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Gerald Maters, voorzitter GRAJK (Gronings Agrarisch Jongeren Kontact):
“Het is essentieel dat alle (maatschappelijke) eisen die worden gesteld aan de landbouw een bijdrage leveren aan 
een betere bodemvruchtbaarheid. Investeren in bodemvruchtbaarheid kan alleen plaats vinden met een rendabel 
verdienmodel. Andersom geldt, zonder bodemvruchtbaarheid geen rendabel verdienmodel.
De verscheidenheid aan bedrijven legt een basis voor variatie in het landschap. Het biedt economische stabiliteit, 
en geeft cross-overs van innovatie tussen de sectoren. Agrodiversiteit is daarmee de sleutel tot een leefbaar en 
functioneel platteland!”

Alma den Hertog, bestuurslid LTO Noord (Land en Tuinbouw Organisatie):
“De diverse vormen van bedrijfsvoering kleuren het landschap in al haar agrarische verschijningen. Milieu, dierwelzijn, 
omgeving en biodiversiteit zijn hiervan vanzelfsprekende onderdelen, deze worden meegenomen in de bedrijfsvoering.
Biodiversiteit is een aspect van de bedrijfsvoering die, waar het passend en mogelijk is, een goede toevoeging is 
aan omgeving en ondernemerschap. De uitdaging is vormen van biodiversiteit dusdanig toe te passen, zodat dit de 
economische en inhoudelijke kant van bedrijfsvoeren ondersteunt en daar extra kwaliteiten aan toevoegt”

Anneke Schäfer, directeur NMFG (Natuur- en MilieuFederatie Groningen):
“De consument is zich steeds meer bewust van wat hij/zij eet, stelt steeds meer eisen aan de gezondheid en de 
veiligheid van het voedsel, maar ook aan de manier waarop dit wordt geproduceerd. De afgelopen jaren hebben we 
gezien dat de publieke opinie of het koopgedrag van de consument grote impact kan hebben op de manier waarop wij 
ons voedsel produceren of daarmee omgaan. Het is dan ook van belang om bij de uitdagingen, waarvoor de landbouw 
staat, de consument nadrukkelijk te betrekken”

Welke uitdaging ziet de sector zelf?
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1. Inleiding
Met de uitvoering van het thema landbouw uit het 
Collegeakkoord ‘Vol vertrouwen’ zijn we nu bijna 2 
jaar aan de slag. De ambitie en inzet van het huidige 
college is helder: stappen maken bij de verduurzaming 
van de landbouwsector. En dat is geen sinecure, want 
de landbouwsector staat anno 2016/2017 voor een 
enorme opgave, die niet alleen verband houdt met 
veranderende marktomstandigheden maar vooral 
ook met gewijzigde maatschappelijke wensen en de 
eisen vanuit natuur, milieu en volksgezondheid. Een 
voorbeeld hiervan is de programmatische aanpak 
stikstof  (PAS), gericht op de vermindering van 
stikstof emissie. Een dergelijk programma kan van 
grote invloed zijn op de uitbreidingsmogelijkheden 
van landbouwbedrijven in de (verre) omgeving 
van een natuurgebied. Dat zijn voor de sector 
enerzijds bedreigingen die door aanpassing van 
de bedrijfsvoering kunnen en moeten worden 
weggenomen, anderzijds zijn er voor de sector 
kansen om in nauwe verbinding met de ketenpartners 
(verwerkende industrie) en in samenwerking 
met onderzoeks- en onderwijsinstellingen en 
overheden stappen te maken richting biobased 
economy, circulaire economie en duurzame energie. 
De provincie kiest hierbij voor een actieve en 
stimulerende strategie om de sector bij deze opgave 
te ondersteunen, uitgaande van de primair eigen 
verantwoordelijkheid van de sector.

Met dit programma Duurzame Landbouw  wordt 
verdere uitvoering gegeven aan de ambities zoals 
verwoord in het Collegeakkoord. Hierna wordt 
onder 2 de uitdaging voor de landbouw en de rol en 
aanpak van de provincie geschetst. Onder 3 wordt op 
hoofdlijnen een tussenbalans gegeven. Inhoudelijk 
vormt deze tussenbalans de opmaat voor het 
uitvoeringsprogramma 2017-2020 met een uitwerking 
van de speerpunten (zie 4). Onder 5 is samenvattend 
de begroting 2017-2020 opgenomen. In de bijlage is 
het beleids- en uitvoeringskader bij de uitvoering van 
dit programma weergegeven.
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2. De uitdaging voor de landbouw
De afgelopen jaren is er veel gaande in en rond 
de landbouw, zowel landelijk als op noordelijk en 
provinciaal niveau. De agrarische sector heeft bij 
haar inspanningen om op termijn vitaal en renderend 
te blijven anno 2017 te maken met veranderde 
maatschappelijke wensen als het gaat om de 
kwaliteit van producten, de manier waarop zij worden 
geproduceerd en de relatie met de omgeving. Voor 
de komende jaren liggen er daarmee voor de sector 
opgaven op zowel economisch als op maatschappelijk/
ruimtelijk terrein:

