regio Deal te wijzigen als er sprake is van 

bijzondere feiten en omstandigheden die een partij dwingen tot een andere uitvoering van 

haar aandeel in de Regio Deal. De wijziging behoeft de instemming van alle Partijen. 

2. Partijen treden in overleg binnen vier weken nadat een Partij het verzoek tot wijziging heeft 

kenbaar gemaakt aan het secretariaat van het overleg, zoals bedoeld in artikel 7 lid, vijfde 

lid. Het secretariaat informeert de overige Partijen uit de Regio over de voorgestelde 

wijziging en vraagt hen om instemming. 

3. Nadat alle Partijen (Rijk en Regio) aan het secretariaat van het overleg zoals bedoeld in 

artikel 7, vijfde lid, schriftelijk of per e-mail kenbaar hebben gemaakt in te stemmen met het 

verzoek tot wijziging wordt de wijziging en de verklaringen tot instemming als bijlage aan 

deze Regio Deal gehecht. 

 

Artikel 13 - Toetreding nieuwe partijen  

1. Er kunnen nieuwe partijen toetreden tot deze Regio Deal, die een betekenisvolle/concrete 

bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de doelstellingen van deze Regio Deal.  

2. Een nieuwe partij maakt haar verzoek tot toetreding met daarin opgenomen haar concrete 

bijdrage/actie/inzet zoals bedoeld in lid 1 schriftelijk of per e-mail bekend aan het 
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secretariaat van het overleg, zoals bedoeld in artikel 7, vijfde lid. Het overleg adviseert 

hierover, waarna Partijen vervolgens besluiten. 

3. Zodra alle Partijen schriftelijk of per e-mail via secretariaat hebben ingestemd met het 

verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij hiervan schriftelijk bericht waarbij 

ook de eventuele voorwaarden en consequenties (financiële, juridische, organisatorische en 

projectgebonden gevolgen) die hieraan verbonden zijn gemeld worden. 

4. Het verzoek tot toetreding en de verklaringen tot instemming worden als bijlagen aan de 

Regio Deal gehecht.  

 

Artikel 14 - Uittreding 

1. Indien een der Partijen zelf uit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland 

wil treden, dan kan deze Partij haar verzoek tot uittreding, met motivatie, schriftelijk bekend 

maken aan het in artikel 7 bedoelde overleg. De Regio kan onderling uittredingsafspraken 

maken, waarop het Rijk de Regio niet kan aanspreken en vice versa. 

2. Op kosten van de uittredende Partij worden voorafgaand aan de uittreding de 

consequenties van de uittreding voor de uitvoering van de Regio Deal in brede zin inzichtelijk 

gemaakt (financiële, juridische, organisatorische en projectgebonden gevolgen. 

3. In geval van uittreding van een of meerdere Partijen is geen van de andere Partijen jegens 

de andere Partij(en) schadeplichtig.  

4. Zodra alle Partijen schriftelijk of per e-mail via secretariaat hebben ingestemd met het 

verzoek en proces tot uittreding, verliest de uittredende partij de status van Partij van de 

Regio Deal en zijn de voor die Partij uit deze Regio Deal voortvloeiende rechten en 

verplichtingen niet meer van toepassing. 

5. Wanneer een Partij uittreedt, blijft deze Regio Deal voor de overige Partijen in stand voor 

zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten. 

6. Wanneer alle Partijen uittreden, eindigt deze Regio Deal voor alle Partijen. 

7. Het verzoek tot uittreding en de verklaringen tot instemming worden als bijlagen aan de 

Regio Deal gehecht.  

 

Artikel 15 - Geschillenbeslechting 

1. Er is sprake van een geschil indien een van de Partijen daarvan schriftelijk en gemotiveerd 

melding maakt aan de andere Partijen, waarna de geschilpartijen binnen 20 werkdagen na 

een zodanige melding eerst met elkaar in overleg treden om te bezien of in der minne een 

oplossing van het geschil kan worden gevonden. Zij informeren het secretariaat van het 

overleg, zoals bedoeld in artikel 7 lid, vijfde lid over het resultaat hiervan. 

2. Indien het minnelijk overleg niet binnen twee maanden leidt tot een oplossing van het 

geschil kunnen de Partijen overeenkomen om het geschil te laten beslechten door een 

advies van een onafhankelijk adviseur die door hen gezamenlijk wordt benoemd.  

3. Indien het onmogelijk is gebleken het geschil met behulp van de adviseur zoals bedoeld in 

het tweede lid op te lossen kan een van de geschilpartijen of kunnen alle geschilpartijen 

zoals bedoeld in het eerste lid, uit deze Regio Deal treden of kunnen alle Partijen in 

overeenstemming met elkaar deze Regio Deal beëindigen, beide met inachtneming van 

artikel 14 van dit convenant. 

