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Inleiding 

a. Algemeen 

Grondbeleid en het investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland (PNP) 

Op 9 maart 2016 hebt u de nota "Grondbeleid volgens provincie Drenthe 2016-2021" vastgesteld. 

Met het vaststellen van de beleidsnota beschikt de provincie over een investeringskrediet voor 

een (ruil)grondvoorraad. Het investeringskrediet en de grondvoorraad zijn noodzakelijk voor het 

realiseren van de afspraken van het natuurpact. De maximale hoogte van het investeringskrediet, 

c.q. de waarde van de grondvoorraad voor het PNP, is € 38 miljoen (Provinciale Staten 19 april 

2017). De verwachting was destijds dat er op termijn meer financiële ruimte nodig zou zijn voor 

het aanhouden van een grondvoorraad. 

 

Programma Natuurlijk Platteland (PNP) 

Op 12 april 2016 hebben wij het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) vastgesteld. De opgave 

in het PNP vloeit voort uit het Natuurpact met het Rijk in 2013 en nationale en Europese verplich-

tingen ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura 2000, het, inmiddels inge-

trokken, Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor de realisatie 

van deze ambities heeft het Rijk de provincies geld, grond en fte's meegegeven. De gronden die 

wij van het Rijk hebben gekregen zijn de zogenaamde bruidsschat gronden. Met het Rijk is in het 

Natuurpact afgesproken dat de opbrengsten van deze gronden ingezet moeten worden voor het 

realiseren van de doelen in het PNP. 

 

De grondvoorraad 

De grondvoorraad bestaat uit gronden binnen het NNN en ruilgronden buiten het NNN. De 

bruidsschat gronden maken deel uit van deze voorraad. Als deze gronden worden verkocht of 

geruild naar het NNN gaat de verkoopopbrengst naar het programmabudget PNP via de reserve 

Natuur. Nieuwe ruilgrondhectares die gekocht worden, komen voor de agrarische waarde ten 

laste van het investeringskrediet. Dus om de grondvoorraad op peil te houden is extra budget in 

het investeringskrediet nodig. 

 

Het initiële investeringskrediet in 2016 bedroeg € 10 miljoen. In 2017 is het PNP op stoom geko-

men en hebt u dit krediet verruimd naar € 38 miljoen. Onderstaande grafiek geeft het verloop 

weer van het investeringskrediet vanaf 2016 tot en met augustus 2019. In de grafiek is ook de 

prognose voor de laatste maanden van 2019 meegenomen. 

Het resultaat van 2019 is dat de stand van het krediet € 37,2 miljoen is.  
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Voorstel ruimte investeringskrediet  

Op basis van een goede analyse van het grondbezit is duidelijk welke gronden doorgeleverd  

kunnen worden aan eindbeheerders en wanneer gronden geruild of verkocht kunnen worden.  

De verkoop van de bruidschatgronden is hier onderdeel van. Dit gecombineerd met een reële 

planning van de aankoop van (ruil)grond geef een prognose voor het investeringskrediet. In on-

derstaande grafiek wordt het verloop van het benodigde investeringskrediet weergegeven. 

 

 
 

In de toelichting wordt de verantwoordingstechniek voor grond aan- en verkopen in het kader van 

de realisatie van het NNN conform de spelregels van het Besluit Begroting en Verantwoording 

Provincie en Gemeenten (BBV) uitgelegd. 

 

b. Europese aspecten 

 Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 

 Niet van toepassing. 

 

d. Participatie 

 Niet van toepassing. 

Advies  

Het investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland op te hogen van € 38 miljoen naar 

€ 45 miljoen. 

 

Doelstelling uit de begroting 

Investeringskrediet voor de strategische (ruil)grondvoorraad. 

7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond t.b.v. Natuurnetwerk Nederland. 
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Argumenten 

1.1 De bevoegdheid met betrekking tot het investeringskrediet ligt bij uw Staten 

 Gronden voor doelrealisatie van het PNP worden aangekocht onder de verantwoordelijkheid van 

de provincie. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV) worden (ruil)gronden op de provinciale balans verantwoord bij de materiële vaste activa. 

