
Startnotitie
Gebiedsplan
Groningen

Transitie Landelijk Gebied



januari 2023



Startnotitie
Gebiedsplan
Groningen



4

Inhoudsopgave

Startnotitie Gebiedsplan Groningen



5



Startnotitie Gebiedsplan Groningen6

Inleiding

Insteek

In ons koersdocument voor de omgevingsvisie Dit 
is Groningen hebben wij de ambitie geformuleerd 
het landelijk gebied toekomstbestendig te 
maken. Dat gaat naast natuurherstel om 
een breed pallet aan ontwikkelingen. Zo 
gaat een toekomstbestendig landelijk gebied 
over het veranderende klimaat en tot welke 
nieuwe opgaven dat leidt, maar ook over 
woningbouwopgaven, mobiliteitsvraagstukken, 
over de energietransitie en over onze wensen 
voor ruimtelijke kwaliteit. Het leidt tot een 
complexe ruimtelijke puzzel die we samen 
moeten gaan leggen. We willen toewerken naar 
een integrale oplossing vanuit natuurherstel, 
water, klimaat en de andere hierboven geschetste 
opgaven. 



7

Waarbij we tegelijkertijd de agrarische 
sector perspectief bieden. Dat hebben wij 
ook zo verwoord in ons koersdocument: wij 
verkennen hoe we kunnen "groeien naar een 
toekomstbestendig, gezond en duurzaam ingericht 
landelijk gebied met een langjarig perspectief voor 
de aanwezige bedrijvigheid". Op weg naar een 
mooi Groningen, kwaliteit van onze leefomgeving 
en brede welvaart.

In het koersdocument is gekozen voor een 
integrale en gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast 
zijn enkele leidende principes gekozen die richting 
geven. De leidende principes zijn: 

• Ontwikkelen vanuit de Groninger identiteit;

• Multifunctioneel ruimtegebruik; 

• Ontwikkelen in afstemming en met 
meerwaarde voor de samenleving;

• Ontwikkelingen zijn klimaatadaptief en 
hebben oog voor lange termijn effecten, 
waaronder het principe van water en bodem 
sturend.

Dat zijn voor ons belangrijke uitgangspunten voor 
de transitie van het landelijk gebied.

Inleiding
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Nationaal Programma Landelijk Gebied

In 2022 heeft het Rijk doelen gepresenteerd voor 
natuurherstel (met als onderliggende opgave 
de reductie van stikstof), water en klimaat: 
Het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG). Dit programma is ook een aanzet voor 
structurerende keuzes - vanuit bodem en water 
sturend - omdat het bodem- en watersysteem 
conditionerend zijn voor alle vormen van 
landgebruik. 
De doelen van het NPLG zijn ingrijpend voor de 
bestaande landbouwstructuur. Het Rijk vraagt 
de provincies om uiterlijk 1 juli 2023 de eerste 
versie van de plannen per gebied klaar te hebben. 
Wij onderkennen de opgave voor het landelijk 
gebied en willen toewerken naar een integrale 
oplossing waarmee we uit de stikstofimpasse 
komen en waarbij we de agrarische sector 
perspectief bieden. Dit doen we voor het herstel 
én behoud van onze natuur, voor de biodiversiteit 
en water, en tegelijkertijd voor het welzijn van 
onze inwoners en om nieuwe mogelijkheden te 
creëren. 

Dit willen wij doen door de NPLG-doelen te 
verbinden met onze provinciale doelen. Onze 
doelen overlappen met de NPLG-doelen en zijn 
zelfs breder. Er spelen namelijk ook andere grote 
(ruimtelijke) opgaven in onze provincie. Hoewel 
deze startnotitie zich primair richt op de transitie 
van het landelijk gebied zullen wij waar mogelijk 
ook de bredere (ruimtelijke) opgaven hierin 
een plaats geven. In de verschillende gebieden 
komen namelijk veel opgaven samen en voor alle 
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gebieden geldt dat we toewerken naar een mooi 
Groningen, kwaliteit van onze leefomgeving, 
volgens de uitgangspunten van brede welvaart.

Onze provincie is een echte landbouwprovincie 
en zal dat ook blijven. Er zal de komende jaren 
sprake zijn van een transitie van het landelijk 
gebied, die met name voor de landbouw 
ingrijpende gevolgen zal hebben. Juist daarom is 
het van groot belang dat het perspectief voor deze 
sector duidelijk is en de overheid voorspelbaar 
is, zodat daarop investeringsbeslissingen 
genomen kunnen worden. Daarom wachten 
we met bijzondere interesse op de uitkomsten 
van de gesprekken op landelijk niveau met de 
landbouworganisaties over een landbouwakkoord. 

Veel eigenaren en gezinnen van (agrarische) 
bedrijven leven momenteel in grote onzekerheid. 
Veel zaken zijn nog niet duidelijk: procedures 
zijn ongewis, beschikbaarheid van middelen nog 
onbekend en wet- en regelgeving instabiel. Wij 
vinden het belangrijk om niet langer te wachten 
op nadere duidelijkheid. Ten aanzien van de 
stikstofproblematiek blijft de legalisering van de
PAS-melders voor ons een grote en urgente 
opgave. Wij willen in gesprek met eigenaren, 
vak- en belangenorganisaties, gemeenten, 
kennisinstellingen en ketenpartners om per 
gebied te kijken naar de kansen en mogelijkheden 
die er liggen. 

Inleiding
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Werkwijze en product

Om gezamenlijk toe te werken naar een 
gebiedsplan voor een toekomstbestendige 
ontwikkeling van het landelijk gebied in de 
provincie Groningen zijn in de afgelopen periode 
met verschillende gebiedspartijen gesprekken 
gevoerd en informatie en aandachtspunten 
opgehaald. Voorliggende startnotitie is een eerste 
weergave van wat wij voor nu in beeld hebben 
kunnen brengen. Het is een inventarisatie die 
heeft geleid tot deze startnotitie en is tot stand 
gekomen op basis van wat we op dit moment 
weten over de opgaven die in het landelijk gebied 
spelen; de gevoerde gesprekken en wat er al aan 
gebiedsprocessen loopt in onze provincie. Samen 
met H+N+S Landschapsarchitecten en Stichting 
Libau hebben wij geprobeerd een zo volledig 
mogelijk beeld te schetsen. Daarbij onderscheiden 
we zeven deelgebieden. 

Deze startnotitie is voor ons een vertrekpunt 
om in de deelgebieden het gesprek aan te 
kunnen gaan met betrokkenen (gemeenten, 
waterschappen, inwoners, agrariërs/ondernemers 
en belangenorganisaties). Want we willen 
nadrukkelijk met de gebieden toewerken naar 
een gebiedsplan. Het gaat om het gezamenlijk 
verkennen van de toekomst.
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Leeswijzer

De startnotitie bevat veel informatie. Daarom is 
een uitgebreide inhoudsopgave toegevoegd die 
aanklikbaar is om snel door het document te kunnen 
navigeren. De bladwijzers (knop in de linkerzijbalk) 
zijn daarvoor ook te gebruiken. De startnotitie 
bestaat uit zes delen:
 
Inleiding
In de inleiding schetsen wij kort de problematiek 
en hoe wij hier als provincie tegenaan kijken.
 
