
 
Betreft agendering van:  
A2: Laatste stand van zaken en voortgang Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (brief van 20 mei 
2020)  
 
Geagendeerd door: Statenfractie GroenLinks 
 
Vergadering: Ingekomen stuk bij OGB 17 juni 2020.  
 
Motivatie voor agendering: 
PS is op 20 mei 2020 op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken betreft de Regiodeal 
Natuurinclusieve Landbouw middels een brief. De brief gaat over de gehele Regiodeal 
Natuurinclusieve Landbouw, waarmee de ambitie is vastgelegd om in acht gebieden in het Noorden 
een duurzame natuurinclusieve landbouw te realiseren. Voor Drenthe betreft dit de 3 projecten: 
Biodiversiteitmonitor veenkoloniën, gebied Drents plateau en de Drents-Groningse veenkoloniën.  
 
Momenteel zijn er Europese ontwikkelingen. Namelijk dat in het kader van de Green Deal de EU-
Klimaatcommissaris Frans Timmermans in mei twee strategieën om de Europese landbouwsector te 
verduurzamen presenteerde. De twee strategieën zijn de Farm to Fork-strategie en de 
Biodiversiteitsstrategie. Volgens beide strategieën wil de Commissie vóór 2030 drie miljard bomen 
planten, 25.000 kilometer aan rivierbodems schoonmaken en het aantal beschermde 
natuurgebieden uitbreiden. Ook moeten boeren voortaan 10 procent van hun akkerland braak laten 
liggen, komen er maatregelen tegen overtollige stikstofuitstoot, en mogen de btw-heffingen op 
biologisch fruit omlaag. Ook genoemd zijn het gebruik van kunstmest tegengaan, het gebruik van 
pesticiden met de helft verminderen, bodemerosie stoppen en insectenpopulaties beschermen door 
bijvoorbeeld bloemstroken aan te leggen.  
 
Naast deze Europese ontwikkelingen zijn er ook nieuwe landelijke ontwikkelingen die hieruit 
voortvloeien. Nederland is van plan om zijn Nationaal Strategisch Plan eind 2021 in Brussel in te 
leveren. De gesprekken daarover vinden plaats onder leiding van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Minister Carola Schouten schreef eind maart in een brief aan de 
Tweede Kamer de tijd tot dan te willen ‘gebruiken om alvast maatregelen te nemen ten behoeve van 
het klimaat, biodiversiteit en leefmilieu’.  Hiernaast is landelijk het rapport Remkes, Niet alles kan, 
overal op 08-06-2020 verschenen.  
 
Gezien deze Europese en landelijke ontwikkelingen hebben we enkele vragen aan de overige fracties 
en GS. Tevens hebben we een aanvullende vraag specifiek over Biodiversiteitmonitor veenkoloniën.  
 
Visie van de fractie:  
De fractie van GroenLinks kijkt uit naar de transitie naar circulaire of extensievere, emissie-arme 
landbouw. Met het verschijnen van het rapport Remkes, Niet alles kan, overal op 08-06-2020 zien we 
kansen om hoofdstuk vier van dit rapport deels mee te nemen in de projecten. Dit zal voor de 
deelprojecten mogelijkerwijs extra kosten met zich meebrengen. Eerder in de media is verschenen 
dat Drenthe een provincie is welke meer gebruik kan maken van subsidie kansen.  Omdat we als 
GroenLinks graag in kansen denken willen we aan GS vragen of bij het Drents project 
biodiversiteitmonitor veenkoloniën gekeken of dit project ook ingediend kan worden als binnen het 
LIFE-programma van de Europese Unie? Om zo nog meer financiële middelen te genereren.  Deze 
vraag geldt ook voor het onderzoek naar nieuwe verdienmodellen in kringlooplandbouw binnen het 
gebied Drents plateau.   
 
Als GroenLinks fractie juichen wij het toe dat de biodiversiteitsmonitor uitkomsten  binnen het 
project Biodiversiteitmonitor veenkoloniën als basis kan dienen bij het belonen van bedrijven. Wel 



vragen wij ons af of deze beloning een prikkel geeft voor een structurele permanente bijdrage aan de 
biodiversiteit? Hoe kan het langere termijn effect voor de biodiversiteit geborgd worden in de 
financiële prikkel? Worden in dit project ook de huidige financiële prikkels die er al zijn binnen de 
provincie Drenthe om biodiversiteit te vergroten meegewogen? Daarbij denken we aan financiële 
stimulansen van waterschappen, Europees, provinciaal, etc… .  
 
