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Onderwerp: Uitvoering Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij na-

tuurgebieden
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/l eden,

ln onze vergadering van 16 maart hebben wij besloten uitvoering te geven aan
de regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden van het Mi-
nisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De regeling maakt het
mogelijk om met een bijdrage van LNVveehouderijen aan te kopen met het oog
op een blijvende vermindering van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige
Natura 20O0-gebieden. ln deze brief informeren wij u over de uitvoering.

Het Rijk heeft in haar structurele aanpak stikstof een set van bronmaatregelen
opgenomen die zou moeten leiden tot een minimale reductie van depositie van
stikstof op de stikstofgevoelige Natura 200O-gebieden van gemiddeld
120 mol/ha/jaar. Provincies hebben toegezegd bijte dragen aan optimaaldoel-
bereik door de bronmaatregelen te helpen 'richten'.

De aankoopregeling maakt het voor provincies mogelijk eenmalig een uitkering
aan te vragen voor aankopen van veehouderijen met het oog op een blijvende
vermindering van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-ge-

bieden. De eerste tranche van deze regeling is van kracht tot 1 november 2021.

Deze eerste tranche wordt gebruikt om ervaring op te doen. Daarna volgen
nog twee,tranches met een aangepaste regeling op basis van monitoring en eva-
luatie.
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LNV financiert het waardeverschil wat ontstaat door de functiewijziging. Het to-
taalbudget is landelijk € 95 miljoen, voor Drenthe is € 12,4 miljoen beschikbaar.
Door het aankopen van bedrijven neemt het bezit van de provincie toe, de ge-

kochte gronden en gebouwen worden verantwoord op de provinciale balans bij
de materiële vaste activa in het investeringskrediet grondbezit Programma
Natuurlijk Platteland.
Het waardeverschil wat ontstaat door de functieverandering (lasten) kan gedekt
worden uit de specifieke uitkering van LNV (baten). Bij de eerste actualisatie
van de begroting zal deze budget neutrale begrotingswijziging worden meege-
nomen.

De regeling geeft ook ruimte aan provincies voor het realiseren van nevendoelen,
denk bijvoorbeeld aan het Programma Natuurlijk Platteland. De gronden van het
agrarisch bedrijf kunnen desgewenst worden gekocht; de aangekochte land-
bouwgrond kan vervolgens gebruikt worden in gebiedsprocessen.

Op basis van controle en ranking zal met de aangemelde veehouderijen die aan

alle eisen, randvoorwaarden en criteria voldoen, in gesprek getreden worden
over aankoop. Ranking is nodig, omdat de door LNV beschikbaar gestelde mid-
delen niet voldoende zijn om alle in aanmerking komende veehouderijen een

aanbod tot aankoop te kunnen doen. Daarnaast dient deze ranking om te komen
tot een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van middelen. Deelname aan de

regeling is te allen tijde vrijwillig. Een overzicht van de criteria kunt u vinden op
www. p rovi ncied renthe. n l/sti kstof .

Deze aankoopregeling is de eerste bronmaatregel van het Rijk waarbij de pro-
vincie de uitvoering ervan op zich neemt en loopt qua momentum van publicatie
en uitvoering voor op de ontwikkeling en uitvoering van de gebiedsgerichte

aanpak Stikstof. Wij zetten in op aankopen die een maximale bijdrage (dichtbij
Natura 2OO0-gebieden) zullen gaan leveren aan de gebiedsgerichte aanpak en

daarmee aan sti kstof red uctie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

th/coll.


