
 

  

 
 

  

 Aan de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

 De heer Dr. C.P. Veerman 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Nr.: 2004-06298b/15/A.32, LW Groningen, 8 april 2004 
 
Behandeld door : mw. M. Hoekstra 
Telefoonnummer : (050) 3164141 
Antwoord op : uw brief van 25 november 2003,  

kenmerk GRR 2003/12 
Bijlage : PUP 2004 provincie Groningen 

 
Onderwerp : Provinciaal Uitvoerings Programma Gebiedsgerichte  

inrichting Landelijk Gebied (PUP) 2004  
 
 
Geachte heer Veerman, 
 
Op 25 november 2003 heeft u ons college met bovenvermelde brief geïnformeerd over de voor 
2004 beschikbare rijksmiddelen voor de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied. 
Vervolgens heeft in IPO-verband enige malen bestuurlijk overleg plaats gevonden. Mede op basis 
van de brief en de nadere afspraken heeft ons College het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 
gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied 2004 (PUP 2004) vastgesteld. Als bijlage treft u het 
PUP 2004 provincie Groningen aan.  
 
Onze brief sluit aan bij de reactie die op 2 februari 2004 (kenmerk 60046/2004) door het 
Interprovinciaal Overleg namens alle provincies aan u is verzonden. Verder willen wij verwijzen 
naar het advies dat de Dienst Landelijk Gebied heeft uitgebracht over de concept PUP’s 2004 en de 
beschikbare budgetten. Een afschrift van dit advies heeft de DLG op 15 januari 2004 aan uw 
ministerie gestuurd. 
 
Mede namens uw medebewindslieden van de ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat  
heeft u de provincies gevraagd met het Programmabudget gebiedsbericht beleid landelijk gebied 
2004 akkoord te gaan,  zodat een situatie ontstaat als ware er een Uitvoeringscontract 2004. Het 
antwoord is dat wij hiermee instemmen. Wel is er de behoefte  op een aantal onderwerpen uit uw 
brief te reageren. 
 
Grondverwerving 
 
Wij hebben kennisgenomen van het voor Groningen beschikbare budget van € 4,440 miljoen. Wel 
willen wij daarbij opmerken dat in uw brief van 25 november geen mededeling wordt gemaakt over 
de taakstellende inkomsten uit verkoop van gronden. Deze zijn in opdracht van LNV wel door 
DLG geprogrammeerd. Wij hebben begrepen dat de inkomsten uit grondverkoop nodig zijn om de 
VINAC (€ 23 miljoen) en de benodigde aflossing van convenantsmiddelen (€ 7 miljoen) te 
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financieren. Landelijk zijn de verkopen voorlopig echter geprogrammeerd op € 55,9 miljoen. Wij 
gaan ervan uit dat de verkoopopbrengst van BBL-grond die de taakstelling te boven gaan 
(verkooptaakstelling Groningen € 3,120 miljoen) kan worden toegevoegd aan het provinciale 
aankoopbudget. 
 
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de verwervingsbudgetten voor 2004 (en voor 2005) niet 
toereikend om onze ambities te realiseren. Dit geldt voor zowel de EHS als overige doelen. Om de 
EHS in 2018 gerealiseerd te hebben is het van groot belang dat er de komende jaren gericht kan 
worden aangekocht. Wij zijn daarom in principe bereid onder voorwaarden over te gaan tot 
voorfinanciering (inclusief de  daaraan gekoppelde DLG capaciteit). Wij hechten hierbij aan 
maatwerk per provincie. Voorwaarde zal in ieder geval zijn dat met u heldere afspraken kunnen 
worden gemaakt over de garantstelling ten aanzien van de terugbetaling. Tot voorfinanciering 
wordt pas overgegaan nadat de reguliere rijksmiddelen zijn uitgeput.  
 