Vragen aan de overige fracties: 

1. Zien de overige fracties ook koppelingskansen met de Farm to Fork-strategie en de 
Biodiversiteitsstrategie voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.  

2. Zien de overige fracties ook kansen in het verwerken van hoofdstuk vier van het rapport van 
Remkes niet alles kan overal in de Drentse deelprojecten van Regiodeal Natuurinclusieve 
Landbouw. 

3. Zien de overige fracties ook het nut ervan in om goed te kijken naar welke additionele 
subsidies hiervoor in aanmerking zouden komen?  

4. Bent u het eens met GroenLinks dat een nauwkeurig afweging voor het belonen met 
financiële prikkels aan bedrijven om structureel de biodiversiteit te vergroten van belang is? 
Vindt u ook dat het structurele effect op biodiversiteit meer aandacht hoort te krijgen? Dat 
een overzicht voor deze financiële prikkels binnen de provincie Drenthe is daarbij van belang.  

 
Vragen aan het college van GS: 

1. Ziet GS ook koppelingskansen met de Farm to Fork-strategie en de Biodiversiteitsstrategie 
voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw?  

2. Wil GS overwegen hoofdstuk vier van het rapport van Remkes niet alles kan overal in de 
Drentse deelprojecten van Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw ter sprake te brengen in de 
wekgroep?  

3. Zou GS willen kijken of er additionele subsidie mogelijkheden zijn voor de verschillende 
Drentse deelprojecten?  

4. Heeft GS bij het Drents project biodiversiteitmonitor veenkoloniën gekeken of dit project ook 
ingediend kan worden als binnen het LIFE-programma van de Europese Unie? 

5. Bent u het eens met GroenLinks dat een nauwkeurig afweging voor het belonen met 
financiële prikkels aan bedrijven om structureel de biodiversiteit te vergroten van belang is? 
Vindt u ook dat het structurele effect op biodiversiteit meer aandacht hoort te krijgen? Dat 
een overzicht voor deze financiële prikkels binnen de provincie Drenthe is daarbij van belang 
 

Henk Nijmeijer en Elke Slagt-Tichelman, Statenleden GroenLinks Drenthe 
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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de laatste stand van zaken en de voortgang van de Re-
giodeal Natuurinclusieve Landbouw.

Op 2 oktober 2019 is de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw formeel bekrachtigd
op de NatuurTop in Groningen. Hiermee is de ambitie vastgelegd om in acht gebieden
in Groningen, Fryslán en Drenthe een duurzame, natuurinclusieve landbouw te reali-
seren. Landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van de
biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én economisch rendeert. Hiermee wil
Noord-Nederland zich als koploper voor een duurzaam en vitaal platteland op de kaart
zetten. Dit doen wijvia een gebiedsgerichte aanpak. De Regio Deal is in gezamenlijk-
heid tot stand gekomen met inbreng van vertegenwoordigers uit de landbouw- en na-

tuursector, de wetenschap en de overheid. f ot2023 is hiervoor € 20 miljoen be-
schikbaar. De provincies dragen gezamenlijk € 10 miljoen bij, net als het Rijk.

Noord-Nederland als proeft uin
De ontwikkelde aanpak, kennis en ervaringen worden breed in het noorden en de rest
van Nederland gedeeld. De gekozen gebieden zijn Schiermonnikoog, noordelijke
Kleischil, Oldambt, Westerwolde, Veenkoloniën, Drents Plateau, Friese veenweide en
Friese kleiweide. Deze gebieden verschillen sterk van elkaar, maar binnen elk gebied
is juist een sterke samenhang van gebiedskenmerken, zoals grondsoort, landschap,
sociale samenhang en watersysteem. 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. De ontwikkelde aanpak,
kennis en ervaringen worden breed in het noorden en de rest van Nederland gedeeld
met hulp van een consortium bestaande uit kennis- en onderwijsinstellingen.
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Streefbeelden, actieplan nen en voorbeeld projecten
ln de vorengenoemde acht gebieden uit de Regio Deal wordt per gebied in een
streefbeeld bepaald waar het gebied over tien jaar wil staan. Elk streefbeeld wordt
vervolgens vertaald in een actieplan. Doelvan deze gebiedsgerichte aanpak is om
elke grondgebruiker in de gebieden een handelingsperspectief te bieden om invulling
te geven aan natuurinclusieve landbouw die past in de gebiedsspecifieke situatie. Ver-
volgens worden instrumenten en werkwijzen ontwikkeld die natuurinclusief boeren
aantrekkelijk en rendabel maken en in de praktijk getest.

