
 

  

 
 

  

 Aan de leden van Provinciale Staten 
   

Nr.: 2005-06203/14/A.24, LG Groningen, 7 april 2005 
 
Behandeld door : Laat, N. de 
Telefoonnummer : (050) 3164004 
Antwoord op :   
Bijlage :   
Onderwerp : Opdrachten aan DLG Groningen tot uitvoering van drie projecten op het 

gebied van agrarisch natuurbeheer 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Hierbij delen wij u ter informatie mee dat wij besloten hebben om aan de Dienst Landelijk Gebied 
Groningen (DLG) opdracht te verlenen tot uitvoering van een drietal projecten op het gebied van 
agrarisch natuur en landschapsbeheer. Voor de uitvoering van de volgende projecten stellen wij in 
2005 in totaal maximaal € 38.000,00 beschikbaar uit het krediet 'Natuur en Landschap'. 
 
a). Regeling aanvullende natuurbraak Groningen 
Als aanvulling op de Mc Sharry braakregeling biedt het ministerie van LNV sinds 1998 aan 
akkerbouwers de mogelijkheid om natuurbraak toe te passen. Naast het basispakket natuurbraak 
hebben wij destijds met de Groninger akkerbouwers een extra pakket 'aanvullende natuurbraak' 
ontwikkeld. De afgelopen jaren hebben verschillende boeren gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. In totaal is op bijna 155 hectare aanvullende natuurbraak uitgevoerd.  
 
In de landbouw zijn er veranderingen gaande als gevolg van het nieuwe Europese 
gemeenschappelijke beleid. Voor de akkerbouw betekent dat o.a. dat er een nieuwe regeling voor 
braaklegging moet worden gemaakt. Het Ministerie van LNV zal hier in 2005 verder invulling aan 
geven. Daarbij heeft zij aangegeven dat het haar intentie is om de mogelijkheden voor natuurbraak 
onder te brengen onder het Programma Beheer (het landelijke subsidieprogramma voor natuur en 
landschap). De afzonderlijke provincies blijven vrij om aanvullende maatregelen te ondersteunen. 
Per 2006 zal de nieuwe braakregeling, inclusief natuurbraak, van kracht moeten zijn. Het ministerie 
handhaaft in 2005 de regeling natuurbraak zoals die nu bestaat.  
 
Mede gezien de belangstelling van de afgelopen jaren en de positieve resultaten van het project 
hebben wij besloten om ook dit jaar de aanvullende natuurbraak in Groningen te blijven 
ondersteunen. In afwachting van een nieuwe landelijke natuurbraakregeling kan de huidige 
provinciale regeling gecontinueerd worden. Hiervoor reserveren wij een bedrag van maximaal  
€ 13.000,00. De Dienst landelijk gebied voert deze regeling in opdracht van de provincie uit. 
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b). Weidevogelbeheer Kardinge 
De boeren Elzinga en Veening hebben de afgelopen twee jaar met behulp van een bijdrage van de 
provincie het weidevogelbeheer uitgevoerd op een aantal percelen in het recreatiegebied Kardinge 
in Groningen. Omdat de boeren deze gronden jaarlijks pachten van Het Bouwfonds komen zij niet 
in aanmerking voor een subsidie uit het Programma Beheer (het landelijke subsidieprogramma 
voor natuur en landschap).  
 
De gemeente Groningen en Natuurmonumenten hebben een visie vastgesteld voor wat betreft de 
ontwikkeling van het recreatiegebied Kardinge. In die visie zal Natuurmonumenten in de toekomst 
de natuurterreinen van Kardinge gaan beheren. Wanneer dit aan de orde zal zijn is op dit moment 
niet duidelijk.  
Met de vaststelling van deze visie is ook duidelijk geworden dat een agrarisch beheer zoals dat nu 
plaats vindt in meer of mindere mate wordt losgelaten. Dit betekent overigens niet dat het gebied 
absoluut ongeschikt wordt voor weidevogels. Het accent verschuift echter van een perceelsgericht 
extensief agrarisch beheer gericht op puur weidevogels, naar een meer systeemgericht beheer.  
 
Met het oog op deze ontwikkelingen is de vraag gerezen hoe duurzaam het effect van financiële 
ondersteuning van dit project is. Zo is het onduidelijk hoe lang de boeren de gronden kunnen 
blijven pachten en is het tevens niet duidelijk of de inspanningen van dit moment teniet worden 
gedaan door een mogelijk andere keuze van beheer in de toekomst. Wij houden er rekening mee 
dat de huidige eigenaar nog gedurende een periode van jaren de gronden in eigendom zal houden 
en in pacht zal geven aan de betrokken boeren. De agrariërs hebben aangegeven zich gedurende die 
periode te zullen blijven inzetten voor het behoud van de weidevogels. 
Door nu nog éénmaal een bijdrage van maximaal € 10.000,- aan de boeren te verlenen wordt dat 
gewaardeerd en gestimuleerd. De DLG voert het project in opdracht van de provincie uit. Zij stelt 
de contracten op en controleert de boeren op uitvoering van de afgesproken beheersmaatregelen.  
 
c). Loket Informatiepunt Landelijk Gebied Groningen  
Het informatiepunt landelijk gebied Groningen is eind 1999 opgericht met als doel om vraag en 
aanbod van kennis over agrarisch natuurbeheer in Groningen bij elkaar te brengen. Het 
informatiepunt is één centraal punt (een loket) waar boeren, burgers en buitenlui terecht kunnen 
met vragen over natuur en landschapsbeheer. De werkzaamheden van het informatiepunt richten 
zich onder meer op de implementatie van het Programma Beheer in Groningen. De aangeboden 
kennis wordt geleverd door Landschapsbeheer Groningen, de NLTO, BoerenNatuur, de DLG en de 
provincie Groningen. Deze partijen stemmen hun werkzaamheden af in het platform van het 
informatiepunt. Het loket van het informatiepunt wordt bemenst door medewerkers van de DLG. 
Het loket voorziet de vragers van de gewenste kennis, registreert alle binnengekomen vragen, 
beheert de website en voert het secretariaat van het informatiepunt. 
 
In het laatste stuurgroepoverleg (o.l.v. de provincie) van het Informatiepunt is door alle partijen 
aangegeven dat voortzetting van het loket gewenst is opdat een adequate informatievoorziening 
over de mogelijkheden van natuurbeheer in Groningen gehandhaafd blijft. Gezien het belang van 
een goede en onafhankelijke voorlichting over subsidiemogelijkheden op het gebied van agrarisch 
natuurbeheer in Groningen hebben wij besloten om de uitvoering van het loket van het 
Informatiepunt door de DLG ook dit jaar te ondersteunen. Hiervoor stellen wij een bijdrage 
beschikbaar van maximaal € 15.000,-. 
Met de uitvoering van deze drie projecten levert de DLG een bijdrage aan de realisatie van onze 
doelstellingen op het gebied van agrarisch natuur en landschapsbeheer. Na afloop van dit 
projectjaar zullen wij opnieuw bezien of voortzetting van deze projecten in hun huidige vorm 
wenselijk is.  
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten der provincie Groningen: 
 
 
 
  , voorzitter. 
 
 
 
  , secretaris. 