Voor dergelijke investeringen verstrekt u een investeringskrediet.  

 

1.2 Het huidige krediet is ontoereikend voor de noodzakelijke omvang van de grondvoorraad 

In de acht deelprogramma's van het PNP is het van groot belang om over een voorraad ruilgrond 

te kunnen beschikken om de functiewijziging van landbouw naar natuur te kunnen realiseren. 

Ook met het instrument kavelruil wordt voortvarend gewerkt aan de realisatie van verbetering van 

de agrarische structuur, dit in combinatie met andere provincialen doelen. Ruilgrond maakt het 

mogelijk de agrarische structuur te verbeteren door uitruil en clustering van bezit en daarnaast 

grondeigenaren binnen het NNN te bewegen tot verkoop tegen aanvaarding van gronden buiten 

het NNN.  

 

Voorafgaand aan de realisatie van doelen is dus een investering in ruilgrond noodzakelijk. De 

restantopgave, op basis van de Voortgangsrapportage Natuur 2018, in de deelprogramma's is 

3.230 ha. Ervaring leert ons dat voor de realisatie van de natuuropgave 60% door middel van ruil-

grond gerealiseerd wordt. Met dat uitgangspunt zal een ruilgrond voorraad van circa 1.100 ha de 

komende jaren nodig zijn. Uitgangspunt is dat er een grondvoorraad is die toereikend is voor de 

opgaves van het PNP en dat er regie is op aan- en verkopen. Ruilgronden die niet meer nodig 

zijn worden verkocht en ook binnen het NNN wordt de doorlevering van grond in gang gezet. Ge-

leidelijk neemt de hoeveelheid bruidsschat gronden af en neemt de hoeveelheid grond met een 

marktwaarde toe. Als wij min of meer dezelfde grondvoorraad nodig hebben is verhoging van het 

krediet nodig omdat de bruidsschat gronden onderdeel zijn van die grondvoorraad. 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

• Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de aan-

koop van (ruil)gronden niet rechtstreeks gedekt kan worden uit de reserve Natuur. Ruilgrond 

wordt als investering gezien en niet als last.  

• Het investeringskrediet voor de strategische (ruil)grondvoorraad van € 38 miljoen is eind 2019 

naar verwachting voor een groot deel benut. Op basis van een inventarisatie van aan- en ver-

koopkoopmogelijkheden is verhoging van het investeringskrediet vanaf 2020 naar € 45 miljoen 

noodzakelijk. Voor de wat langere termijn is de verwachting dat er een krediet nodig zal zijn van 

circa € 56 miljoen.  

• Het bezit van ruilgrond heeft als gevolg dat er kosten gemaakt worden bij aan- en verkoopproces-

sen die worden opgevangen in de reserve Natuur en komen dus ten laste van het Programma 

Natuurlijk Platteland. 
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• Een daling van de marktprijzen kan leiden tot een waardedaling van het provinciaal ruilgrond- 

bezit. Omdat het grondbezit altijd moet worden afgewaardeerd naar lagere marktwaarde moet 

een dergelijke waardedaling worden afgedekt in de reserve Natuur. Er vindt op systematische 

wijze monitoring plaats van de waarde van ons (ruil)grondbezit.  

Monitoring en evaluatie 

De hoogte van het investeringskrediet grondbezit PNP is gekoppeld aan de voortgang in de uitvoering 

van het PNP. Wij evalueren en monitoren jaarlijks welke ruimte nodig is om voldoende voortgang te 

houden in de verschillende gebiedsprocessen, waarbij wij kritisch blijven op de hoeveelheid aan te 

schaffen ruilgrond. Bij voorstellen tot aanpassingen in het investeringskrediet nemen wij ook het risico-

profiel op de grondvoorraad en de daarbij horende reservering in de reserve Natuurbeleid mee. De 

voortgang van het investeringskrediet is onderdeel van de reguliere P&C cyclus. 