Deel 1
Kern van het eerste deel is dat per deelgebied de 
kenmerken, kwaliteiten, opgaven en mogelijke 
oplossingsrichtingen in beeld zijn gebracht 
(H1.4 en 1.5). Oplossingsrichtingen in de zin van 
gespreksonderwerpen, want die staan immers 
open voor gesprek. Voorafgaand worden in deel 1 
eerst de doelen vanuit het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied (NPLG) geïntroduceerd en hoe 
deze zich vertalen naar de provincie Groningen 
(H1.1). Vervolgens is gekeken naar de provincie 
zelf –hoe zit het landschap in elkaar, hoe werkt 
het bodem- en watersysteem en welke opgaven 
spelen waar een rol? (H1.2). Hierna is dus, zoals 
reeds genoemd, ingezoomd op de deelgebieden. 
Eerst wat betreft kwaliteiten en opgaven (H1.3) en 
daarna worden voor dezelfde deelgebieden ook 
oplossingen en kansen genoemd (H1.4). 

Inleiding
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Tot slot is er een reeks handreikingen op basis 
van wat er uit de verschillende werksessies 
en discussies is voortgekomen. Ze zijn 
overkoepelend, praktisch van aard en gaan 
veelal over de manier waarop in het vervolg in 
de gebieden kan worden gewerkt aan de opgaven 
(H1.5).

Deel 2
In het tweede deel gaan wij in op de wijze waarop 
we de gebiedsprocessen willen insteken. 
 
Deel 3
In het derde deel gaan wij dieper in op de 
landbouw, omdat de opgaven vanuit het 
NPLG een nauwe samenhang hebben met 
een toekomstbestendige ontwikkeling van de 
landbouw en omdat wij een landbouwprovincie zijn 
en dat ook willen blijven. Onderwerpen die in dit 
deel aan bod komen zijn: het landbouwakkoord, 
landbouw in Groningen, het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, legalisatie PAS-melders, 
laaghangend fruit, derogatie, klimaat en 
sociaaleconomische effecten.
 
Deel 4
Waar in deel 1 aandacht is voor natuur, water en 
klimaat, wordt aanvullend in deel vier nog kort 
stilgestaan bij het herstel van onze natuur en de 
biodiversiteit. Daarnaast wordt nader ingegaan op 
het Liefstinghsbroek.
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Appendices
In de appendices staan voor een aantal onderdelen 
nadere toelichtingen. De NPLG-doelen staan 
daarin uitgebreider uitgeschreven, evenals 
onderwerpen als het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en sociaaleconomische effecten. 
Ook is daarin een notitie toegevoegd van 
Schuttelaar en partners met daarin aanvullende 
informatie over de klimaatopgave voor de 
landbouw in Groningen.
 
In de gebiedsprocessen wordt nog gebruik gemaakt 
van twee werkdocumenten: een landbouw-update 
en een biodiversiteitsstrategie. Daarnaast is 
het tussentijds advies van de adviescommissie 
Liefstinghsbroek toegevoegd. De landbouw-
update en biodiversiteitsstrategie zijn niet door 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 
vastgesteld en dienen enkel als werkdocument 
en ter inspiratie voor de gebiedsprocessen om toe 
te werken naar het gebiedsplan voor Groningen. 
Alle drie deze documenten zijn als aparte bijlagen 
toegevoegd aan de startnotitie.

Inleiding
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1. Doelen, opgaven en
oplossingsrichtingen

Vooraf

Aan de basis van deze startnotitie voor het 
Gebiedsplan Groningen staat de vertaling van de 
doelen, die zijn geformuleerd in het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied (NPLG), naar 
de provincie en naar een reeks deelgebieden 
daarbinnen. Het idee is immers dat de 
nationale doelen ‘landen’ in de regio en hier in 
gebiedsprocessen verder worden uitgewerkt. 
De doelen vanuit het Rijk vertalen zich zo naar 
‘opgaven’ voor een gebied - het is namelijk 
in de regio dat er oplossingen moeten worden 
gevonden en zaken moeten worden verknoopt 
– hier wordt het concreet. En bovendien spelen 
er hier ook andere opgaven die wel te maken 
hebben met NPLG maar er niet altijd als zodanig 
in zijn benoemd. Wij verbinden onze provinciale 
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doelen met de NPLG-doelen, omdat onze doelen 
overlappen met de NPLG-doelen en breder zijn.
In dit hoofdstuk komen al deze zaken aan 
bod en gaan we van doelen naar opgaven naar 
oplossingsrichtingen. De uitwerking is telkens 
gedaan op twee schaalniveaus – die van de 
provincie en die van de deelgebieden, die verderop 
in dit hoofdstuk nader worden toegelicht.
De inhoud van dit hoofdstuk is het resultaat 
van een reeks werksessies, gehouden tussen 
oktober en december 2022. Hierin hebben 
verschillende gebiedspartijen, betrokkenen en 

1.1  Het landschap is altijd in beweging - dat maakt het zo belangrijk; het geeft expressie 
aan de tijd waarin het gevormd is. *

* De bronnen van de in dit rapport gebruikte beelden zijn opgenomen in het colofon.
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overheden, onder leiding van Provincie en H+N+S 
Landschapsarchitecten, samen onderzocht 
wat er aan opgaven speelt in de regio en op 
welke manieren daar (op een integrale wijze) 
aan gewerkt kan worden. Met de werksessies is 
allereerst 'het net opgehaald' om te kijken wat er 
allemaal al is aan gebiedskennis, aan mogelijke 
oplossingsrichtingen en aan kansen voor het 
vervolg. Daarnaast is vooral ook het gesprek 
opgestart over hoe samen kan worden gewerkt 
aan de opgaven waar we voor staan – vanuit 
vertrouwen, vanuit een gedeeld belang, vanuit de 
kracht die er al is in de gebieden en bij de mensen. 
Dat is overigens nog geen gegeven, eerder een 
zoektocht waarbij helderheid en duidelijkheid van 
groot belang zijn. 

1.2  Beelden uit een serie  vooropnamen van het Groninger landschap (voornamelijk 
Oost Groningen, de Gronings Drentse Veenkoloniën en Oldambt) ten tijde van de 
ruilverkavelingen in de jaren 70 en 80.
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1.3  Met deze fotoreeksen werden de kenmerken en opgaven (bijv. 
onverharde wegen) van het landschap gedocumenteerd voor de 
grote veranderingen werden ingezet.