Voor grondaankopen robuuste verbindingen is in 2004 landelijk € 15,5 miljoen beschikbaar als 
onderdeel van het budget grondaankopen droge EHS. Inmiddels zijn over robuuste verbindingen 
afspraken met u gemaakt. Zo hebben de provincies ingestemd met de realisering van de robuuste 
verbindingen in de periode tot en met 2018. De realisering zal via een tweetal tranches plaats 
vinden; met de eerste tranche wordt in 2004 gestart. Verder is er overeenstemming over dat de 
financiering van verwerving, inrichting en beheer van robuuste verbindingen en van de 
ontsnippering van de rijksinfrastructuur voor 100% voor rekening van het rijk komt. In vervolg op 
de landelijk gemaakte afspraken zeggen wij toe - voor zover zich mogelijkheden aandienen en het 
budget daartoe de ruimte biedt - dat wij in 2004 gronden aan zullen aankopen ten behoeve van de 
realisering van robuuste verbindingen.  
 
Landinrichting. 
 
Algemeen 
Helaas moeten wij constateren dat (na 2002 en 2003) ook in 2004 het kas-uitgavenbudget en de 
beschikbare gestelde verplichtingenruimte landinrichting niet toereikend zijn voor een 
voortvarende afronding van lopende projecten en het kunnen starten van nieuwe 
uitvoeringsmodules. De schaarse middelen leiden tot verdere vertragingen in de uitvoering en 
afronding van landinrichtingsprojecten.  
 
In uw brief noemt u als voornaamste probleem bij de financiering van landinrichting de 
verplichtingen uit het verleden. Wel stelt u dat in het verleden gemaakte afspraken in principe 
moeten worden nagekomen. Wij delen die mening.  
 
Om verdere vertragingen in de uitvoering van landinrichting te voorkomen zijn wij in principe 
bereid tot voorfinanciering, uiteraard onder de voorwaarde dat wij hierover met uw ministerie 
duidelijke afspraken kunnen maken. Ook voor het onderdeel inrichting hechten wij aan maatwerk 
per provincie. 
De mogelijkheid tot voorfinanciering van inrichtingskosten wordt ook overwogen in relatie tot de 
wensen die er leven om de klassieke landinrichtingsprojecten (de landinrichtingsprojecten van voor 
1999) versneld af te ronden. Adviezen van de IPO-LNV-DLG Task Force over versnelde afronding 
zullen wij serieus overwegen.  
 
Nieuwe verplichtingenruimte landinrichting 
Na het ontvangen van de brief van 25 november 2003 zijn wij geïnformeerd dat u in 2004 alsnog 
verplichtingenruimte landinrichting ter beschikking stelt (inclusief de middelen voor Natuur Buiten 
Landinrichting € 17 miljoen). Tijdens het bestuurlijk overleg van 27 november 2003 heeft u meer 
flexibiliteit toegezegd in de aanwending van de verplichtingenruimte voor integrale modules met 
minder dan 65% aan EHS.  



 

 3 

Bij de programmering van het voor onze provincie beschikbare bedrag van € 740.000 hebben wij 
geprobeerd rekening te houden met het uitgangspunt dat de middelen  primair bedoeld zijn voor 
projecten gericht op realisering van de EHS. Dat is niet mogelijk gebleken. Bij geen van de 
landinrichtingsprojecten is momenteel behoefte aan een nieuwe module die zich concentreert op 
natuurdoelen. Wat wel speelt is dat wij ons om bestuurlijke redenen gehouden voelen  
verplichtingenruimte in te zetten voor het project Appingedam-Delfzijl. Dit mede omdat er in 2003 
geen verplichtingenruimte beschikbaar is gesteld. Het opnieuw niet kunnen starten van een 
uitvoeringsmodule in Appingedam-Delfzijl zou het draagvlak voor landinrichting aldaar ten zeerste 
aantasten. Wij zijn dan ook verheugd dat in het bestuurlijk overleg van 17 maart j.l. is gebleken dat 
hiervoor bij u begrip bestaat. Op onze beurt zeggen wij toe dat bij het inzetten van de 
verplichtingenruimte die wij voor de komende jaren verwachten de nadruk zal komen te liggen op 
natuurdoelen.   
 
Wij hebben rekening gehouden met uw verzoek de verplichtingenruimte voor 1 project in te zetten. 
Dit betekent echter dat wij enkele andere projecten, waar ook behoefte is aan nieuwe modules, 
moeten teleurstellen. Wij dringen er dan ook op aan dat in 2005 de beschikbare 
verplichtingenruimte in overeenstemming is met de behoefte binnen lopende 
landinrichtingsprojecten nieuwe modules te kunnen starten. Dit om verdere vertraging in de 
uitvoering te voorkomen. 
 