• Het creëren van meer toegevoegde waarde per 
hectare door schaalvergroting, efficiëntere technieken, 
producten met een hogere waarde of productie van 
grondstoffen en energie; 

• De vergroening en landschappelijke inpassing 
met aandacht voor de duurzaamheidseisen voor 
bodem, water, landschap, energie, dierenwelzijn en 
arbeidsomstandigheden; 

• Het realiseren van cross-overs tussen landbouw 
en andere sectoren (b.v. medicinale voeding, 
combinaties van landbouw en toerisme); hiervoor is 
samenwerking tussen de landbouw en onderzoeks- en 
onderwijsinstellingen noodzakelijk. 
(Noordervisie 2040, bron: Het Noorderzine, 2012)
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Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van de 
sector wil de provincie Groningen bij de realisering 
van deze opgaven, samen met de sector, andere 
overheden (de provincies Fryslân en Drenthe voorop) 
en maatschappelijke organisaties, een actieve/
aanjagende  en stimulerende/faciliterende rol (blijven) 
spelen: door het stimuleren van de eigen kracht van 
de agrosector, het geven van impulsen aan innovatie 
en het verbeteren van het maatschappelijk draagvlak 
en de relatie agrarische bedrijvigheid met burgers en 
omgeving.

Belangrijke instrumenten die wij hiervoor inzetten zijn:
• het benutten van ons bestuurlijk en ambtelijk netwerk  
  (overleg, lobby)
• communicatie; 
• financiële ondersteuning;
• toepassing van wet- en regelgeving.

Eemspolder



 

In het Collegeprogramma “Vol vertrouwen” zijn 
de ambities door het college benoemd voor 
verduurzaming van de landbouw. Hier is vanaf de 
start in 2015 volop invulling aangegeven. Inmiddels 
zijn hiervoor - vaak in overleg en samenwerking met 
de sector en maatschappelijke organisaties- diverse 
onderwerpen en projecten op gang gebracht. Een 
tussenbalans: 

Het Groninger Verdienmodel (GVM) voor de 
melkveesector heeft in 2014, als resultaat van nauwe 
samenwerking tussen LTO, NMF Groningen en 
provincie, een praktisch toepasbaar model opgeleverd 
voor de verbinding tussen schaalvergroting en 
duurzaamheid. Dit model is na het gereedkomen nog 
niet toegepast in de praktijk, omdat schaalvergroting 
vanwege de marktomstandigheden minder snel 
gaat dan verwacht. Door het wegvallen van de 
melkquotering en de toename van de melkproductie 
is binnen de melkveehouderij veel discussie ontstaan 
over de fosfaatoverschotten. Dit heeft geresulteerd 
in nationale wetgeving over grondgebondenheid van 
melkveehouderijen en de bemesting met fosfaat. Naar 
verwachting zal dit in de komende jaren blijvend druk 
leggen op de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
melkveehouderij. 

Met LTO en NMF Groningen zijn ook de mogelijkheden 
verkend van een Groninger Verdienmodel (GVM) voor 
de akkerbouw. Na uitvoerig overleg met de sector is 
geconstateerd dat een vergelijkbaar verdienmodel 
zoals die voor de melkveehouderij is ontwikkeld voor 
de akkerbouw niet haalbaar is. Binnen de akkerbouw 
is nauwelijks tot geen vraag naar bouwblokken boven 
2 hectare. Daarom is besloten dit spoor niet verder uit 
te werken. Vooralsnog vraagt het GVM akkerbouw de 
komende tijd daarom weinig inzet. 

Een nieuw thema dat zich aandient en wat wel een 
mogelijkheid is voor verdere verduurzaming van 
de sector is de Natuurinclusieve Landbouw. Dit 
is een vernieuwende wijze om de relatie tussen 
landbouwproductie en biodiversiteit te versterken. 
Zowel landelijk als in onze provincie bestaat inmiddels 
de nodige belangstelling om dit thema verder uit te 
werken. Door middel van een pilot in de akkerbouw 
wordt momenteel verkend of Natuurinclusieve 
Landbouw een impuls kan geven aan de verdere 
verduurzaming van de sector. In het voorjaar 2017 
wordt een plan van aanpak gepresenteerd met een 
activiteitenplan voor vervolg. 
Ook circulaire economie wordt momenteel als 
provinciale opgave uitgewerkt met prioriteit voor de 
groene verbinding agro-chemie-afval. Vanwege de 
oriëntatie op het verminderen van milieubelasting en 
het versterken van het ecosysteem kan met name 
Natuurinclusieve Landbouw van betekenis zijn voor de 
uitwerking en invulling van deze opgave.