 

Artikel 16 - Nakoming 

Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken van de Regio Natuurinclusieve Landbouw 

niet in rechte afdwingbaar is. 

  

 

Artikel 17 - Citeertitel 
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Deze Regio Deal kan worden aangehaald als Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-

Nederland. 

 

Artikel 18 – Inwerkingtreding 

1. Deze Regio Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle 

Partijen en eindigt op 31 december 2023.  

2. Partijen treden uiterlijk juli 2023 met elkaar in overleg over een verlenging van deze Regio 

Deal Natuurinclusieve landbouw.  

 

Artikel 19 - Openbaarmaking 

1. Deze Regio Deal wordt samen met andere afgesloten Regio Deals openbaar gemaakt, onder 

andere in de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Regio 

Deals. 

2. Het Rijk rapporteert over de Regio Portefeuille, alsmede de hieruit voortvloeiende Regio 

Deals naar de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. 

3. Provincies informeren Provinciale Staten over de Regio Deal. 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 

 

 

 

 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in de hoedanigheid van bestuursorgaan 

en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, 

 

 

 

 

mevrouw Carola Schouten 

 

 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in de hoedanigheid van 

bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, 

 

 

 

 

mevrouw K.H. Ollongren 

 

 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in de hoedanigheid van bestuursorgaan en als 

vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, 

 

 

 

 mevrouw I.K. van Engelshoven 
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Provincie Groningen en Gedeputeerde Staten van Groningen, namens deze,   

 

 

 

 

de heer H. Staghouwer 

 

 

 

 

Provincie Drenthe en Gedeputeerde Staten van Drenthe, namens deze ,  

 

 

 

 

de heer H.G Jumelet 

 

 

 

 

 

Provincie Fryslân en Gedeputeerde Staten van Fryslân, namens deze,   

 

 

 

 

de heer J.G Kramer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursovereenkomst Drenthe - Fryslân - Groningen  

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland 
 

Overeenkomst ter uitwerking van de afspraken in de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw 

Noord-Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 



 
 
 
 

Bestuursovereenkomst Drenthe - Fryslân - Groningen Regio Deal Natuurinclusieve landbouw 

Ondergetekenden,  

 

I. 

De provincie Drenthe, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

gedeputeerde, de heer H.G. Jumelet, en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het 

college van Gedeputeerde Staten van … 2019, hierna te noemen: de Provincie Drenthe; 

 

II. 

De provincie Fryslân, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie  Fryslân, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

gedeputeerde, de heer J. Kramer, en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het 

college van Gedeputeerde Staten van … 2019, hierna te noemen: de Provincie Fryslân; 

 

III. 

De provincie Groningen, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

gedeputeerde, de heer H. Staghouwer, en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van 

het college van Gedeputeerde Staten van … 2019, hierna te noemen: de Provincie Groningen; 

 

De partijen, hiervoor genoemd, worden hierna gezamenlijk genoemd: “Partijen”, 

 

Nemen het volgende in overweging :  

- Het Rijk en de drie noordelijke provincies hebben de ambitie om in 2030 een duurzame, 

natuurinclusieve landbouw en een vitale woon- en werkgemeenschap te hebben. Het Rijk en de 

noordelijke provincies werken samen in het kader van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw. 

Daarnaast wordt samengewerkt met andere partijen en organisaties; 

- De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw vertoont samenhang met de Regio Deal Noardeast 

Fryslân, businesscase Fjildlab; 

- In de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen 

het Rijk en de regio. De provincies bepalen de inzet van de verkregen middelen en de 

decentralisatie-uitkering wordt overgemaakt aan de provincie Groningen;  

- De onderlinge samenwerkingsafspraken tussen de drie noordelijke provincies moeten nog verder 

worden uitgewerkt. De drie provincies wensen deze afspraken schriftelijk vast te leggen in 

onderliggende Overeenkomst.

 

Komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1 Begrippen 

In de Overeenkomst gelden de volgende begripsbepalingen: 

- Budget: het totale budget van € 20 miljoen euro inclusief BTW als bedoeld in artikel 6, eerste lid, 

van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw, bestaande uit een decentralisatie-uitkering van 

€ 10 miljoen inclusief BTW van het Rijk en een cofinanciering van Partijen van in totaal € 10 

miljoen inclusief BTW; 

- Cofinancieringsbijdrage: de bijdrage, een derde van € 10 miljoen inclusief BTW, die elke provincie 

levert; 

- Jaarplan: het in artikel 6 bedoelde plan; 

- Overeenkomst: deze overeenkomst;  

- Overleg: het overleg tussen het Rijk en de noordelijke provincies, zoals bedoeld in artikel 7, eerste 

lid, van de Regio Deal; 

- Stuurgroep Regio: de in artikel 4 bedoelde stuurgroep; 



 

- Regio Deal: de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw van … 2019; 

- Regioteam: het team als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de Regio Deal.  

