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Proces
• Januari 2015,Provincie Drenthe vraagt
Groenmanifestpartners om inbreng t.a.v. PAS
beleidsregels;
• 31 maart 2015, GM partners antwoorden door middel
van gezamenlijke brief:
– Voorstander van landelijk uniforme aanpak;
– Extra flankerend Drents beleid en instrumentarium
– Actief grondbeleid

• Juni 2015, GM partners presenteren bouwsteen
Ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur

Drentse belangen
• Drentse landbouw is overwegend grondgebonden
• Natuur en landbouw onvoldoende ruimtelijk robuust
• Juist Drentse landbouw is kansrijk m.b.t. sluiten kringlopen

• Fosfaat
– Landelijk fosfaatoverschot door met name Zuid-Nederland, maar
ingrijpen Staatssecretaris raakt na 1 juli ook Noorden
– In Noordelijk verband: Friesland vol en ook in Drenthe
waakzaamheid geboden

• Stikstof
– Probleem is te hoge depositie
– Mede daardoor acute noodzaak kringloopdenken
– Niet alleen verantwoordelijkheid rijk, maar ook provincie

Drenthe op voorsprong zetten
Gezamenlijke ambitie is in 2025 zoveel als mogelijk
gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en ammoniak op
gebiedsniveau en bedrijfsniveau

Drentse melkveebedrijven zijn daarbij in 2025 de top in
duurzame grondgebonden melkveehouderij en gericht
op duurzame productie.
Dat is goed voor een toekomstbestendige Drentse
landbouw en goed voor de Drentse natuur.

Scenario C -plus
Drenthe kan kiezen uit scenario’s:
A. Niets doen: landelijke en Europese regels afwachten
B. Provinciaal voorhoede vrijblijvend stimuleren
bijvoorbeeld op gebied van kennisuitwisseling
C. + Peloton meekrijgen met concurrentievoordeel
- Peloton dwingen met concurrentienadeel

Strategie Drenthe
• Aanpak kringloop in versnellingsagenda NNL….
• PAS beleidsregels en vergunningen………………….
• Programma Natuurlijk Platteland…………………….
maar
• Crux is de koppeling tussen die drie met extra
gebiedsgerichte aanpak en actief grondbeleid
•
•
•
•

Kern van Drentse Ontwikkelagenda MVH en Natuur is:
vertaling van de doelen uit de versnellingsagenda NNL in
gebiedsgerichte aanpak;
Het leggen van een koppeling met vergunningen;
Vertaling naar PG Natuurlijk Platteland
Aanvulling met actief grondbeleid

Inkomen en management 25% koplopers
bron: Landbouweconomisch Instituut 2015, obv bedrijfsgegevens 2013

• Inkomen per kg melk vertoont een grote spreiding, maar is weinig
afhankelijk van grondsoort of intensiteit. De managementcapaciteit
van de ondernemer lijkt een grote rol te spelen
• Bedrijven met laag stikstofoverschot hebben gemiddeld gezien geen
slechter inkomen dan vergelijkbare bedrijven met een hoog
stikstofoverschot.
• Bedrijven met laag fosfaatoverschot hebben gemiddeld gezien geen
slechter inkomen dan vergelijkbare bedrijven met een hoog
fosfaatoverschot.
• Koplopers zijn uitstekende managers die kans zien om op meerdere
items goed te scoren. Zij zien kans maatschappelijke wensen in hun
bedrijfsvoering te integreren zonder dat het ten koste gaat van hun
inkomen.

Doelen versnellingsagenda Noord Nederland
Drentse Melkveehouderij in 2020 op voorsprong
Bodem, water
Lucht

• Fosfaatoverschot/ha/jr voor alle Drentse bedrijven op
niveau van 25% beste bedrijven uit 2013
• Stikstofoverschot/ha/jr voor alle Drentse bedrijven op
niveau van 25% beste bedrijven uit 2013
• Ammoniakemissie/ha/jr voor alle Drentse bedrijven op
niveau van 25% beste bedrijven uit 2013

Biodiversiteit

• Organische stofbalans op bedrijfsniveau positief

Weidegang

• Minimaal weidegang van 120 dagen/jr en 6 uur per dag en
minimaal gelijk aan percentage weidegang in 2012

Bedrijfsniveau
Resultaten 2020 Drentse Melkvee bedrijven:
• Alle Drentse bedrijven in 2020 op niveau 25% beste bedrijven uit 2013
• Bij 250 bedrijven duurzaam bedrijfsplannen opgesteld en uitgevoerd
• Koppeling gelegd tussen duurzaam bedrijfsplan en NB wet vergunning

Wat vraagt dit van provincie Drenthe?
a. Actieve deelname Drenthe in Versnellingsagenda Melkveehouderij N-NL
b. Financiering implementatie gereedschapskist “proeftuin Overijssel”
c. Ondersteunen van 250 bedrijven bij opstellen en uitvoeren duurzaam
bedrijfsplan
d. In vergunningen NB-wet link met duurzaam bedrijfsplan
e. Opnemen verplichting duurzaam bedrijfsplan voor bedrijven die gebruik
maken van (verkavelings)instrumentarium
f. Onderzoeken verdere beloningsprikkels voor de koplopers

Gebiedsniveau
Resultaten 2020 voor Drenthe:
• In circa 5 knelpuntgebieden is een duurzaam gebiedsplan opgesteld en uitgevoerd.
• In deze knelpuntgebieden heeft 50% van Melkveebedrijven ook duurzaam
bedrijfsplan opgesteld
• In de circa 5 knelpuntgebieden zijn in totaal minimaal 5 bedrijven verplaatst en/of
wat betreft verkaveling toekomstbestendig gemaakt
Wat vraagt dit van provincie Drenthe?
f.
Jaarlijks opstellen stand in Drenthe op gebiedsniveau: stikstof, fosfaat en ammoniak
g.
Ondersteuning opstellen en uitvoering van 5 duurzame gebiedsplannen
h. Beschikbaar stellen van voor 75% revolving fund surplus voor actief grondbeleid €
10 mln (2,5 subsidie + 7,5 revolverend) tbv periode 2015 – 2020
i.
Onderzoeken verdere beloningsprikkels koplopergebieden

Actief grondbeleid natuur en landbouw
•
•
•
•

Provincie kent in 10 gebieden “natuur en water” opgaven;
Zwaluwstaart dit aan “kringlooplandbouw”
Creëer landingsplekken en ruilgrond voor Drentse boeren
Leg daarbij link met gebiedsmakelaars en overdruk en
onderdrukgebieden in Drenthe
• Koppel de verplaatsingsregeling aan koplopervoorwaarden
• Koppel daaraan extra inzet van € 10 mln (2,5 subsidie + 7,5
revolverend) voor actief grondbeleid in relatie tot
verplaatsing melkveebedrijven;
en
Bereik daarmee een aanzienlijke versnelling op
gecombineerde opgaven natuur, water en kringlooplandbouw
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