Per 1 januari 2019 treedt in de Omgevingsvisie 
een verbod op uitbreiding voor alle bedrijven in de 
intensieve veehouderij in werking. Ter voorbereiding op 
dit algemene verbod, zijn tussen provincie en sector 
(LTO) afspraken gemaakt om in de periode tot en met 
1 januari 2019 een stappenplan uit te voeren gericht 
op verduurzaming van de sector. Juist in deze sector 
zijn aspecten als het effect op de volksgezondheid en 
maatschappelijke druk van grote invloed. Het in stand 
houden van economisch gezonde bedrijven moet 
hier hand in hand gaan met een verduurzamingsslag 
die rekening houdt met de zorgen en wensen van de 
maatschappij.

3. Tussenbalans
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Vanaf 2016 maken we als provincie mooie 
eerste stappen met de biologische landbouw. 
In het eerste jaar zijn er meerdere goed 
bezochte informatiebijeenkomsten geweest 
voor geïnteresseerde boeren. Hieruit zijn twee 
omschakelcursussen voortgekomen en gestart, voor 
zowel melkveehouders als akkerbouwers. Provinciale 
Staten is in 2016 per brief hierover geïnformeerd. 

In juli 2013 is, met brede steun van het agro-
bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties, kennis- 
en onderzoeksinstellingen en de drie noordelijke 
provincies, de AgroAgenda Noord Nederland 
ondertekend. De AgroAgenda is vooral bedoeld 
om samenwerking in de sector te stimuleren en 
als aanjager voor programma’s en projecten van 
noordelijke betekenis (‘icoonprojecten’).
De afgelopen periode zijn op dit vlak flinke vorderingen 
gemaakt. Er zijn diverse initiatieven genomen en deels 
al tot ontwikkeling gebracht, waarbij onder leiding van 
de sector en met steun van de provincies de krachten 
worden gebundeld. We noemen hier:

1) Samenwerkingagenda’s voor deelsectoren: 
de aardappelzetmeelsector (Innovatie 
Veenkoloniën, gestart in 2012), de melkveehouderij 
(Versnellingsagenda melkvee, gestart in 2015), de 
graansector (Oldambt) en de aardappelpootgoedsector 
in de noordelijke kleischil (Potato Valley, in november 
2016 gestart). 

2) Samenwerkingsprojecten voor specifieke thema’s: 
het icoonproject Bodem , Green deal Soja en het 
Project ‘Vruchtbare Kringloop”.

Nadrukkelijk wordt vanuit de AgroAgenda ook 
aandacht besteed aan de verbinding tussen de 
samenwerkingsagenda’s en –projecten. Deze vormen 
van samenwerking in de sector en de verbindingen 
daartussen zullen naar verwachting een stevige 
impuls geven aan de positie en de slagkracht van de 
noordelijke agrosector. Ook kunnen hiermee –niet 
onbelangrijk-  krachtige kwaliteitsprojecten worden 
ontwikkeld en ingebracht voor subsidieprogramma’s 
als POP3. Als noordelijke provincies juichen wij 
deze ontwikkeling toe en zijn wij bereid, vanuit 
onze faciliterende rol, in voorkomende gevallen 
financiële ondersteuning te bieden, ook waar nodig 
in de benodigde faciliteiten en organisatie van 
samenwerkingsagenda’s.
Naast de inzet op de hierboven genoemde 
inhoudelijke onderwerpen heeft de provincie bij de 
uitvoering van het landbouwbeleid een drietal meer 
structurele taken:

- Ondersteuning van innovatieve projecten: voor 
projectinitiatieven fungeert de provincie als loket 
voor zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning. 
Hiervoor zijn provinciale middelen (IKS) en EU-
middelen beschikbaar (POP3), waarmee kleinere 
(IKS) en grotere (POP3) innovaties financieel kunnen 
worden ondersteund.
- Landbouw in provinciale plannen: b.v. bijdragen aan 
de voorbereiding en uitvoering van de Omgevingsvisie 
en het MJP Gaswinning. De landbouw kan daarnaast 
onder andere een belangrijke rol vervullen in het 
realiseren van energiedoelstellingen, bijvoorbeeld 
door ruimte te maken voor zonnepanelen op daken, 
door het neerzetten van (kleine) windturbines en 
door zelf te besparen op het verbruik van energie. 
In dorps(energie)coöperaties kunnen de boeren 
rondom het dorp een rol spelen als leverancier van de 
benodigde elektriciteit, gas en warmte. 