Het samenvoegen van de verschillende doelen 
stelt ons niet alleen voor een technisch vraagstuk, 
maar ook voor een sociaal-cultureel vraagstuk. 
Het gaat immers over de mensen in de regio en 
hun leefomgeving, dit halen we ook zo op uit 
de werksessies. Er is behoefte aan een breder 
verhaal over de toekomst van het landelijk 
gebied. Dat gaat ook over hoe we hier de komende 
jaren samen aan gaan werken; over wat voor 
landschap we willen en wat voor landgebruik we 
daarbij vinden horen; over wie welke rol heeft 
en neemt in het landelijk gebied; over hoe we 
de hele regio meekrijgen in deze transitie en het 
ook meerwaarde laten hebben. Een collectieve 
culturele daad dus.
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Werkwijze

De insteek bij het opstellen van deze startnotitie 
is geweest om de verschillende opgaven en 
oplossingsrichtingen zoveel mogelijk samen te 
brengen als start voor de gebiedsprocessen die in 
het voorjaar zullen gaan lopen. Daarbij is vooral 
voortgebouwd op bestaand werk, want er is al heel 
veel werk verricht – op allerlei thema’s en vanuit 
allerlei sectoren. Het is de bedoeling geweest om 
alles zoveel als mogelijk in één taal te krijgen, 
dat wil zeggen op een gelijk abstractieniveau 
en zoveel mogelijk vergelijkbaar onderling. De 
vertaling van de doelen en opgaven naar een 
reeks van deelgebieden dient als ruimtelijk 
kader voor de gebiedsprocessen. Telkens zijn de 

1.4  Ook de landschappelijke kwaliteiten kwamen ruim aan bod, 
waaronder de beekdalen. De kwaliteiten van het bestaande 
landschap werden opgenomen of opnieuw vormgegeven in het 
nieuw te vormen landschap
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kenmerken, kwaliteiten en opgaven even op kaart 
gezet. Dit is niet verder in detail uitgewerkt, dit 
zal plaatsvinden in de deelgebieden tijdens het 
verdere gebiedsproces. Let wel, uit deze eerste 
inventarisatie in dit document komt dus geen 
plan voort - het is enkel ter verduidelijking en 
illustratie. We kiezen voor een ontwerpende 
benadering, waarbij vanuit gebiedskenmerken en 
kwaliteiten wordt gewerkt, oplossingsrichtingen 

1.5  De kwaliteit is vaak evident - een groen aangezette slootkant - maar het zit zelden in 
grote gebaren



20 Startnotitie Gebiedsplan Groningen

worden verkend en waarbij integraal naar de 
opgaven in een gebied wordt gekeken. 
Deze startnotitie ontleent zijn titel voor een deel 
aan de aard van de opdracht – die is zeker waar 
het het Rijksdeel betreft - nog in beweging. Het 
NPLG is een groot Rijksprogramma, continu in 
ontwikkeling en waarbij aan de start van deze 
opdracht nog niet alle doelen even duidelijk 
of gespecificeerd waren. We zijn vooral maar 
gewoon begonnen – vanuit de provincie, met 
overheden, gebiedspartijen, belanghebbenden 
en ondernemers. Vanuit de gedachte alvast 
te beginnen met wat er wel bekend is en 
met de intentie om de doelen, opgaven en 
oplossingsrichtingen gaandeweg samen verder uit 
te werken.

Resultaat

De werksessies hebben veel input opgeleverd: 
er is veel gebiedskennis, inzicht in lopende 
programma’s, opgaven en oplossingsrichtingen. 
Er is veel al veel gaande, onder andere vanuit 
natuurontwikkeling en de relatie tussen natuur 
en landbouw. Ook is duidelijk geworden wat 
voor sleutelrol er voor de landbouw ligt. Niet 
alleen aan de opgaven kant, maar juist ook aan de 
oplossingenkant. Uit de discussies blijkt telkens 
dat de energie in het landelijk gebied voor een 
groot deel ligt bij de agrariërs zelf. Zij zoeken 
naar manieren om bij te dragen aan de opgaven 
maar komen hier alleen, om allerlei redenen, niet 
voldoende uit.
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Er is veel behoefte aan helderheid - waar zitten we 
precies in het proces en wie is verantwoordelijk 
voor wat? In dit startdocument zetten we een eerste 
stap in het helder maken hiervan. Toch blijft het 
ook voor het vervolg een uitdaging om scherp te 
houden wat ieders rol en plek is in dit ingewikkelde 
proces. Ondanks alle onzekerheden is er toch veel 
betrokkenheid bij dit proces en enthousiasme 
om volgende stappen concreet te maken. Daarbij 
hoort overigens ook nog veel kennisontwikkeling 
- algemeen, tussen verschillende disciplines, maar 
ook de opdracht om de effecten van al lopende 
programma's door te rekenen of de impact van de 
verschillende maatregelen beter te vatten.
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Het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG) richt zich op drie kerndoelen: het in 
een samenhangende aanpak realiseren van de 
Europese internationale verplichtingen op het 
terrein van (1) natuur (met als onderliggend doel 
de stikstofopgave), (2) water en (3) klimaat (met 
elk ook weer onderliggende doelen). Het halen 
van de doelen is uiteindelijk vooral gericht op het 
waarmaken van een gedragen perspectief voor 
mensen, bedrijven en natuur. De doelen hebben 
ook een sterke relatie met andere opgaven en 
belangen in het landelijk gebied. 

Provincies zijn als gebiedsregisseur binnen 
het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG) eindverantwoordelijk voor het opstellen 
van gebiedsprogramma’s. Onderdeel hiervan 
vormt oplevering van gegevens conform de 

1.1.Doelen van het
Nationaal Programma

Landelijk Gebied
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1.6  Doelen Nationaal Programma Landelijk Gebied, bewerkt op basis 
van de Startnotitie NPLG 2022

Wet stikstofreductie en natuurherstel. Het 
gebiedsprogramma geeft op hoofdlijnen een 
passende, gebiedsgerichte uitwerking per 
provincie van de indicatieve regionale doelen 
van het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(zie startnotitie en het ontwikkeldocument 
NPLG). De uitwerking dient een programmering 
van maatregelen te bevatten die voldoende 
inzicht geeft in hoe deze doelen behaald worden. 
Daarnaast geldt voor ons als provincie dat wij 
in het gebiedsplan onze provinciale doelen met 
de NPLG-doelen verbinden, omdat onze doelen 
overlappen met de NPLG-doelen en breder zijn.
Om dit te kunnen doen is eerst meer inzichtnodig 
in de NPLG doelen en de wijze waarop deze 
samenhangen met of doorwerken naar de 
Groningse doelen. In dit hoofdstuk wordt dit 
uiteengezet.