Mede als gevolg van de verschillen tussen de gebieden in omvang, organisatiegraad
en bijvoorbeeld stikstofproblematiek kent de uitvoering van het opstellen van streef-
beelden en actieplannen verschillen. Schiermonnikoog, Oldambt, Drents Plateau,
Veenkoloniën, Westerwolde en Kleiweide zijn eind vorig jaarlbegin dit jaar begonnen
met de processen om samen met de grondgebruikers te komen tot een gedeeld
streefbeeld. De eerste streefbeelden en actieplannen worden naar verwachting voor
de zomer opgeleverd. Vanwege de coronacrisis zijn er nu geen fysieke bijeenkomsten
meer. Het proces voor de noordelijke Kleischil, die loopt van Harlingen tot de
Eemshaven, is in de loop van het tweede kwartaal gestart en neemt daarbij de resul-
taten uit een pilot in De Marne van het College van Rijksadviseurs mee. Voor het om-
vangrijke veenweidegebied in Friesland zullen naar verwachting meerdere processen
worden gestart voor deelgebieden, te beginnen met de Groote Veenpolder.
De Regio Deal heeft inmiddels, vooruitlopend op de actieplannen, een aantal voor-
beeldprojecten ondersteund die dit jaar zijn gestart. Zij vormen de voorhoede van wat
nog komen gaat. We lichten ze hieronder toe.

. Project Aldeboarn-De Deelen
ln dit deel van de Friese veenweide wordt door burgers en boeren 'van onder op' ge-
werkt aan een kringloopwijzer voor circulaire landbouw. Basis hiervoor is het streef-
beeld voor het veenweidegebied. Daarbij is ook aandacht voor het weidevogelbeheer
Betrokken zijn Staatsbosbeheer, de provincie Fryslàn, gemeente Heerenveen,
Wetterskip Fryslàn, Wageningen Universiteit en de Gebiedscommissie
Aldeboarn - De Deelen.

o Project Pijpkaneel
ln Ferwoude in het Friese Kleiweidegebied werken vier agrariërs aan de case
Pijpkaneel, waarbij zij aan de slag gaan met een herverkaveling, inclusief aan- en
verkoop en afwaardering van gronden, zodat hier een meer natuurinclusief landbouw-
gebruik mogelijk wordt. Daarnaast komt er een integraal gebiedsplan. Betrokken zijn
It Fryske Gea, vogelwacht, gemeente Sudwest Fryslàn, provincie Fryslán, Rijksuniver-
siteit Groningen en Friesland Campina.

o Project Midwolder Bouwten
Medio februari is de pilot op de Midwolder Bouwten in de provincie Groningen officieel
gestart met de ondertekening van de pachtovereenkomst tussen Groninger Land-
schap en pachters én broers Adri en Jan Boonman. Op een akkergebied van 60 ha
naast de Ennemaborg in Midwolda wordt een aantal natuurinclusieve maatregelen ge-
nomen gericht op een gezonde bodem en herstel van biodiversiteit. Het
Groninger Landschap stelt de grond beschikbaar. Het gangbare tweejarige Veenkolo-
niaal bouwplan wordt verruimd naar een vijfjarig bouwplan waardoor de variatie aan
gewassen toeneemt.



3

Naast een ruimer bouwplan, komt er meer dan zes kilometer aan bloemranden. De

effecten op bodem en biodiversiteit worden gemeten door de Rijksuniversiteit
Groningen.

o Project Biodiversiteitsmonitor Veenkoloniën
ln de Veenkoloniën worden verschillende methodes uitgeprobeerd om meer natuur-
inclusief te telen. Om de bijdrage van boeren aan de natuur te kunnen waarderen en
uiteindelijk belonen, is een eenduidige manier van meten nodig. Daarvoor wordt de
Biodiversiteitsmonitor akkerbouw ontwikkeld. Deze monitor helpt akkerbouwers om

biodiversiteit op en om hun bedrijven te versterken en dient als basis voor beloning
van hun prestaties. Zo wordt het voor akkerbouwers aantrekkelijker om de omslag te
maken naar een natuurvriendelijke bedrijfsvoering. Daarbij kunnen zij profiteren van
de diensten die de natuur levert, zoals een gezonde bodem, voldoende schoon water
en bestuivende insecten. Het opzetten van deze monitor is een unieke samenwerking
van hetWNF, Rabobank, Brancheorganisatie Akkerbouw en de provincie Groningen
en sluit aan op het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel, die in de Veenkoloniên
nu regionaal op effectiviteit wordt getoetst. Het regionaal onderzoek wordt uitgevoerd
door de agrarische natuurverenigingen AND en ANOG en ondersteund door de pro-
vincies Drenthe en Groningen.