- Beleidsadvisering & Communicatie: het gaat hierbij 
om ambtelijke advisering aan portefeuillehouder, GS 
en Staten en externe communicatie in de vorm van 
persberichten, gebruik social media etc.. Daarnaast 
ambtelijke ondersteuning bij extern bestuurlijk overleg 
en werkbezoeken. 

Concluderend kan worden gesteld dat de ambities 
vanuit het collegeprogramma in de afgelopen periode 
voor een groot deel in gang zijn gezet (Biologische 
Landbouw, Noordelijke samenwerking) en uitgevoerd 
(GVM). Daarnaast ontpopt de Natuurinclusieve 
Landbouw zich als nieuw thema voor verdere 
verduurzaming van de sector. Verder zal er aandacht 
moeten blijven voor de inzet op structurele taken. Al 
met al levert dit de volgende speerpunten op voor 
de periode 2017-2020, die hierna verder worden 
uitgewerkt:

1) Stimuleren biologische landbouw
2) Natuurinclusieve Landbouw
3) Verduurzaming intensieve veehouderij
4) Samenwerking in de sector
5) Ondersteuning innovatieve projecten



4.1. Stimuleren Biologische landbouw

4. Uitvoeringsprogramma 2017-2020

Wat willen we bereiken? 
In het Collegeakkoord ‘Vol Vertrouwen’ van de 
provincie Groningen zijn de ambities verwoord om aan 
de slag te gaan met de biologische landbouw. Dit past 
binnen het streven van de provincie Groningen om de 
reguliere landbouw verder te verduurzamen, met oog 
voor zaken als dierenwelzijn, natuur en landschap en 
het vergroten van de biodiversiteit.

Doel is om in de collegeperiode 2015-2019 het 
areaal biologische landbouw in de provincie te laten 
groeien. In 2015 werd in de provincie 4.130 ha 
biologisch geteeld en was er 87 ha in omschakeling 
van gangbaar naar biologisch (info: P. Brul, 1 april 
2016). Het omschakelen van gangbare landbouw naar 
biologische landbouw is vaak een langdurig proces 
waarin een ondernemer veel afwegingen moet maken 
om tot de daadwerkelijke keuze te komen. Op basis 
van de huidige inzichten is een groei van 1.000 ha 
tot 2020 reëel. Bovendien duurt het omschakelen op 
zichzelf minimaal 2 jaar (verplichting in verband met 
SKAL-certificering), waardoor het effect pas in een 
later stadium zichtbaar wordt. 
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De hiervoor genoemde speerpunten vormen de basis voor het uitvoeringsprogramma voor de periode tot 2020. Het land-
bouwcluster, dat deel uitmaakt van de afdeling ECP, geeft hier uitvoering aan. Het cluster beschikt over een bezetting 
van 4 formatieplaatsen (3 fte beleidsmedewerker structureel, 1 fte flexibel in te vullen) met secretariële en administratieve 
ondersteuning.

De speerpunten zijn uitgewerkt aan de hand van de volgende vragen: Wat willen we bereiken? Hoever zijn we? En: Wat 
gaan we doen? Zie hierna 4.1. tot en met 4.5.

Onder 5 is aangegeven en toegelicht dat op een tweetal onderdelen in het programma in het kader van de VJN 2017 
extra middelen worden gevraagd.

De belangrijkste doelgroep waar de activiteiten zich 
op richten zijn gangbare Groningse landbouwers 
(zowel veehouders als akkerbouwers) met interesse 
voor omschakeling. Cijfers van CBS van 2014 geven 
aan dat in de provincie Groningen in dat jaar 3143 
gangbare landbouwbedrijven aanwezig waren, tegen 
82 biologische bedrijven. Andere (sub)doelgroepen 
zijn: afzetpartijen, adviseurs, grondeigenaren en 
consumenten.

Hoe ver zijn we? 
In het voorjaar van 2016 zijn we van start 
gegaan met twee informatiebijeenkomsten voor 
geïnteresseerde landbouwers. Deze bijeenkomsten 
zijn door ruim 60 landbouwers bezocht. Hier zijn 
twee omschakelcursussen uit voortgekomen, een 
akkerbouw- en melkveehouderijcursus met in totaal 25 
personen. Daarnaast zijn er 30 keukentafelgesprekken 
gevoerd tussen landbouwers en een adviseur. Zowel 
cursus als keukentafelgesprek zijn door de provincie 
Groningen ondersteund door een bijdrage te leveren 
in de kosten. Inmiddels hebben 5 boeren besloten om 

Wierum
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(gedeeltelijk) hun bedrijf om te schakelen. 
Verder is er een speciale uitgave van Ekoland 
(tijdschrift voor de biologische landbouwsector) 
uitgegeven. Eind 2016 zijn er nog twee 
themabijeenkomsten georganiseerd rondom het 
thema markt. Er is veel animo voor de georganiseerde 
activiteiten. Medio 2016 zijn Provinciale Staten per 
brief (nr 2016-32.168/24/A.13, ECP) geïnformeerd 
over onze aanpak en activiteiten. 