Natuur Water Klimaat
Reductie van uitstoot broeikasgassen 

Koolstofvastlegging

 

Stikstof 

Water en bodem sturend

Regionale stikstof-
reductiedoelstellingen

Landbouwperspectief

Stikstofreductie

Areaaluitbreiding

Instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit

Hydrologische doelen

Groenblauwe dooradering

Schoon oppervlakte- en grondwater

Goede toestand grondwaterlichamen

Goede zoetwaterbeschikbaarheid
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Natuur

Aan natuur wordt binnen het NPLG invulling gegeven door middel 

van de volgende doelen:

•  Natuurherstel Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000 

gebieden)

• Stikstofreductie

•  Areaaluitbreiding

•  Instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit

•  Hydrologische doelen

•  Groenblauwe dooradering

Het realiseren van groenblauwe dooradering wordt hier ook onder 

‘natuur’ beschreven, maar is in feite een zelfstandig doel dat ook 

verband houdt met de hoofddoelen water en klimaat.

Natuurherstel Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000 
gebieden)

Hoofddoel voor natuur in het NPLG: op termijn realiseren van een 

gunstige staat van instandhouding (100%) van beschermde soorten 

(planten en dieren) en beschermde habitattypen (type natuur). Als 

tussendoel is binnen het NPLG 30% natuurherstel gesteld voor 2030. 

Om het doel te bereiken zijn maatregelen binnen en buiten N2000 

gebied nodig om de benodigde condities op orde te brengen, waarbij 

de beschermde habitattypen en soorten zowel in kwaliteit als 

omvang weer blijvend floreren. Om uiteindelijk een gunstige staat 

van instandhouding te kunnen realiseren is meer leefgebied nodig 

dan nu voorhanden is. Het gaat echter niet alleen om een directe 

uitbreiding van het aantal hectares natuur, maar het gaat vooral 

om duurzaam systeemherstel, waarvoor stikstof en hydrologie de 

belangrijkste factoren zijn. 
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Natuurherstel Vogel- en 
Habitatrichtlijn Groningen

Voor Groningen komt daarbij dat we 

toe zullen moeten naar het verbeteren 

van de ecologische kwaliteit binnen 

het Natuur Netwerk Nederland (NNN) / 

Natura2000 alsook naar het verbeteren 

van biodiversiteit daarbuiten, dus in 

algemene zin in het landelijk gebied. 

Groningen heeft namelijk relatief 

veel VHR-doelsoorten die voorkomen 

buiten N2000 of zelfs NNN. Daarnaast 

liggen veel van de stikstofgevoelige 

habitattypen in Groningen buiten 

N2000.

Specifieke Opgaven voor Natura 2000 

gebieden in Groningen

Het Liefstinghsbroek (20 ha) is een 

loofbos op de dalflank van het riviertje 

de Ruiten Aa. Het bos behoort tot 

het eiken-haagbeukenbos, beuken-

eikenbos en broekbos. De ondergroei 

is met name in de natte delen rijk 

ontwikkeld. Plaatselijk wordt de 

struiklaag gedomineerd door hulst. 

Het Liefstinghsbroek is het enige 

stikstofgevoelige Natura 2000 gebied 

binnen de provincie Groningen. In 

de gebiedsanalyses die zijn opgesteld 

in het kader van het voormalige 

programma aanpak stikstof (PAS) 

zijn herstelmaatregelen opgenomen. 

Bovenstaande gebiedsbeschrijving is 

afkomstig van www.natura2000.nl. 

Voor instandhoudingsdoelstellingen 

t.a.v. soorten en habitattypes wordt 

naar deze site verwezen. 

Daarnaast is in de ruimere omgeving 

van Liefstinghsbroek een groot 

areaal nieuwe natuur gecreëerd in 

het kader van de realisatie van NNN 

Westerwolde. De in en rond het gebied 

uitgevoerde maatregelen laten een 

reductie van verdroging zien. De 

uitbreiding in de vorm van omvorming 

van landbouwgrond naar natuur in 

de omgeving van Liefstinghsbroek 

laat een veelbelovende ontwikkeling 

van de vegetatie zien. Echter, de 

kwaliteit van het Blauwgrasland en de 

oppervlakte van de beide bostypen zijn 

achteruitgegaan ten opzichte van 2013. 

Dit wordt mede veroorzaakt door een 

te hoge stikstofoverbelasting op het 

gebied. De opgave is om het gebied in 

een gunstige staat van instandhouding 

te brengen.

Overgangszones

Het werken met zogenaamde 

overgangszones is één van de 

strategieën om tot systeemherstel te 

komen. De notitie Groninger aanpak 

stikstof (concept) zegt hierover het 

volgende:

"In overgangszones gaat het om 

slim combineren van functies en 
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instrumenten rond NNN-gebieden, 

om zo de basiskwaliteit te verbeteren 

en externe invloed te verminderen. 

We zoeken hier nog nadrukkelijker 

de verbinding tussen biodiversiteit 

en landbouw en overige functies 

als bijvoorbeeld energietransitie, 

klimaatopgaven, veenoxidatie, bos- en 

hout etc."

Als concrete zaken worden bijvoorbeeld 

genoemd de invulling van een 

bufferzone rond het Liefstinghsbroek 

in het kader van de mestwetgeving, 

de invulling van de zone rond de 

Harener wildernis, of rond de Dollard 

(slibafzetting en uitbreiding brakke 

natuur). Maar ook onderwerpen als 

extra stimulering natuurinclusieve 

landbouw of agrarisch natuurbeheer.

Stikstofreductie

Het doel is een ruimtelijke vertaling van benodigde stikstofreductie 

voor de landbouw per provincie. Deze inzet is onderdeel van de totaal 

benodigde stikstofreductie die nodig is voor de landelijke doelen:

•  2025: 50% areaal met stikstof gevoelige habitats binnen N2000 

onder de kritische depositiewaarde

• 2030: 74% areaal met stikstof gevoelige habitats binnen N2000 

onder de kritische depositiewaarde

De provincies kunnen voortbouwen op de reductiedoelstelling 

voor ammoniakreductie per provincie zoals die bij hen bekend is. 

Hoe en waar deze emissies worden gereduceerd is aan provincies. 

Dat is expliciet onderdeel van het gebiedsproces. Daarbij staan de 

uitgangspunten van het NPLG centraal. 

Emissie en depositie
Voordat nagedacht kan worden over oplossingen is het goed grip te 

krijgen op de regionale accentverschillen ten aanzien van de opgave. 

Bij ammoniak gaat het enerzijds om de emissie en anderzijds over de 

bijdrage van deze emissie aan de depositie in Natura 2000-gebieden. 



1.7  Het Liefstinghsbroek, een loofbos op de dalflank van het riviertje de Ruiten Aa 

Stikstofreductie Groningen

Voor Groningen bedraagt de 

emissiedoelstelling 25% ofwel 1447 

ton ammoniak (NH3). Ten opzichte 

van veel andere provincies is de 

stikstofemissiedoelstelling binnen 

Groningen relatief beperkt, zowel 

in totale omvang als percentueel. 