. Project Westeresch
ln Westerwolde volgen Staatsbosbeheer, provincie Groningen en de Rijksuniversiteit
Groningen de ecologische en economische effecten van een aangepast biologisch ak-
kerbouwplan binnen de cultuurhistorische perceelstructuur. De geteelde producten

worden, waar mogelijk, regionaal afgezet. De proef duurt vier jaar en speelt zich af op

een zeventig hectare groot terrein van Staatsbosbeheer dat door zeven boeren wordt
gepacht.

t Gebied Drents Plateau
ln de lunchbijeenkomst van 26 februari 2020 bent u geïnformeerd over het proces van
de Regiodeal NIL (onder andere inhoudelijke aanpak), de betrokkenheid van onze
partners en de Governance. Daarbij is aangegeven voor wat betreft het Drents
Plateau dat wij richting biodiversiteit en landschapskwaliteit gaan verdiepen, wij gaan

verbreden van melkveehouderij naar akkerbouw en wij gebiedsgericht gaan werken.
Deze slag moet gemaakt worden om te kunnen anticiperen op de regionale opgaven
op het gebied van klimaat, water, bodem, energie, biodiversiteit en landschappelijke
kwaliteit. De opgave van de toekomst moet vertaald worden naar nieuwe verdien-
modellen voor de lokale ondernemers in samenwerking met de landbouworganisaties,
kenn isinstellingen, terrein beherende organisaties en marktpartijen.
Onze stip aan de horizon is Drenthe als kraamkamer voor:
. economisch rendabele en duurzame landbouw
. kringlooplandbouwopgebiedsniveau
o herstel en verbetering van biodiversiteit en landschapskwaliteit.

e Drents-Groningse Veenkoloniën
ln de Drents-Groningse Veenkoloniën wordt onder regie van het programmabureau
van Agenda voor de Veenkoloniën gewerkt aan de gebiedsgerichte aanpak voor Na-
tuurinclusieve Landbouw. Wijzijn samen met de provincie Groningen hierbij nauw be-
trokken. De afgelopen periode is door middel van diverse werksessies input uit het
gebied opgehaald ten behoeve van het opstellen van een streefbeeld. Bij deze
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werksessies zUn de partners van Agenda voor de Veenkoloniën, lnnovatie Veenkolo-
niën en gebiedspartners, waaronder LTO-afdelingen betrokken. lnmiddels wordt met
het project Biodiversiteitsmonitor Veenkoloniën van start gegaan, zoals eerder in deze
brief vermeld.

Van elkaar leren en kennis delen
Van elkaar leren en kennis delen is onderdeelvan de Regio Deal met Noord-
Nederland als proeftuin. Om bestaande kennis optimaal aan te wenden, nieuwe
kennis te delen, te borgen en te monitoren en studenten op te leiden, is een nieuwe
unieke samenwerking nodig die gebieden en kennispartners samenbrengt. Hiervoor
gaat een kennisconsortium bestaande uit de Rijksuniversiteit Groningen,
Wageningen UR, Hogeschool Van Hall Larenstein, Terra college, Nordwin colÍege,
Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw en het Kadaster zich de komende
jaren actief inzetten.

AgroAgenda
Op 25 februari 2020 heeft de stuurgroep van de AgroAgenda voor het eerst geadvi-
seerd over de Regio Deal. De AgroAgenda, waarin de primaire landbouw, de keten-
partijen, natuurorganisaties, kennisinstellingen en overheden zijn vertegenwoordigd,
geeft de stuurgroep van de Regio Deal gevraagd en ongevraagd advies.

Tot slot
Hoewel vanwege de corona uitbraak momenteel geen fysieke bijeenkomsten plaats
kunnen vinden, gebeurt er veel in Noord-Nederland in de omslag naar natuurinclu-
sieve landbouw. Er zit energie in de gebieden en de aansluiting wordt gezocht bij ini-
tiatieven die van onderop (zijn) ontstaan.
Wij houden u graag betrokken bij de activiteiten vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve
Landbouw. Dat gebeurt onder meer via nieuwsbrieven, de jaarlijkse voortgangsrap-
portages en de reguliere planning & control cyclus.

Zodra hetweer mogelijk is, nodigen we u van harte uit om een kijkje te nemen in de
gebieden, zodat u ook zelf kunt zien wat er allemaal in Noord-Nederland, de proeftuin
voor kringlooplandbouw, gebeurt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Folder Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw
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Regio Deal
Natuurinclusieve
Landbouw
Samen werk maken van
een vitaal platteland
in Noord-Nederland
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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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