Inmiddels zijn enkele deelnemers van de 
omschakelcursussen (deels) omgeschakeld naar 
‘biologisch’. Daarnaast hebben we met de activiteiten 
in 2016 een grote groep mensen weten te bereiken en 
geïnformeerd over de kansen en mogelijkheden van 
de biologische landbouw. 

Wat gaan we doen? 
In de periode 2017-2019 vervolgen wij de aanpak die 
is ontwikkeld en ingezet in 2016. De activiteiten die 
we hiervoor gaan uitvoeren kunnen in 5 categorieën 
worden onderverdeeld:

1) Activiteiten kennis- en informatieoverdracht: 
binnen dit onderdeel worden activiteiten opgepakt, 
waarmee beschikbare kennis en informatie wordt 
gedeeld met de doelgroep. Voorbeelden hiervan 
zijn keukentafelgesprekken, themabijeenkomsten, 
omschakelcursussen, studieclubs, excursies en 
voorlichtingsbijeenkomsten.

2) Communicatie: er wordt een communicatieplan 
ontwikkeld dat de rode draad wordt voor alle 
communicatie uitingen over  ‘Stimuleren Biologische 
Landbouw’. 

3) Demonstratiebedrijven: uit ervaring elders blijkt 
dat praktijkvoorbeelden van doorslaggevende 
betekenis kunnen zijn bij de omschakeling naar 
biologische landbouw. Omdat er in de provincie nog 
relatief weinig biologische landbouwbedrijven zijn, 
zijn er ook weinig praktische voorbeelden. Vanuit 
het programma ‘Stimuleren Biologische Landbouw’ 
zal worden verkend of er bedrijven zijn die hier een 
actieve rol in willen spelen en hoe de provincie hierin 
kan ondersteunen. Inmiddels heeft SPNA met steun 
van de provincie besloten om een gedeelte van hun 
proefbedrijf in Beerta in te richten als demobedrijf voor 
potentiele omschakelaars. 

4) Verkennen mogelijkheden bij uitgifte gronden: 
verkend zal worden of bij uitgifte van grond (verkoop of 
pacht) biologische bedrijven voorrang kunnen krijgen.

5) Ondersteunen van projectinitiatieven: binnen het 
beschikbare budget wordt ruimte gecreëerd voor 
financiële ondersteuning van initiatieven en projecten. 
Voorwaarde is dat zij bijdragen aan de hierboven 
genoemde doelstelling. Bij onze aanpak zullen we 
voortdurend alert zijn in hoeverre deze aansluiten bij 
de doelgroep en zo ook bijdragen aan het gestelde 
doel: groei van de biologische landbouw in Groningen.



Wat willen we bereiken?
Natuurinclusieve Landbouw is een nieuw thema 
waarmee een verder verduurzaming van de landbouw 
kan worden gerealiseerd. Natuurinclusieve Landbouw 
is een vorm van duurzame landbouw die de basis 
vormt van een veerkrachtig voedselsysteem, 
waarbij natuur en biodiversiteit een belangrijke rol 
spelen. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld 
bodemvruchtbaarheid, schoon water, bestuiving en 
natuurlijke bestrijding van ziektes en plagen. Ook 
landelijk en mondiaal is er toenemende belangstelling 
voor dit thema. 

De opgave is om een balans te vinden tussen 
landbouweconomie enerzijds en biodiversiteit 
anderzijds. Tegelijk is de urgentie groot: waar je 
in natuurgebieden hier en daar kunt spreken van 
een voorzichtig herstel van de biodiversiteit, is de 
algemene tendens op landbouwgronden dat de 
biodiversiteit afneemt. De druk op het ecosysteem 
neemt toe, ook onder invloed van de aanhoudende 
fosfaatdruk.

In de provincie Groningen is eerder baanbrekend 
werk verricht, dat onder andere heeft geleid tot de 
brede invoering van het fenomeen akkerranden. Een 
soortgelijk pionieren staat ons voor ogen als het gaat 
om Natuurinclusieve Landbouw. We willen dit thema 
benaderen vanuit een landbouwkundige invalshoek, 
met als resultaat businessmodellen die zicht bieden op 
een gunstige bedrijfsexploitatie. 

Doel voor de periode tot 2020 is boeren in de provincie 
Groningen te stimuleren om concrete maatregelen 
in te zetten om te komen tot Natuurinclusieve 
Landbouw. Daarbij is van belang dat de maatregelen 
landbouweconomisch inpasbaar en als zodanig 
herkenbaar voor de landbouw zijn. 