Kasbudget voor de uitvoering van lopende projecten 
Na verdeling van het landelijk beschikbare budget blijkt dat de provincie Groningen voor de 
uitvoering van lopende landinrichtingsprojecten in 2004 kan beschikken over een bruto bedrag van 
€ 5,644 miljoen. Dit bedrag is echter zelfs bij een scherpe prioritering niet toereikend om de 
noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. Wegens een tekort aan middelen heeft de DLG eind 
2003 een aantal nota’s  noodgedwongen moeten doorschuiven naar 2004. Daarnaast zij in 2003 
verplichtingen aangegaan voor het uitvoeren van werken die tot kasbetalingen in 2004 leiden. In 
combinatie met de vaste kosten vraagt dit voor 2004 een kasbudget dat € 0,4 miljoen hoger ligt dan 
beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast is het voor de voortgang van enkele projecten absoluut 
noodzakelijk dat dit jaar met de uitvoering van enkele maatregelen wordt gestart. Het totale tekort 
aan kasmiddelen voor 2004 wordt daardoor plm. € 1,1 miljoen. Echter ook het budget voor 
kadasterkosten laat een tekort zien van € 0,2 miljoen. Gelet op noodzakelijke procedurestappen kan 
hierop niet worden bezuinigd. Om deze problemen het hoofd te bieden zijn wij in principe bereid in 
zowel 2004 als in 2005 inrichtingsmaatregelen tot een bedrag van € 1 miljoen te gaan 
voorfinancieren, mits ook Provinciale Staten hiermee instemmen. Uiteraard kan van 
voorfinanciering slechts sprake zij wanneer wordt gegarandeerd dat- en op welke termijn de 
voorgefinancierde bedragen worden terugbetaald. De rentekosten van een dergelijke 
voorfinanciering willen wij voor onze rekening nemen. 
 
Uit het advies van de DLG van 15 januari 2004 komt naar voren dat er bij de gezamenlijke PUP’s 
een tekort is bij het kasuitgavenbudget van € 3,5 miljoen, wat naar verwachting overigens terug te 
brengen is tot € 0,7 miljoen. Met name de (te hoge) taakstelling bijdrage derden blijkt in de praktijk 
niet haalbaar. Het tekort op de bijdrage derden is een structureel probleem. Ook in de gezamenlijke 
IPO-brief wordt hiervoor uw aandacht gevraagd met het verzoek uw meerjarige begroting voor de 
taakstelling derden naar beneden toe bij te stellen. Wij ondersteunen dit advies. 
 
Verder hebben wij geconstateerd dat de laatste jaren als gevolg van algemene 
prijsstijgingen de kosten in sommige projecten zijn gestegen. Gevolg hiervan is dat de aan 
deze projecten toegekende rijksbijdragetoezegging wordt overschreden. Wij vragen uw 
aandacht voor dit probleem om tot een oplossing te komen. 
 
Voorbereidingsschema Landinrichting 2004 
Voor de projecten Binnen Aa en Westerkwartier is in 2003 een projectnota opgesteld, ter 
voorbereiding van het verzoek voor plaatsing op het Voorbereidingsschema Landinrichting 2004. 
Nu echter blijkt dat de gezamenlijke voorstellen zich moeten beperken tot een bedrag van 
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€ 15 miljoen, stellen wij voor het project Binnen Aa op het Voorbereidingsschema 2004 te 
plaatsen. Het project Westerkwartier zal dan nader worden uitgewerkt in afwachting van het 
openstellen van het Voorbereidingsschema 2005.  
 
Stadsmeierrechten 
Wij hebben met instemming kennis genomen van de betaling, eind 2003, van  € 11,8 miljoen aan 
de gemeente Groningen voor de afkoop van de stadsmeierrechten en de toezegging dat in 2006 het 
restant van € 5,2 miljoen zal worden betaald. Dit voor zover het de afkoop zelf betreft. Het is 
jammer dat er nog steeds een controverse bestaat over de claim van de gemeente Groningen voor 
een aanvullend bedrag,  samenhangend met de periode tussen het gemis van inkomsten uit de 
stadsmeierrechten en de betaling van het afkoopbedrag. Wij hopen ten zeerste dat hiervoor op korte 
termijn een oplossing wordt gevonden.   
 