 

Artikel 2 Doel van de Overeenkomst 

Partijen beogen met de Overeenkomst de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de provinciale 

samenwerking in het kader van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw nader uit te werken en 

binnen de kaders van de Regio Deal inhoudelijke en procedurele afspraken te maken over: 

a. het voor de uitvoering van de Regio Deal beschikbare Budget, inclusief de provinciale 

Cofinancieringsbijdrage; 

b. de randvoorwaarden voor en de verantwoording over de inzet van deze middelen; 

c. de wijze van samenwerken binnen de Regio Deal, waaronder de verdeling van taken en 

bevoegdheden tussen de partijen. 

 

Artikel 3 Algemene verplichtingen 

1. Partijen spreken af de Regio Deal in onderling vertrouwen en integer, doelmatig, doeltreffend, 

rechtmatig, transparant en solidair uit te voeren. Zij bewaken daarbij zowel de samenhang bij de 

uitvoering van de Regio Deal zelf, alsook de samenhang met flankerende programma's, 

projecten en initiatieven. 

2. Specifieke aandacht is er voor de inhoudelijke en geografische samenhang van de Regio Deal 

met de Regio Deal Noardeast Fryslân, businesscase Fjildlab. Partijen bewaken de samenhang en 

evenredigheid ten aanzien van inzet van financiële middelen bij de uitvoering tussen beide Regio 

Deals en maken hierover nadere werkafspraken. 

3. Partijen spreken af dat bij de voorbereiding en uitvoering van de Regio Deal op een passende 

wijze inspraak of participatie wordt verleend aan de in de Regio belanghebbende natuurlijke en 

rechtspersonen. Het staat de Partijen daarbij vrij om de wijze van inspraak te kiezen, tenzij 

wettelijk de inspraakprocedure is voorgeschreven. 

4. Partijen informeren elkaar doorlopend, gevraagd, ongevraagd, volledig en tijdig over alle 

ontwikkelingen ter zake van de Regio Deal. 

5. Partijen spannen zich maximaal in om al hetgene te doen respectievelijk na te laten, dat de 

samenwerking in het kader van de Regio Deal en deze Overeenkomst bevordert respectievelijk 

belemmert.  

6. Partijen verplichten zich, indien door enige oorzaak de samenwerking in het kader van de Regio 

Deal en deze Overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd of de dreiging daartoe aanwezig is, 

onverwijld met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk te bezien of en zo ja, op welke 

wijze alsnog aan het doel van de Overeenkomst kan worden tegemoet gekomen. 

7. Partijen stellen voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van de Regio 

Deal. 

8. Partijen zorgen voor een adequate informatievoorziening richting Provinciale Staten. 

 

Artikel 4 Stuurgroep Regio 

1. Partijen stellen voor de provinciale samenwerking in het kader van de Regio Deal een 

Stuurgroep Regio in, die bestaat uit de volgende functionarissen:  

a. Gedeputeerde landbouw Fryslân; 

b. Gedeputeerde landbouw Drenthe; 

c. Gedeputeerde landbouw Groningen; 

Partijen mandateren de in het eerste lid genoemde functionarissen hen te vertegenwoordigen 

in de Stuurgroep Regio; 



 

2. De Stuurgroep Regio is het overlegorgaan voor de samenwerking tussen Partijen in het kader 

van de Regio Deal. Overleg met het Rijk vindt plaats op de in artikel 7 van de Regio Deal 

beschreven wijze.  

3. In de Stuurgroep Regio vindt besluitvorming plaats over de inzet van de middelen als bedoeld in 

artikel 6, vijfde lid, van de Regio Deal. Daarnaast vindt afstemming plaats over de provinciale 

uitvoering van de Regio Deal en deze Overeenkomst, een en ander onverminderd het bepaalde 

in de Regio Deal. 

4. De Stuurgroep Regio bewaakt de in de Regio Deal en deze Overeenkomst vastgelegde afspraken, 

een en ander onverminderd het bepaalde in de Regio Deal.  

5. Na besluitvorming in de colleges van gedeputeerde staten van Partijen, stelt de Stuurgroep 

Regio het Jaarplan, als bedoeld in artikel 6 van deze Overeenkomst vast. 

6. De Stuurgroep Regio draagt zorgt voor de in artikel 8, vijfde lid, van de Regio Deal bedoelde 

voortgangsrapportage. 

7. Besluitvorming in de Stuurgroep Regio vindt plaats bij aanwezigheid van alle Partijen en bij 

unanimiteit. 

8. De Stuurgroep Regio voorziet in zijn eigen werkwijze en kan nadere afspraken maken over de 

uitvoering van de Regio Deal en deze Overeenkomst, een en ander onverminderd het bepaalde 

in de Regio Deal en deze Overeenkomst.  