4.2. Natuurinclusieve landbouw
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Hoever zijn we? 
Natuurinclusieve Landbouw is momenteel het thema 
bij uitstek om stappen richting verduurzaming en 
vergroening te maken. Dat moet nu gebeuren: 
partijen in Groningen zijn er klaar voor om hiermee 
aan de slag te gaan. Inmiddels ligt er een Plan van 
Aanpak en is er een netwerk gevormd met partijen 
als Louis Bolk Instituut, GrAJK, Werkgroep Grauwe 
Kiekendief, BoerenNatuur, RuG, LTO Noord en Natuur 
en Milieufederatie. Gezamenlijk willen wij in 2017 een 
pilotprogramma ontwikkelen met natuurinclusieve 
experimenten, die aansluiten bij de boerenpraktijk. 
We richten ons daarbij in eerste instantie op de 
akkerbouw. Daarnaast werken wij samen met de 
RuG aan de oprichting van een bijzondere leerstoel 
Natuurinclusieve Landbouw. Door wetenschappelijke 
borging willen we daarmee een valorisatie van de te 
treffen maatregelen realiseren. 

Wat gaan we doen?
Uitvoering geven aan Plan van Aanpak voor 
Natuurinclusieve Landbouw, zoals met alle betrokken 
partijen besproken tijdens bijeenkomst in Garmerwolde 
op 13 april 2017.

Smeerling



4.3. Verduurzaming intensieve veehouderij
Wat willen we bereiken?  
De intensieve veehouderij ligt de afgelopen jaren 
onder een vergrootglas in de provincie Groningen.
In de Omgevingsvisie en -verordening 2016-
2020 is aangegeven, dat er na 1 januari 2019 
geen mogelijkheden meer zijn tot uitbreiding van  
intensieve veehouderijbedrijven (nieuwvestiging 
was al uitgesloten).Tot die datum kunnen bedrijven 
nog gebruik maken van de ‘oude regeling’, 
waarin er in bepaalde gebieden nog beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden zijn. Uitbreiding ten 
behoeve van dierwelzijn of om te voldoen aan 
milieuvereisten blijft ook in de nieuwe situatie mogelijk.

De provincie heeft met LTO-Noord afspraken 
gemaakt over de uitvoering van een ‘stappenplan 
duurzame veehouderij’ om te zorgen dat de bedrijven 
uit de sector in de periode tot 2019 daadwerkelijk 
vorderingen op het punt van verduurzaming maken. 
De provincie geeft in dat verband als flankerend beleid 
ondersteuning  in de vorm van een openstelling POP3, 
specifiek voor de verduurzaming van deze sector.

Hoe ver zijn we? 
In de periode van december 2016 tot en met maart 
2017 is een investeringsregeling opengesteld in het 
kader van POP3. Met deze regeling worden een aantal 
‘kleine stappen’ voor verduurzaming ondersteund. 
Medio 2017 volgt vanuit LTO Noord een beeld (‘foto’), 
hoe de sector er voor staat. Aan de hand hiervan 
kunnen de vervolgstappen verder worden bepaald. 

12

Wat gaan we doen? 
1. Openstelling POP3 voor fysieke investeringen  
    intensieve veehouderijbedrijven 
    (van december 2016 - maart 2017)
2. LTO levert ‘foto’ van de sector (medio 2017)
3. Rapportage stand van zaken naar PS (medio 2017)
4. Evaluatie openstelling POP3-subsidieregeling
5. Per 1 januari 2019 gaat het nieuwe beleid in werking

Warfhuizen



Wat willen we bereiken?
We willen in de periode tot 2020 de noordelijke 
agrosamenwerking, zoals die onder de vlag van de 
AgroAgenda Noord-Nederland is gestart, voortzetten 
en waar mogelijk verder versterken. Onze inzet is dat 
de ontwikkelde meerjarige samenwerkingsagenda’s 
(verder) zullen uitgroeien tot krachtige netwerken 
waarmee stevige projecten kunnen worden ontwikkeld 
en uitgevoerd met betekenis voor innovatie en 
verduurzaming van de sector.  Onze rol daarbij zien 
wij, samen met Fryslan en Drenthe, als faciliterend.
Daarnaast willen wij ter uitvoering van de AgroAgenda 
initiatieven voor specifieke thema’s als b.v. nieuwe 
teelten of precisielandbouw, die zich kunnen 
ontwikkelen tot (icoon)projecten van noordelijke 
betekenis, blijven ondersteunen.
Uitgangspunt is dat voor financiering van projecten 
in beginsel een beroep moet worden gedaan op 
beschikbare fondsen als POP3. Onze faciliterende 
rol heeft vooral betrekking op ondersteuning in 
gevallen waarin niet of nog niet gebruik van deze 
mogelijkheden kan worden gemaakt.
Waar onze inspanningen, samen met het 
bedrijfsleven, de natuur- en milieuorganisatie en 
de kennis- en onderwijsinstellingen vooral gericht 
zijn op verdere versterking van de samenwerking 
en de doorontwikkeling en realisering van concrete 
projecten, zullen wij aandacht geven aan de 
monitoring en evaluatie van bereikte projectresultaten.