Communicatie  

Provinciale Staten hebben besloten tot een verhoging van het Investeringskrediet voor het grondbezit 

Programma Natuurlijk Platteland  

Bijlagen  

Niet van toepassing.  

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Assen, 7 januari 2020 

Kenmerk: 2/5.4/2019002828  

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 

W.F. Brenkman MSc, secretaris 
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Verantwoordingstechniek van grond aan- en verkopen in het kader van de realisatie van het 

Natuur Netwerk Nederland (NNN). 

 

Voor het realiseren van de Natuuropgave kunnen landbouwgronden binnen het NNN door de pro- 

vincie worden verworven die vervolgens een natuurfunctie krijgen. Een zeer behulpzaam en noodza-

kelijk instrument hierbij is het kunnen aanbieden van alternatieve landbouwgrond buiten het NNN, zo-

genaamde ruilgronden. Door deze ruilprocessen wordt de natuuropgave en landbouwstructuurverbe-

tering gerealiseerd. 

 

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten alle gronden tegen aankoop of 

lagere marktwaarde als bezit op de provinciale balans worden geplaatst.  

• Na het sluiten van het Natuurpact zijn de rijksgronden (de bruidschatgronden) gefaseerd, om niet, 

in juridisch eigendom aan de provincie overgedragen en voor € 0,-- (aanschafwaarde) op de pro-

vinciale balans geplaatst. 

• Nieuwe aankopen vanaf 1 januari 2015 zijn direct in eigendom van de provincie en worden voor 

de aanschafwaarde op de balans geplaatst. 

 

De lasten die worden verantwoord in het begrotingsprogramma Natuurlijk Platteland hebben be- 

trekking op het boekwaardeverschil (85%) als gevolg van de functiewijziging van landbouw naar  

natuur.  

Voor ruilgronden is er geen sprake van functiewijziging. Deze gronden liggen buiten het NNN en be-

houden hun landbouwfunctie. Dit betekent dat de volledige aanschafwaarde op de balans wordt ge-

plaatst. Pas na ruiling in, aankoop van een perceel binnen het NNN, waarbij de landbouwer geheel of 

gedeeltelijk als tegenprestatie een landbouwperceel buiten het NNN krijgt, wordt een last genomen in 

de beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland. Dan vindt ook afboeking van de (ruil)grondvoorraad plaats. 

In feite leidt dit tot een uitgestelde lastneming tot het moment van doelrealisatie. Momenteel loopt 

mede hierdoor zowel het saldo van de reserve Natuurbeleid als de balanswaarde van de (ruil)grond 

op. 

 

In de nota Grondbeleid volgens provincie Drenthe 2016-2021 is de maximale omvang van de balans-

post strategische grondvoorraad voor het beleidsveld Natuurontwikkeling destijds vastgesteld op €10 

miljoen. In 2017 is door uw Staten besloten tot een verruiming naar € 38 miljoen (Provinciale Staten 

19 april 2017). 

 

Er is sprake van een investeringskrediet. Provinciale Staten zijn de aangewezen instantie om een in-

vesteringskrediet vast te stellen. Wel is er sprake van een bijzonder soort investeringskrediet. In te-

genstelling tot andere investeringen gaat het verstrekken van een investeringskrediet voor ruilgrond 

niet gepaard met het opvoeren van extra afschrijvingslasten in de provinciale begroting.  

De waarde van de grondvoorraad in het investeringskrediet wordt volledig gedekt door potentiele ver-

kopen. Mogelijke risico's door waardedalingen en verlies bij verkopen wordt volledig gedekt door het 

programma budget.  

 

De uitgaven voor grondverwerving worden immers in principe volledig gedekt door potentiële verkoop-

opbrengsten al dan niet via ruiling.  

 



Ontwerpbesluit   2020-916-1 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 7 januari 2020, kenmerk 

2/5.4/2019002828; 

 

 

BESLUITEN:   

 

het investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland op te hogen van € 38 miljoen naar 

€ 45 miljoen euro. 

 

 

 

 

Assen,  

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 ,voorzitter , griffier 

 

wa/coll.  

 