 

Artikel 5 Taken provincie Groningen 

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, vijfde lid van de Regio Deal wordt de decentralisatie-

uitkering beschikbaar gesteld aan de Provincie Groningen. De Provincie Groningen is, 

onverminderd het bepaalde in de Regio Deal, als zodanig verantwoordelijk voor:  

a. Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor het programma; 

b. Het zorg dragen voor de voorbereiding en afwikkeling van de beslissingen van de colleges 

van gedeputeerde staten van Partijen en de Stuurgroep Regio, inclusief staatssteuntoets en 

financiële afwikkeling; 

c. De invulling van het programmamanagement, kenniscoördinatie en communicatie, een en 

ander conform besluitvorming van de Stuurgroep Regio; 

d. bijhouden van de (financiële) administratie; 

e. verslaglegging en verantwoording, waaronder het doen van een voorstel voor de 

voortgangsrapportage, als bedoeld in artikel 8 van de Regio Deal.  

2. In de in het Jaarplan opgenomen begroting wordt een bedrag gereserveerd voor de kosten die 

verband houden met de taken die de Provincie Groningen uitoefent op basis van de Regio Deal 

en deze Overeenkomst. De Provincie Groningen spant zich in deze kosten zo laag mogelijk te 

houden. 

3. De Provincies Drenthe en Fryslân respectievelijk de colleges van Gedeputeerde Staten van de 

betreffende provincies verstrekken mandaat, machtiging en volmacht aan de provincie 

Groningen respectievelijk het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen voor 

de onder het eerste lid genoemde taken en andere taken en bevoegdheden die op basis van de 

Regio Deal en deze Overeenkomst worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een afzonderlijk besluit 

mandaat, machtiging en volmacht genomen. 

4. Behoudens gevallen waarin sprake is van grove schuld of opzet, is de Provincie Groningen niet 

aansprakelijk voor fouten bij het uitvoeren van deze overeenkomst. Voor zover fouten, 

waarvoor Provincie Groningen niet aansprakelijk is, financiële gevolgen hebben, worden deze 

gedekt uit het Budget. Als het Budget ontoereikend is, dragen Partijen gezamenlijk bij, een en 

ander overeenkomstig een besluit van de Stuurgroep Regio. 

 



 

Artikel 6 Jaarplan 

1. In het door Partijen vast te stellen en jaarlijks te actualiseren Jaarplan, worden de doelstellingen 

en acties uit de Regio Deal voor het komende kalenderjaar uitgewerkt. In het Jaarplan wordt 

eveneens een meerjarenbegroting opgenomen. De eerste begroting wordt uiterlijk in de eerste 

Stuurgroep Regio, die in september of  oktober 2019 plaatsvindt, vastgesteld.  

2. Het Jaarplan wordt voorbereid door het Regioteam en vastgesteld door de Stuurgroep Regio, 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, vijfde lid.  

3. Voor de activiteiten die in 2019 plaatsvinden, wordt geen Jaarplan vastgesteld. De Stuurgroep 

Regio stelt hiervoor een plan vast waarin is aangegeven welke activiteiten zullen plaatsvinden en 

wat de financiële gevolgen daarvan zijn. 

 

Artikel 7 Beschikbare financiële middelen 

1. De Provincie Drenthe en de Provincie Fryslân stellen op basis van het door de Stuurgroep Regio 

vastgestelde Jaarplan jaarlijks tijdig, dat wil zeggen binnen één maand, de 

Cofinancieringsbijdrage beschikbaar aan de Provincie Groningen. De Cofinancieringsbijdrage 

voor de activiteiten die in 2019 zullen plaatsvinden wordt beschikbaar gesteld na besluitvorming 

door de Stuurgroep Regio over het in artikel 6, derde lid, genoemde plan. 

2. In het geval van gebieden waarbij de territoriale grens van de Provincies wordt overschreden, 

worden door de Stuurgroep Regio nadere afspraken gemaakt over de omvang en verdeling van 

de cofinancieringsbijdrage per provincie.  

3. De Provincie Groningen richt in de financiële administratie een specifieke kostenplaats in. Indien 

als gevolg van kasritmeverschillen tussen in- en uitgaande geldstromen een tijdelijk tekort 

ontstaat, wordt dit tijdelijk afgedekt door de provincie Groningen. Als deze situatie zich 

voordoet, wordt een verzoek gedaan om aanvullende middelen via de Stuurgroep Regio. 

4. Bij dreigende budgetoverschrijding neemt de Provincie Groningen tijdig contact op met de 

andere provincies, waarna dit indien nodig bij de Stuurgroep Regio kan worden geagendeerd.  