Hoe ver zijn we?
Tot dusver zijn, zij het in verschillende fasen van 
ontwikkeling, de volgende samenwerkingsagenda’s 
tot stand gekomen:

1. Innovatie Veenkoloniën: gericht op verduurzaming 
en vernieuwing in het Veenkoloniaal gebied. 
Uitvoeringskader is het Innovatieprogramma 2014-
2020. In het programma werken de provincies 
Groningen en Drenthe, een groot aantal bedrijven 
uit de Agrosector en onderwijsinstellingen samen. 

4.4. Samenwerking in de sector
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Er is een organisatie met een ‘regiegroep’’, een 
Boerenraad en een (uitvoerend ) programmabureau 
met een programmamanager. Innovatie Veenkoloniën 
is gevestigd in Valthermond.

2. Versnellingsagenda melkvee: dit noordelijk 
programma is opgezet om de Noordelijke 
melkveesector te verduurzamen, via projecten als 
bijvoorbeeld  ‘Vruchtbare Kringloop’. Daarnaast 
wordt de agenda gebruikt als lobbyagenda voor 
Den Haag en Brussel. Er is een stuurgroep met 
vertegenwoordigers van de provincies en de zuivel, 
met een projectleider..

3. The Potato Valley: Fries-Groningse samenwerking 
voor de kennisontwikkeling in de pootgoedsector; 
begin november 2016 van start gegaan op initiatief 
van het bedrijf HZPC en LTO-Noord. Er is een 
stuurgroep met vertegenwoordigingen vanuit de 
sector en het bedrijfsleven en een projectleider.

4. Graanacademie Groningen (specifiek opgericht 
voor de provincie Groningen): een initiatief van 
graantelers in het Oldambt om de teelt van granen 
qua opbrengst en duurzaamheid op een hoger plan 
te brengen. Proefboerderij SPNA is trekker van de 
Graanacademie Groningen.

5. Icoonproject Bodem: Noordelijke samenwerking, 
opgezet onder de vlag van de AgroAgenda en 
onder leiding van LTO Noord. Met inzet van een 
bodemregisseur zijn voor het thema bodem concrete 
POP3-projecten ontwikkeld.. Verder is in 2016 een 
Green deal soja tussen Agrifirm en de drie noordelijke 
provincies tot stand gekomen.

Carel Coenraadpolder



Wat gaan we doen?
• Voortzetting en versterking van de ontwikkelde samenwerkingsagenda’s
• Waar nodig ondersteunen van noordelijke icoonprojecten voor specifieke thema’s 
• Positionering en profilering van de Agro Agenda door o.a. promotie, trendanalyses, netwerkontwikkeling, 
  nieuwsbrieven etc.
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4.5. Ondersteuning innovatieve projecten
Wat willen we bereiken?
Innovatie in de landbouw moet in de eerste plaats 
van initiatiefnemers uit de sector zelf komen. De 
provincie wil projecten die daadwerkelijk bijdragen 
aan innovaties in de landbouw ondersteunen en 
begeleiden en stelt daar middelen voor beschikbaar. 
Het cluster landbouw is voor (potentiële) aanvragers 
het loket voor advisering en begeleiding en tevens 
wegwijzer voor mogelijkheden tot financiële 
ondersteuning. 

Wat de financiële ondersteuning betreft zijn er twee 
opties: 
a. IKS (Innovatieve Kwaliteitssprongen)
Algemeen landbouwbudget, bedoeld voor kleinere 
innovatieve kwaliteitsprojecten. Voor dergelijke 
projecten kan door de vereiste minimale omvang 
van projecten geen beroep worden gedaan op 
openstellingen vanuit POP3. 

b. POP3 (3e Plattelandsontwikkelingsprogramma) 
Het POP3 biedt voor de landbouw tot in ieder geval 
2020 belangrijke mogelijkheden om de gewenste 
ontwikkeling naar verduurzaming en vernieuwing 
financieel te ondersteunen. Het gaat om Europese 
middelen aangevuld met provinciale cofinanciering 
(50%) bedoeld voor veelal grote, meerjarige 
samenwerkingsprojecten gericht op verduurzaming 
en innovatie van de landbouw. Voor de volgende 
maatregelen kan subsidie worden gevraagd 
(beschikbaar budget):
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• Fysieke investeringen voor innovatie en  
  modernisering op het bedrijf (8,2 mln euro)
• de Jonge Landbouwers regeling (JOLA) 
  (2,9 mln euro)
• Samenwerking voor Innovatie (4,1 mln euro)
• European Innovation Partnerships (1,0 mln euro)