Groningen heeft zelf één natuurgebied 

waar de kritische depositiewaarde 

voor stikstof wordt overschreden: 

Liefstinghsbroek. Maar emissies 

vanuit Groningen dragen ook bij aan 

de depositie binnen Natura 2000 

buiten de provinciegrenzen. En in het 

algemeen geldt dat ook natuur zonder 

Natura 2000 status in binnen- en 

buitenland negatieve gevolgen van hoge 

stikstofdepositie.

271.1. Doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied

De emissie is sterk gerelateerd aan het type agrarisch gebruik. 

Bij de depositiebijdrage komt het effect van nabijheid van Natura 

2000-gebieden om de hoek kijken. De combinatie van emissie en 

depositiebijdrage bepaalt de mate waarin een gebied kan bijdragen 

aan de doelstellingen voor stikstofreductie. 
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Areaaluitbreiding: nieuw bos

De doelstelling is realisatie van nieuw bos, waarbij de arealen van de 

provincies optellen tot in totaal 37.400 ha (2030)

In de Bossenstrategie uit 2020 (Kamerstuk 33 576, nr. 202) hebben 

Rijk en provincies afgesproken om maatregelen te treffen die 

bijdragen aan biodiversiteitsherstel in het Nederlandse bos en die 

zorgen voor meer CO2-opslag. Daarnaast zorgen de maatregelen voor 

aanvullende ecosysteemdiensten, zoals verbeterde waterkwaliteit 

(KRW), ruimte voor recreatie en een bijdrage aan de circulaire 

economie. Door de Bossenstrategie uit te voeren via het NPLG, 

kunnen integrale keuzes worden gemaakt in de gebiedsplannen, 

met het oog op natuur, water en klimaat. Alle maatregelen uit de 

Bossenstrategie dragen hier in meer of mindere mate aan bij.

Afgesproken is in 2030 37.400 hectare nieuw bos te realiseren, 

14.000 hectare bos met productiefunctie een natuurfunctie te geven 

en het bestaande bos waar nodig te revitaliseren. De totale opgave 

voor de 37.400 hectare bosuitbreiding is als volgt ruimtelijk verdeeld:

•  15.000 hectare nieuw bos binnen het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). 

•  3.400 hectare nieuw bos wordt aangelegd ter compensatie van 

bos dat is verdwenen in het kader van de Programmatische 

Aanpak Stikstof.

•  19.000 hectare extra bos wordt aangelegd buiten het bestaande 

en nog te realiseren NNN.

In de Bossenstrategie is met provincies afgesproken om agroforestry, 

als innovatieve vorm van landbouw, te stimuleren. 
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Areaaluitbreiding: nieuw bos
Groningen

In het Uitvoeringsprogramma Bos 

en Hout 2021-2030 is het provinciale 

beeld ten aanzien van bosontwikkeling 

weergegeven. Het programma laat zien 

hoe Groningen in 2030 mooier, groener 

en diverser en klimaatbestendiger is 

geworden door groei van bos en houtige 

opstanden met gemiddeld 1% per 

jaar. Dat komt neer op een jaarlijkse 

aanwas van ruwweg 75 hectare of in 

totaal 750 hectare tot 2030. Vanwege de 

landelijke opgave van 37.400 hectare 

zal ook de provinciale opgave naar alle 

waarschijnlijkheid nog worden vergroot. 

Het provinciale beleid wordt zo 

vormgegeven dat er veel variatie komt 

in soorten bos en beplanting en dat de 

kenmerkende landschappen versterkt 

worden.

Indicatief worden de volgende hectares 

aangehouden (vijf programmalijnen):

1. 375 hectare (50%) binnen en buiten 

NNN

- Ca 75 hectare binnen NNN. 

Hiervoor is een groslijst 

opgesteld van in totaal 220 

hectare.

- Ca 150 hectare buiten NNN met 

verwerving (vnl aansluitend aan 

NNN). Hiervoor is een groslijst 

opgesteld met in totaal 545 

hectare oa verbindingen bos en 

natuur, beekbegeleidend bos en 

landgoedbos.

- Ca 150 hectare buiten NNN 

zonder verwerving. Hiervoor 

is een groslijst opgesteld met 

in totaal 410 hectare oa bos bij 

steden, uitbreiding bestaande 

dorpsbossen en nieuwe dorps/

stadsbossen.

2. 215 hectare (29%) lijnen in 

landschap (wegen, houtsingels, 

waterlopen)

3. 60 ha (8%) vergroening erven

4. 100 ha (13%) vergroening 

bedrijventerreinen

5. Lange termijn

In het uitvoeringsprogramma is 

een groslijst met concrete locaties 

voor ontwikkeling van de genoemde 

hectares opgenomen. Naast de 

uitbreidingsopgave is wordt gestart 

met een bescheiden verbeteropgave 

van bestaand bos (2 pilots). In 

totaal is er 1354 bos met knelpunten 

geïnventariseerd dat voor revitalisering 

in aanmerking komt, ook na 2030.
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Areaaluitbreiding: resterende opgave voor Natuur 
netwerk Nederland

Restantopgave Natuurnetwerk Nederland bedraagt voor Nederland als 

geheel 40.571 hectare. Voor Groningen is dit 2.723 hectare.

In het Natuurpact (2013) is afgesproken dat de provincies uiterlijk 

in 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur in het Natuurnetwerk 

Nederland realiseren. De restantopgave per provincie maakt 

onderdeel uit van het NPLG. In de zevende Voortgangsrapportage 

Natuur is geconcludeerd dat met het huidige jaarlijkse tempo van de 

inrichting de afspraken niet tijdig kunnen worden uitgevoerd. Daarom 

hebben de provincies in samenspraak met het Rijk een Taskforce 

versnelling inrichting ingesteld. Op grond hiervan worden per 

provincie voor het einde van 2022 versnellingsstrategieën opgesteld, 

waarover in het eerste kwartaal van 2023 bestuurlijke besluitvorming 

plaatsvindt. Rijk en provincies zijn nog in gesprek over de verdeling 

van de landelijke VHR- en areaaldoelen. Vanuit het interprovinciaal 

overleg is hierover afstemming tussen de provincies en vindt ook 

gezamenlijke standpuntbepaling plaats. Daarnaast brengen de 

provincies gezamenlijk aandachtspunten en knelpunten in beeld. 

Areaaluitbreiding: resterende opgave 
NNN Groningen

Het aandeel in de totale restopgave 

voor Groningen bedraagt 2.723 

hectare. Dit is gebaseerd op de achtste 

Voortgangsrapportage Natuur (VRN) 

van LNV en provincies en inclusief een 

aanvullende ambitie van de provincies 

van 6.139 ha.