 

Artikel 8 Uitgaven ten laste van het Budget 

1. Het totale Budget wordt ingezet voor bijdragen aan projecten die gericht zijn op het behalen van 

de doelstellingen van de Regio Deal.  

2. Gedeputeerde staten van Groningen besluiten na een akkoord van de Stuurgroep Regio over de 

inzet van het Budget zoals opgenomen in de Jaarplannen. 

3. De totale bestedingen in het kader van de realisatie van de Regio Deal kunnen niet meer 

bedragen dan de bijdragen die door het Rijk en Partijen worden ingelegd.  

4. Bijdragen vanuit Regio Deal hebben taakstellend karakter. Dit betekent dat Partijen zelf 

verantwoordelijk zijn voor de financiering bij een eventueel tekort. Een eventueel overschot, 

vloeit terug naar het Budget.  

 

Artikel 9 Subsidies en opdrachten 

5. Partijen spannen zich in om zo snel mogelijk een gelijkluidende subsidieregeling voor te bereiden 

en vast te stellen die als grondslag kan dienen voor subsidieverstrekking in het kader van de Regio 

Deal, een en ander onverminderd andere mogelijke grondslagen voor subsidieverstrekking. 

6. De algemene subsidieverordeningen van de provincies Drenthe en Fryslân zijn niet op de 

subsidieverstrekking van toepassing. Op de subsidieverstrekking is de regelgeving van de 

provincie Groningen van toepassing. 

7. Op het inkopen van diensten is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie Groningen 

van toepassing. 

 



 

Artikel 10 Rapportage en overheveling van gelden 

1. Partijen dragen bij aan de totstandkoming van de jaarlijkse voortgangsrapportage als bedoeld in 

artikel 8 van de Regio Deal, door de benodigde gegevens bij de Provincie Groningen aan te 

leveren overeenkomstig de in het Overleg of de Stuurgroep Regio gemaakte afspraken. 

2. Partijen informeren Provinciale Staten over de voortgang van de Regio Deal via jaarlijkse de 

voortgangsrapportages en via de reguliere Planning & Control cyclus. 

3. Financiële middelen die in enig jaar niet zijn besteed, blijven beschikbaar voor de uitvoering van 

het programma. 

4. Indien na afloop van de programmaperiode 2019-2023 financiële middelen resteren, restitueren 

Gedeputeerde Staten van Groningen deze aan de Provincies naar rato van de mate waarin zij 

hebben bijgedragen. In het geval van uitloop van projecten worden er in de Stuurgroep Regio 

nadere afspraken gemaakt over de verdeling van eventuele resterende middelen.  

 

Artikel 11 Evaluatie 

Partijen evalueren de uitvoering en werking van de Overeenkomst. Hierover worden nadere 

werkafspraken gemaakt. 

 

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden 

Indien de Overeenkomst niet onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene 

omstandigheden die van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van een Partij mag worden verwacht, treedt 

de Stuurgroep Regio, op verzoek van de Partij die zich op de onvoorziene omstandigheden beroept, 

in overleg om te bezien of de Overeenkomst op voor Partijen aanvaardbare voorwaarden aan deze 

omstandigheden kan worden aangepast.  

 

Artikel 13 Verhouding tot Regio Deal  

1. De artikelen 10 tot en met 16 en artikel 18 van de Regio Deal zijn van overeenkomstige 

toepassing met dien verstande dat: 

- Overeenkomst wordt bedoeld, daar waar Regio Deal staat; 

- Onder Partijen worden verstaan de Partijen die deze Overeenkomst hebben gesloten, te 

weten de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. 

2. Bij strijd tussen het bepaalde in de Regio Deal en deze Overeenkomst, geldt het bepaalde in de 

Regio Deal.  

3. Bij een verzoek tot wijziging of uittreding van de Regio Deal bespreken Partijen de gevolgen voor 

deze Overeenkomst en wordt deze Overeenkomst indien noodzakelijk aangepast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend, 

 

 

Provincie Drenthe en Gedeputeerde Staten van Drenthe, namens dezen,  

 

 

…………………………………. 

 

de heer H.G. Jumelet 

 

 

Provincie Fryslân en Gedeputeerde Staten van Fryslân, namens dezen, 

 

 

…………………………………. 

 

de heer J. Kramer 

 

Provincie Groningen en Gedeputeerde Staten van Groningen, namens dezen,  

 

 

…………………………………. 

 

de heer H. Staghouwer 
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In Noord-Nederland maken we samen met u werk 
van een vitaal platteland en een gezonde agrarische 
sector. Een bedrijfstak die ook in de toekomst floreert. 
Die bijdraagt aan de biodiversiteit, aan een gezonde 
bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar landschap. De 
Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw ondersteunt en 
ontwikkelt de komende jaren duurzame initiatieven in 
acht gebieden, verspreid over Noord-Nederland.