Zandeweer
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4.5. Ondersteuning innovatieve projecten 5. Middelen
Hieronder een overzicht van de beschikbare middelen ter uitvoering van het programma duurzame landbouw 2017-
2020.
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2017 2018 2019 Totaal 2016-2019

4.1. Stimuleren Biologische Landbouw 462.548 300.000 300.000 1.062.548

4.2. Natuurinclusieve Landbouw 300.000 300.000 300.000 900.000

4.3. Verduurzaming intensieve Landbouw 50.000 - - 50.000

4.4. Samenwerking in de sector 260.000 260.000 260.000 780.000

4.5. Ondersteuning innovatieve projecten 100.000 100.000 100.000 300.000

Totaal beschikbaar 1.172.548 960.000 960.000 3.092.548

Reiderwoldepolderdijk
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Bijlage: Beleids-en uitvoerkader
De beleidsmatige basis voor het provinciaal 
landbouwbeleid en dit landbouwprogramma wordt 
gevormd door het Collegeakkoord “Vol Vertrouwen” 
van de provincie Groningen voor 2015 - 2019. De 
koers voor het beleid is daarin uitgezet: “De landbouw 
wordt gezien als een belangrijke economische 
drager en van sociaaleconomische betekenis. Een 
toekomstbestendige agrarische sector heeft een 
gezonde economische basis en is medekoploper 
op het gebied van innovatie, dierenwelzijn, energie 
en milieu. Daarnaast wordt bijgedragen aan behoud 
van natuur en landschap en het vergroten van de 
biodiversiteit. Het betekent ook grenzen stellen aan 
de groei van deze sector en inzetten op een verdere 
verduurzaming van de sector, inclusief duurzaam 
bouwen.”

Onderwerpen die specifiek in het Collegeakkoord 
genoemd worden en de komende periode 
aandacht (blijven) vragen zijn: biologische 
landbouw, multifunctionele landbouw, het Groninger 
Verdienmodel (GVM), intensieve veehouderij, 
herbestemming of sanering van leegstaande 
boerderijen, beschikbaar komen van fondsen voor 
ondernemers als gevolg van het veranderend 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de 
voortzetting van de Agenda voor de Veenkolonien, het 
Innovatieprogramma Landbouw Veenkolonien en de 
AgroAgenda Noord-Nederland.

Verder zijn de volgende (inter)provinciale plannen en 
programma’s richtinggevend/kaderstellend voor de 
uitvoering van dit landbouwprogramma:

a. de Omgevingsvisie (2016-2020) zoals door PS 
vastgesteld, waarin het ruimtelijk beleid van de 
provincie voor de komende jaren is vastgelegd. 
Hierin is onder andere uitgewerkt welke 
ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden er zijn voor 
landbouwbedrijven. De toepassing van het Groninger 
Verdienmodel voor de verduurzaming van de 
melkveehouderij is hierin ook vastgelegd;

b. Groningen@Work, het programma Economie & 
Arbeidsmarkt van de provincie Groningen 2016-2019; 
relevant is hier vooral de inzet op innovatie gericht 
op “Duurzame landbouw en bio-economie’ met 
prioriteit voor de groene driehoek chemie-agri-energie 
(biobased economy/circulaire economie). 

c. Programma Landelijk Gebied (PLG): hierbij is 
aan de orde de afstemming c.q. integratie met het 
natuur- en landschapsbeleid en meer specifiek met 
thema’s als natuurinclusieve landbouw, agrarisch 
natuurbeheer en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
(DAW).

d. Provinciale opgaven: vanuit de landbouw worden 
bijdragen gevraagd aan uitwerking en realisering 
van de 6 provinciale opgaven, te weten Gaswinning, 
Energietransitie, Leefbaarheid, Waddengebied; 
Economie/werkgelegenheid en  Cultureel Erfgoed.

e. AgroAgenda Noord-Nederland, in 2013 
ondertekend door de noordelijke agro-industrie, de 
kennis- en onderwijsinstellingen en de 3 provincies 
met de bedoeling op noordelijke schaal agro-
programma’s en -projecten tot ontwikkeling te 
brengen met steun van financiële programma’s van 
Rijk en Europa. De doelstellingen van de AgroAgenda 
zijn mede richtinggevend voor de provinciale 
beleidsdoelstellingen, maar bieden vooral ook een 
kader voor agro-samenwerking op noordelijke schaal 