In Mooi Grunn, het Programma 

Landelijk Gebied (PLG 2017-2027) 

is beschreven in welke opgaven in 

het landelijk gebied in deze periode 

wordt geïnvesteerd en welke middelen 

daarvoor beschikbaar zijn gesteld.

Het programma richt zich op de 

volgende thema’s:

- Behoud en ontwikkeling natuur

- Behoud en ontwikkeling landschap

- Beleven en bijdragen aan natuur en 

landschap

- Versterking van de sociaal-

economische vitaliteit van het 

landelijk gebied (LEADER)
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Hydrologische doelen Groningen

Het uitvoeringsprogramma Natuur 

Groningen 2021-2023 geeft een beeld 

van de hydrologische uitdagingen 

ten aanzien van Natura 2000. In 

het natuurnetwerk van Zuidelijk 

Westerkwartier en Midden-Groningen 

is de invloed van landbouwkundig 

gebruik op de aanwezige trilvenen, 

veenmos rietlanden, alluviale bossen, 

natte schraallanden en (vochtige) 

heidevelden groot, als gevolg van het 

kleinschalig verweven landschap met 

sterke hydrologische samenhang. 

Hetzelfde speelt in Westerwolde. De 

kwetsbaarheid van Natura 2000 gebied 

Liefstinghsbroek hangt samen met 

stikstof en de hydrologische condities. In 

de omgeving liggen dezelfde kwetsbare 

habitattypes. Bij het herstel van de 

gunstige staat van instandhouding 

van kust, met de Eems-Dollard, 

Waddenzee en het Lauwersmeer (waar 

de beken in de zee uitkomen) spelen 

knelpunten als beperkte aantallen zoet-

zoutovergangen, te hoge slibbelasting en 

onvoldoende kwelderdynamiek. 

Hydrologische doelen

Hydrologische condities N2000-gebieden op orde (2027). Hydrologische doelen 

richten zich niet alleen op N2000-gebieden, zie ook de doelstellingen bij hoofddoel 

'water'.

Hydrologie is naast stikstof een van de belangrijkste factoren voor natuurherstel. 

Stikstofeffecten zijn groter in natuurgebieden waar de hydrologische condities nog 

niet op orde zijn, terwijl een goede waterhuishouding juist natuurherstel op gang 

kan brengen, ook als stikstofdepositie nog te hoog is. Daarom vraagt het verbeteren 

van de waterhuishouding bij N2000-gebieden extra aandacht. Doel is met het NPLG 

de hydrologische condities voor N2000-gebieden via systeemherstel op orde te 

brengen. Een goede grondwaterconditie bij deze gebieden is ook een KRW-doel, 

waarvoor de maatregelen in 2027 moeten zijn uitgevoerd. Voor de realisatie van 

bovenstaande natuurdoelen zijn de volgende structurerende keuzes van belang:

• De keuze om met overgangsgebieden rondom Natura 2000-gebieden te gaan 

werken.

• De keuzes om nieuwe arealen natuur en groenblauwe dooradering optimaal 

aan te laten sluiten bij de fysische, geografische, hydrologische en ecologische 

omstandigheden.
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Groenblauwe dooradering

Het doel is te komen tot 10% groenblauwe dooradering (2050) in het 

landelijke gebied (buiten Natura 2000-gebied en de bebouwde kom), 

waarvan de helft van de opgave in 2030 gerealiseerd is. De ambitie 

van 10% groenblauwe dooradering is opgenomen als eigenstandig 

doel (niet specifiek onder hoofddoel natuur), maar dient in de eerste 

plaats als ondersteunend middel voor meervoudige doelrealisatie 

van de verschillende hoofddoelen uit het NPLG. Achtergrond van de 

groenblauwe dooradering is vooral om noodzakelijke verbindingen 

tussen natuur, landbouw en water te leggen en een goede Basis 

Kwaliteit Natuur in het landelijk gebied te realiseren. Ook draagt 

groenblauwe dooradering bij aan het behoud, herstel en de 

versterking van kenmerkende landschapstypen.

10% groenblauwe dooradering komt neer op een areaal van 

223.700 hectare. Op basis van inschattingen van reeds bestaande 

landschapselementen, vraagt dit om een toename van 77.846 ha aan 

houtige landschapselementen (circa 40-60% uitbreiding) en 51.850 ha 

aan niet-houtige landschapselementen per 2050.

Groenblauwe dooradering Groningen

De huidige groenblauwe dooradering van 

het landelijke gebied is sterk verbonden 

aan de identiteit van de verschillende 

landschappen van Groningen. De 

versterking wordt gezien als middel 

om deze identiteit te versterken. Een 

complete inventarisatie van huidige 

oppervlakten en daarmee de resterende 

natte en droge dooradering dient per 

deelgebied in de gebiedsprogramma’s 

gemaakt te worden. De programmalijn 

‘lijnen in landschap’ van het 

uitvoeringsprogramma Bos en 

Hout geeft een beeld van de reeds 

vastgestelde provinciale ambities 

voor het ‘houtachtige’ deel van de 

groenblauwe dooradering tot 2030 (zie 

ook doel areaaluitbreiding – nieuw bos):

• Houtsingels en wallen (ca 135 km 

ofwel 100 ha)

• Wegbeplantingen, historische routes 

en lanen (ca 53 km ofwel 50 ha)

• Karakteristieke waterlopen en 

kanalen (ca 35 km ofwel 30 ha)
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Water 

De doelen voor water in het NPLG zijn de KRW-doelen aangevuld met 

de aanpassing van beleid, inrichting en beheer aan het veranderende 

klimaat. 

Nutriënten (KRW-doel)

Het doel ten aanzien van concentraties nutriënten (P en N) in grond- 

en oppervlaktewaterlichamen is dat voldaan wordt aan wettelijke 

normen (2027).

Het overschrijden van de normen voor nutriënten in grond- en 

oppervlaktewater is een belangrijke reden dat het Nederlandse 

mestbeleid zal worden aangescherpt. Dit vormt het kader voor 

de regionale uitwerking van aanvullende maatregelen. Onderdeel 

daarvan is de concretisering van grootschalig herstel van beekdalen 

op zandgronden. Met bufferstroken moet de belasting met 

nutriënten tot onder het kritische niveau worden teruggebracht.

Chemische stoffen ( KRW-doel)

Het doel ten aanzien van concentraties gewasbeschermingsmiddelen 

in grond- en oppervlaktewaterlichamen is dat voldaan wordt aan 

wettelijke normen (2027).