Rijk en de drie noordelijke provincies sluiten in 2019 de Regio 
Deal Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Daarmee komt tot 2023 
twintig miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die de biodi-
versiteit, de landschapskwaliteit en de agrarische sector dienen. 

Als agrariër, landbouwpartner, grondeigenaar, kennisin-
stelling én maatschappelijke organisatie kunt u meedoen. Bij-
voorbeeld door mee te denken over waar we over tien jaar willen 
staan. Door samen stap voor stap landbouw en natuur in samen-
hang te versterken. Door nieuwe verdienmodellen te testen. Of 
door u aan te sluiten bij één van de voorbeeldprojecten.
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Noodzaak
De landbouw onderging de laatste vijftig jaar een gedaanteverwisseling. 

Van kleinschalig, regionaal en extensief naar grootschalig, internationaal en 

intensief. De samenwerking tussen wetenschap, onderwijs, overheid en een 

goed georganiseerde sector speelden hierin een belangrijke rol. Net zo goed 

als de mechanisering, de plant- en dierveredeling en de komst van kunst-

mest en bestrijdingsmiddelen. Nederland ontwikkelde zich tot een toonaan-

gevende speler op de voedselmarkt. En staat vandaag nog steeds aan de top.

De vooruitgang zorgt echter wel voor minder bodemvruchtbaarheid, 

biodiversiteit én variatie in het landschap. Dit wordt inmiddels alom onder-

kend. Ook door de agrarische sector die sterk afhankelijk is van een voedsel-

rijke bodem, voldoende schoon water en een rijk insecten- en bodemleven.

In balans
De tijd is rijp voor een nieuwe aanpak waarin economie, ecologie en 

landschap meer in balans zijn. Overigens gebeurt er al veel op dit gebied in 

Noord-Nederland. De komende jaren gaan we met de Regio Deal bestaande 

initiatieven ondersteunen en nieuwe mogelijk maken. Rijk, provincies, land-

bouwsector, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en de indus-

trie werken daarbij samen aan een gezonde landbouw die in 2030:

• winstgevend en trendsettend is;

• gezond kwaliteitsvoedsel produceert;

• bijdraagt aan de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de 

natuurlijke kringloop;

• zorgt voor een (be)leefbaar platteland.

 “Het is bijzonder dat er geen 
discussie meer is tussen óf natuur, 
óf landbouw. Dat was jaren 
geleden echt anders. Het is nu 
meer zaak van: hoe doe je dat? 
Boeren met de natuur?”

“Er zijn vele enthousiaste 
ondernemers. Geef ze 
vertrouwen, ga ze licht 
regisseren. Geen bureaucratie.”

Uit het veld:
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Gebiedsgericht
De Regio Deal gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak. In de eer-

ste plaats omdat we alleen door samenwerking resultaten kunnen 
behalen. Of het nu om klimaat, biodiversiteit of waterkwaliteit gaat. 
Dat laten de gebiedscollectieven nu ook al zien. Maar ook de omstan-
digheden zijn veelal gebiedsgebonden. Denk aan de verschillen in 
grondsoort, grondgebruik, natuur- en landschapswaarden. 

Per gebied stellen deelnemers dan ook een streefbeeld op met de 
insteek: waar wil de streek over tien jaar staan? Hoe staan landbouw, 
biodiversiteit, natuur en het landschap er dan voor en hoe verhouden 
ze zich tot de lokale gemeenschap? Dit is een lokale verfijning van het 
Kwaliteitsbeeld Noord-Nederland 2030 van de Noord Nederlandse 
Agro-Agenda1  en van de visie van het ministerie van LNV op de kring-
looplandbouw. 

In deze Regio Deal is de keus gemaakt voor acht gebieden (zie p. 10) 
die sterk van elkaar verschillen en representatief zijn voor bodem-
soort, waterhuishouding en grondgebruik in Nederland. Zo kunnen 
we de opgedane kennis in andere provincies benutten.

1 Het Kwaliteitsbeeld Noord-Nederland 2030 van de Noord Nederlandse Agro-Agenda is hét baken op 
weg naar Top Voedsel uit een Rijk Landschap en gezamenlijk geformuleerd door landbouwonderne-
mers, ketenpartijen, LTO, AJK’s, ngo’s, kennisinstellingen en overheden en. Alle partijen werken samen 
aan doelen zoals vitale bedrijven, vitale natuur, verbonden met de samenleving, schone lucht, schoon 
water en een gezonde bodem. Bij deze doelen zijn concrete streefwaarden benoemd. Zie voor meer 
informatie www.agroagendann.nl.
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“Ik juich het toe dat de provincies de handen ineen 
hebben geslagen. We doen als partner graag mee en 
volgen dit in Den Haag op de voet. De stappen die het 
Noorden zet en de vooruitgang die zij boeken, kunnen 
een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Alle 
ervaringen zijn bovendien winst voor onze LNV-visie 
‘Waardevol en Verbonden’, die een gezamenlijke be-
weging in gang zet naar een toekomstbestendige land-
bouw.”