SGB  
 
Voor wat betreft de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid gaan wij akkoord met een rijksbijdrage 
voor de uitvoering van de SGB  van € 1,81 miljoen in 2004.  Conform de afspraken uit het 
bestuurlijk overleg van 27 november 2003 zullen wij de middelen voor 2004  zoveel mogelijk 
programmeren op de aangegeven rijksdoelen (milieu, verdroging,  natuurvriendelijke oevers, 
toegankelijkheid landelijk gebied). Wel willen wij opmerken het teleurstellend te vinden dat een 
aantal SGB-doelen ('verbrede landbouw', 'bos en landschap' en 'cultuurhistorie') op nul is gezet. 
Hierdoor kunnen we eerder gewekte verwachtingen niet waar maken. Naar onze mening komt de 
integrale uitvoering van projecten die via de SGB worden gerealiseerd in gevaar wanneer de 
middelen slechts aan vier doelen kunnen worden gekoppeld.  
U heeft verzocht om een extra inspanning te plegen op doelen die tot nu toe in de programmering 
achter bleven (met name milieudoelen en verdrogingsbestijding). Ook in de brief die wij onlangs 
van Staatssecretaris Van Geel van VROM ontvingen wordt hierop aangedrongen. De 
programmering op milieudoelen zal in 2004 echter nog niet het niveau kunnen halen dat door u 
wordt geambieerd. Dit komt omdat er medio 2003, de periode waarin met de gebieden is gesproken 
over de programmering voor 2004, nog te veel onduidelijk was over de openstelling van de 
artikelen 18 en 19 van de SGB en het programma voor 2004 inmiddels is gevuld. Overigens heeft 
de provincie Groningen in 2003 en 2004 substantieel geprogrammerd op milieudoelen die onder 
art. 16 vallen (bestrijding verdroging, ophefffing ongezuiverde lozingen). Wij zeggen toe dat wij 
ons ook in 2005 en 2006 zullen inspannen om projecten op milieudoelen (art. 18 en 19) te 
genereren.  
 
EU-financiering 
 
Met u zijn wij van mening dat fors moet worden ingezet om beschikbare EU-gelden maximaal te 
benutten. Conform uw verzoek zullen wij ons inspannen zoveel mogelijk gebruik te maken van co-
financieringsmogelijkheden vanuit EU-POP. 
 
Gronings-Drentse Veenkoloniën 
 
Over de besteding van de € 4 miljoen die in het kader van de uitgavenintensivering van het Kabinet 
in de periode 2005/2007  beschikbaar komt is inmiddels contact geweest met LNV Noord. Het 
heeft nog niet tot concrete afspraken geleid, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit op korte 
termijn zal gebeuren. 
 
Bodemsanering 
 
Met de brief van de DLG van 16 december 2003 zijn wij geïnformeerd over de sanering van BBL-
gronden in 2004. Voor Groningen gaat het om de locatie P. Venemakade te Kielwindeweer en 
saneringskosten van € 100.000. Wij kunnen u meedelen dat we met de hieromtrent gemaakte 
financieringsafspraken instemmen. 
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Apparaat DLG 
 
Ons College neemt kennis van de aan ons toegekende DLG-capaciteit (brief van 18 december 
2003, kenmerk GRR 2003-1607). Wij gaan ervan uit dat deze toereikend is om uitvoering te geven 
aan het UC 2004 en vertrouwen erop dat er op de door u toegezegde DLG capaciteit niet meer 
wordt bezuinigd. In dit verband willen we onze zorg uitspreken over de gevolgen van de 
vacaturestop bij de DLG.  In onze Prestatieovereenkomst met de DLG zullen wij nader uit werken 
hoe wij de ter beschikking gestelde DLG capaciteit zullen inzetten. 
 
Tot slot 
 
Met het verzenden van deze brief met als bijlage het PUP 2004 is naar onze mening een 
Uitvoeringscontract gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied 2004 tot stand gekomen.  
Een afschrift van deze brief zenden wij aan de Dienst Landelijk Gebied en aan LNV regiodirectie 
Noord. 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten der provincie Groningen: 
 
 
 
 
  , voorzitter. 
 
 
 
 
  , secretaris. 
 