Het oppervlaktewater, en op steeds meer plaatsen het grondwater, 

zijn verontreinigd met verschillende chemische stoffen, waaronder 

gewasbeschermingsmiddelen en andere stoffen afkomstig van 

menselijke activiteiten. Het doel van het kabinet is om emissies van 

gewasbeschermingsmiddelen naar de leefomgeving door land- en 

tuinbouwbedrijven terug te dringen tot nagenoeg nul. Op 1 januari 

2030 en  KRW-doelen dienen in 2027 gehaald te zijn.
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Herstel grondwatervoorraden (KRW-doel)

Grondwaterlichamen voldoen aan de norm voor een goede 

kwantitatieve toestand (2027)

De kwantitatieve ambitie van het Rijk is te komen tot een 

toekomstbestendig grondwaterbeheer, waarbij de grondwaterpeilen 

niet nadelig worden beïnvloed door onttrekkingen en ontwatering. 

Op dit moment voldoen niet alle waterlichamen aan 

de kwantiteitsdoelen. Om te komen tot een robuust systeem dat 

beter voorbereid is op perioden van langdurige droogte is het 

ook nodig dat het grondwater in natte perioden voldoende wordt 

aangevuld. Vooral op de hogere zandgronden is dit van belang. Dit 

vraagt om structurele maatregelen in het watersysteem die gericht 

zijn op minder snelle afvoer en op ruimte voor water. Daarnaast 

vraagt het een gedegen afweging welke onttrekkingen waar mogelijk 

zijn. 

Inrichting van oppervlaktewater (KRW-doel)

In Nederland zijn vrijwel alle oppervlaktewateren zo ingericht dat 

er kan worden gestuurd op het voorkomen van wateroverlast. In 

heel veel gevallen zijn waterstand, stroming en temperatuur sterk 

beïnvloed. De KRW vergt dat waar mogelijk maatregelen worden 

genomen om de impact van die aanpassingen te minimaliseren. 

Daarom zijn nu – in samenspraak tussen provincies en 

waterschappen – in detail maatregelen per waterlichaam vastgelegd. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing van de oevers, aanleggen 

van begeleidende beplanting en enige ruimte voor meandering. 

De bij de stroomgebiedsbeheersplan horende fiches met daarin 

vastgelegd een opgave per oppervlaktewaterlichaam vormen 

integraal onderdeel van de NPLG-opgave per gebied.
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KRW-doelen Groningen

De beide Groningse waterschappen 

hebben hun plannen vastgelegd in 

een waterbeheerprogramma. Hiertoe 

behoort ook de uitvoering van concrete 

maatregelen in het kader van de KRW.

Waterschap Noorderzijlvest - 

Waterbeheerprogramma 2022-2027

Deelprogramma ‘schoon en 

gezond water’ (onderdeel van 

het waterbeheerprogramma) is 

grotendeels één op één verbonden 

aan de KRW. Voor de periode van het 

waterbeheerprogramma wordt het 

volgende doel gesteld.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt 

uitgevoerd. In 2027 zijn alle mogelijke 

maatregelen, zoals opgenomen in 

de KRW- factsheets, om de  KRW-

doelen te halen uitgevoerd. Het 

gaat om inrichtingsmaatregelen, 

beheermaatregelen, emissie 

reducerende maatregelen en kennis met 

name over afwenteling en effecten van 

maatregelen. Een belangrijke opgave ligt 

bij bronreducerende maatregelen voor 

rioolwaterzuiveringen, riooloverstorten 

en IBA's.

Voor waterkwaliteit wordt aanvullend op 

de KRW onder andere gewerkt aan:

• Zoeken naar de integratie tussen 

bodem- en waterbeheer en het 

verbeteren van de waterkwaliteit 

vanuit het programma Gouden 

Gronden.

• Zo min mogelijk overlast van 

blauwalgen in zwemwater.

• Biodiversiteit is in 2027 integraal 

onderdeel van ons waterbeheer.

• Watergangen en keringen vormen de 

verbinding tussen leefgebieden. We 

zoeken continu mogelijkheden om 

deze ecologischer te onderhouden. 

De deelprogramma’s en doelen 

komen samen in opgaven en doelen 

per deelgebied. De concrete KRW-

maatregelen zijn weergegeven in een 

overzichtstabel.

Waterschap Hunze en Aa’s - 

Waterbeheerprogramma 2022-2027

In het Waterbeheerprogramma worden 

de doelen, opgaven en maatregelen voor 

een periode van zes jaar uitgewerkt. De 

doelen, opgaven en maatregelen zijn 

gericht op het toekomstperspectief: het 

realiseren en behouden van robuuste en 

duurzame watersystemen, die passen 

in de omgeving. ‘Robuust’ is: veilig, 

ecologisch gezond en klimaatbestendig. 

Een ecologisch gezond watersysteem 
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heeft schoon water, waarin een grote 

variëteit aan waterplanten en -dieren 

aanwezig is. Stoffen die de water- en 

ecologische kwaliteit kunnen schaden 

willen we zo min mogelijk in het water 

hebben. 

De Europese Kaderrichtlijn Water 

komt specifiek aan bod in het 

Waterbeheerprogramma, met de 

volgende ambitie voor 2022-2027. In 

2027 zijn de inrichtingsmaatregelen 

voor de KRW gereed en de KRW-

waterlichamen voldoen aan de 

ecologische doelen. Er is een duidelijke 

verbetering te zien van de waterkwaliteit 

ten opzichte van 2010 (aanvang van de 

KRW). Bij gewasbeschermingsmiddelen 

zijn er alleen nog incidentele 

overschrijdingen. De zwemwateren 

hebben een goede bacteriologische 

kwaliteit. Er zijn nu al veel maatregelen 

uitgevoerd maar er resteert nog een 

aantal maatregelen voor de planperiode 

2022-2027. In de komende planperiode 

moet meer aandacht besteed worden aan 

het voorkomen van afwenteling tussen 

waterlichamen. 

De concrete KRW-doelen en 

maatregelen per waterlichaam zijn in 

het waterbeheerprogramma benoemd.

Beleid, beheer en inrichting aangepast aan het 
veranderende klimaat

Schade en ontwrichting door weersextremen zoveel mogelijk 
beperken
Vanaf 2050 is de fysieke leefomgeving in Nederland – wat betreft 

beleid, inrichting en beheer – aangepast aan het veranderende 

klimaat. Alle overheden hebben zich verbonden aan deze ambitie, 

die is vastgelegd in de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) en in 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Dat betekent dat 

schade en ontwrichting door weersextremen zoveel mogelijk wordt 

beperkt. 
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Water en bodem zijn sturend
In de Tweede Kamerbrief Water en Bodem Sturend worden 

beleidskeuzes gemaakt die relevant zijn voor en impact hebben op 

de aanpak van het NPLG. De in die brief beschreven uitgangspunten 

gelden onverkort ook voor het NPLG:

• vasthouden-bergen-afvoeren

• meerlaagse veiligheid

• extremen worden gewoner

• integrale aanpak in de leefomgeving

• niet afwentelen

Klimaatrobuust zijn vraagt ook dat rekening wordt gehouden 

met toegenomen kans op verzilting en dreigende watertekorten. 