Johan Osinga, directeur-generaal ministerie LNV
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Gemeenschappelijk doel
In de Regio Deal werken alle partijen die belang hebben bij een 

goede balans tussen landbouw, natuur en bodemleven (gebieds)gericht 
samen aan een gemeenschappelijk doel: het ontwikkelen en testen van 
instrumenten die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel 
maken. Denk daarbij niet alleen aan nieuwe bedrijfsmodellen, maar 
bijvoorbeeld ook aan het aan het vinden van oplossingen voor knellen-
de wet- en regelgeving. Belangrijk doel is ook het meer benutten van 
bestaande netwerken, maatschappelijke initiatieven en het uitwisse-
len van kennis en informatie over natuurinclusief boeren.

Anno 2030
In 2030 is natuurinclusief boeren de gangbare agrarische prak-

tijk in grote delen van Noord-Nederland. Boeren hebben en houden 
perspectief op een goede boterham en voorzetting van hun bedrijf, 
ook voor volgende generaties. De bodemvruchtbaarheid is sterk 
toegenomen. De landbouw levert gezonde producten voor een goede 
prijs. Het aantal soorten is toegenomen en de ziektedruk gedaald. De 
natuur heeft terrein gewonnen en het landschap wint aan kleur en 
rijkdom. Er wordt op gebiedsniveau nauw samengewerkt tussen alle 
betrokkenen. Andere delen van Nederland volgden dit voorbeeld en 
profiteren van de in het Noorden opgedane kennis en ervaring. De tot 
voorkort remmende regelgeving is omgebouwd tot één die boeren met 
de natuur stimuleert en ruimte geeft. Ook het onderwijs omarmt de 
natuurinclusieve landbouw.

“Er zit zoveel energie in het veld! De collectieven laten 
van zich horen, zij willen zich samen met andere inzet-
ten om de deal van papier naar het boerenerf te bren-
gen.”

Gerda van Eck, Agro Agenda
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Westerwolde
pilot Westeresch

Oldambt
Midwolder Bouwten

Veenkoloniën
biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw

Drents Plateau
duurzame melkveehouderij Drenthe

Noordelĳke kleischilSchiermonnikoog
Boeren met de Natuur

Friese kleiweide

Friese veenweide
natuurinclusieve boeren in veenweidegebied
natuurinclusieve landbouw Groote Veenpolder

Mooie voorbeeldprojecten 
Het is natuurlijk niet zo dat we op nul beginnen. 

Sterker, we stappen samen met u op een rijdende 
trein. Het Noorden telt tal van mooie initiatieven die 
op natuurinclusieve leest zijn geschoeid. We kunnen 
daarvan leren. Ons door laten inspireren, maar ook 
meeliften. De Regio Deal ondersteunt vooruitlopend 
op de actieplannen in de acht gebieden de volgende 
voorbeeldprojecten. Ze vormen de voorhoede van 
wat nog komen gaat.

Overzicht
gebieden

en projecten
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Project: Boeren met de natuur
De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog leveren ruim een 

derde van hun melkvee in. Zo voldoen ze onder meer aan de stik-
stof-normen en kunnen ze (grotendeels) zelfvoorzienend boeren. 
De gederfde inkomsten gaan ze compenseren met de start van een 
zuivelboerderij. Bovendien stelt Natuurmonumenten een deel van de 
kwelder beschikbaar om jongvee te laten grazen. Natuur en landbouw 
vinden elkaar. 

Project: biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw
In Groningen ontwikkelen BO Akkerbouw, Wereld Natuur Fonds, 

provincie Groningen en de Rabobank samen een zogenaamde biodi-
versiteitsmonitor voor de akkerbouw. Dit instrument gaat de mate van 
biodiversiteitsherstel in kaart brengen. Als stimulans, maar ook als 
verdienmodel voor de boer.

Project: Westeresch
In Westerwolde volgen Staatsbosbeheer, provincie Groningen en de 

RUG de ecologische en economische effecten van een aangepast biolo-
gisch akkerbouwplan binnen de cultuurhistorische perceelstructuur. 
De geteelde producten worden regionaal afgezet. De proef duurt vier 
jaar en speelt zich af op een zeventig hectare groot terrein van Staats-
bosbeheer dat door boeren wordt gepacht. 

Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen:

“Hiermee geven we een flinke impuls aan de verduurzaming van de sector, 
met positieve effecten voor biodiversiteit en landschap, maar ook met een 
goede boterham voor de boer.”

Henk Jumelet, Gedeputeerde Drenthe:

“De Regio Deal laat zien dat we in Noord-Nederland de handen in elkaar 
hebben geslagen. Samen kunnen we een voorbeeld zijn voor de rest van Ne-
derland door te werken aan oplossingen die bijdragen aan de balans tussen 
ecologie en economie.”

Johannes Kramer, gedeputeerde Fryslân:

“We hebben goede plannen. Het is nu van belang om de slag naar het erf te 
maken: van bureaucratie naar het boerenerf.”
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Project: Midwolder Bouwten
Welk effect heeft een verruiming van het bouwplan van één keer in 

de twee jaar naar één keer in de vijf jaar aardappelen telen, in com-
binatie met niet-kerende grondbewerking, op bodem, biodiversiteit 
en opbrengsten? Dat is onderwerp van onderzoek in een proefgebied 
van 62 hectare en referentiegebied van 24 hectare. Dit alles rondom de 
Ennemaborg in Midwolda. Genoemd proefgebied wordt verdeeld in 
vijf proefvakken. Naar verwachting zal het project effectieve maatre-
gelen opleveren die breed inzetbaar zijn in de gangbare akkerbouw. 

Project: natuurinclusieve landbouw Groote Veenpolder
In de agrarisch ingerichte Groote Veenpolder (2.500 hectare), gren-

zend aan natuurgebied de Rottige Meenthe (gemeente Weststelling-
werf) wil de gelijknamige initiatiefgroep verdienmodellen ontwikke-
len en inpassen voor een duurzame bedrijfsvoering in een veenpolder 
waar veertig agrarische bedrijven de kost verdienen. Nevendoelstel-
lingen zijn de instandhouding van de natuurgebieden en het verster-
ken van de leefbaarheid op het platteland.

Project: duurzame melkveehouderij Drenthe
De provincie Drenthe, boeren- en natuurorganisaties en het agra-

risch bedrijfsleven werken samen aan het verduurzamen van de 
Drentse melkveehouderij.  De aanpak bestaat uit concrete maatregelen 
om melkveehouders te ondersteunen hun bedrijf te verduurzamen. 
Zo krijgen zij een bedrijfseigen duurzaamheidsplan en een financiële 
beloning voor daadwerkelijke stappen die zij realiseren voor het ver-
duurzamen van hun bedrijf. Ook kennisuitwisseling tussen melkvee-
houders onderling op het gebied van duurzaamheid is een belangrijke 
speerpunt. Gezamenlijke ambitie is een gesloten kringloop in 2025. 

Project: natuurinclusieve boeren in veenweidegebied
De komende jaren ontwikkelen Staatsbosbeheer, de provincie  

Fryslân, gemeente Heerenveen, Wetterskip Fryslân, Wageningen  
Universiteit en de Gebiedscommissie Aldeboarn – De Deelen samen 
een scenario en kringloopwijzer voor circulaire landbouw in het 
kwetsbare Friese veenweidegebied. Ze hanteren hierbij het streefbeeld 
voor het veenweidegebied. 
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Hoe organiseren we de Regio Deal
De Regio Deal krijgt een programmamanager en per gebied een 

gebiedstrekker- of makelaar. De laatste brengt in het gebied zo veel 
mogelijk relevante partijen en ondernemers samen. De ministeries 
van LNV en OCW en de drie provincies vormen de stuurgroep, coördi-
neren het geheel, bewaken de voortgang en zorgen voor de monitoring 
van de resultaten. Ook leveren zij hun bijdrage als het gaat om wet- en 
regelgeving en kennisontwikkeling. De Agro Agenda vormt het be-
stuurlijke platform dat meedenkt over de plannen en de uitvoering.

Meedoen
Aansluiten bij één van de lopende initiatieven? Een bijdrage leveren 

aan het streefbeeld en/of actieplan? Samen met collega’s en andere  
belanghebbenden een project initiëren en uitvoeren? Of gewoon 
nieuwsgierig naar meer informatie over de Regio Deal en op de hoogte 
blijven van de vorderingen? 

• provincie Fryslân: Michiel Sybesma 
m.d.sybesma@fryslan.frl, tel. 058 - 292 59 25

• provincie Groningen: Ko Munneke 
F.J.Munneke@provinciegroningen.nl, tel. 050 - 316 49 11

• provincie Drenthe: Dirkjan Immega 
d.immenga@drenthe.nl, tel. 0592 - 36 55 55

Juli 2019

Deze folder is een gezamenlijke uitgave van het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), 
de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en de Agro 
Agenda Noord-Nederland.

• www.rijksoverheid.nl/ 
ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit

• www.fryslan.frl
• www.provinciegroningen.nl
• www.provincie.drenthe.nl
• www.agroagendann.nl

Tekst: Terwisscha & Wagenaar
Vormgeving: TWonline
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