Aanvullende keuzes over structurele maatregelen wateraanvoer 

volgen deels pas later, onder andere na herijking van de 

Deltabeslissing Zoetwater (2027). 

Het ontwikkeldocument Nationaal Programma Landelijk gebied 

geeft een overzicht van de algemene uitwerkingen met de grootste 

relevantie voor het NPLG, waaronder:

• Veerkracht vergroten: de ruimtelijke inrichting en het 

landgebruik worden aangepast op waterbeschikbaarheid.

• Creëren ruimte voor het vasthouden, bergen van water in 

onze ruimtelijke inrichting, landgebruik en -beheer. Hiermee 

vergroten we de veerkracht van zowel het hoofdwater- als 

regionale watersysteem.

• Voor het beschikbaar hebben en houden van voldoende water, 

moet ook extra ruimte gevonden worden in het regionale 

watersysteem. Bodemverbetering en een verbeterdwe 

sponswerking kunnen aanvullend een bijdrage leveren.



38 Startnotitie Gebiedsplan Groningen

Klimaataanpassingen Groningen

Provincie Groningen heeft in mei 2022 

haar omgevingsvisie geactualiseerd 

en daarbij een paragraaf opgenomen 

over klimaatadaptatie (17.3). Hierin 

staat dat het bodem- en watersysteem 

sturend dient te zijn bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. In het Koersdocument 

voor de nieuwe omgevingsvisie is 

dit principe eveneens omarmd. De 

provincie beseft dat door inzet van 

techniek niet langer ‘overal alles kan’ 

en dat ‘water en bodem sturend’ de 

beste garantie is dat de het gebied 

tegelijk met de realisatie van andere 

doelen, klimaatbestendiger wordt 

ingericht.

De volgende structurerende keuzes in 

het kader van ‘water en bodem sturend’ 

(brief Kabinet 25 november aan de 

Tweede Kamer) werken het duidelijkst 

door in het landelijke gebied van 

provincie Groningen:

Voor de hogere zandgronden

• Langer vasthouden van water en 

minder snel afvoeren; daarmee de 

sponswerking van de bodem en 

een robuust grondwatersysteem 

herstellen;

• Verhogen grondwaterpeilen

• Beperken grondwateronttrekkingen

Voor laagveengebieden

• Grondwaterstand van 20 tot 40 cm 

onder maaiveld

• Minimaliseren van gebiedsvreemd 

water;

• Duurzaam beheren van 

landbouwgronden

Voor verziltende kustgebieden

• Aanvoer van extra zoetwater 

kan niet altijd en overal worden 

gegarandeerd; op termijn vaker 

sprake van tijdelijke en regionale 

verzilting;

• Watergebruikers nemen zelf 

maatregelen om beter bestand 

te zijn tegen extreme droogte, 

watertekorten en verzilting.



391.1. Doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Klimaat

Aan ‘klimaat’ wordt binnen het NPLG invulling gegeven door middel 

van de volgende doelen:

• Reductie van uitstoot broeikasgassen veenweidegebieden

• Landelijke emissiereductieopgave broeikasgassen voor de 

veehouderij en akkerbouw

• Koolstofvastlegging in bomen/bos/natuur en in 

landbouwbodems

Op basis van de ramingen in de Klimaat- en Energieverkenning 2022 

worden definitieve restemissiedoelen 2030 voor alle sectoren, en 

dus ook voor de landbouw en voor het landgebruik, vastgesteld. De 

hiervoor benodigde broeikasgasreductie zal voor een belangrijk deel 

gerealiseerd moeten worden met de integrale aanpak in het landelijk 

gebied. In het coalitieakkoord is voor de landbouw een indicatieve 

broeikasgasreductie van 5 megaton gekoppeld aan deze aanpak. 

De klimaatopgave voor de glastuinbouw maakt overigens geen 

onderdeel uit van de integrale aanpak in het landelijk gebied.

Reductie van uitstoot broeikasgassen veenweiden

Emissiereductieopgaven broeikasgassen veenweiden voor 

6 provincies (2030), als onderdeel van de nationale opgave 

Broeikasgassen landgebruik optellend tot 1 Mton CO₂2 eq (2030).

Door de ontwatering van veengronden fungeren de 

veenweidegebieden door de afbraak van veen als emissiebron 

van broeikasgassen, stikstof en fosfaat. Afbraak van veen gaat 

ook gepaard met bodemdaling. Via het Nationaal programma 

Veenweiden werken Rijk, publieke en private partijen samen aan 

onder meer de realisatie van 1 Mton CO2-eq broeikasgasreductie 

uit veenbodems in 2030. Dit gebeurt via zes provinciale 



Reductie van uitstoot broeikasgassen 
veenweiden Groningen

Op basis van de berekende referentie-

uitstoot van broeikasgassen uit 

veenbodems in 2017 is een indicatieve 

verdeling van de reductieopgave 

over provincies afgesproken, waarbij 

Groningen voor 6% van de totale 

opgave zou moeten bijdragen. 

De regionale veenweidestrategie 

(2022) vormt een verkenning voor 

de toekomst van de Groninger 

veenweiden. Hierin is uitgegaan van 

een provinciale reductieopgave van 

0,05 tot 0,08 Mton per jaar. 

Op basis van onder andere 

bodemopbouw, veendikte en 

grondgebruik is gekomen tot een 

genuanceerde kaart van de Groningse 

veenweidegebieden. Klassieke 

veenweide is pure veengrond, waar 

wateraanvoer mogelijk is, met 

een agrarische graslandfunctie. 

Dit klassieke veenweidegebied is 

gecentreerd in de laagveengordel 

rondom de stad Groningen (zie 

paarskleurige gronden in het 

kaartbeeld hiernaast). 
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veenweidestrategieën. De reductiedoelstelling is onderdeel van 

het Klimaatakkoord. Op basis van de huidige inzichten leidt deze 

inspanning naar verwachting tot een realisatie in 2030 van 0,4 - 

0,9 Mton CO2-eq reductie. Om de veelheid aan opgaven voor het 

landelijk gebied integraal te benaderen is de veenweideopgave 

onderdeel geworden van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Bodem en water sturend
Met de water en bodem sturend-aanpak van de minister van IenW is 

dit nader ingevuld met onder andere de volgende volgende relevante 

structurerende keuzes:

• We beheren onze landbouwgronden duurzaam. Hiermee 

voorkomen we onomkeerbare oxidatie van veen en behouden 

we ook voor de toekomst waardevolle landbouwgronden.

• We bewegen toe naar een grondwaterstand van 20 cm tot 40 cm 

onder maaiveld. Hiermee wordt bereikt dat bodemdaling wordt 

geminimaliseerd en uitstoot broeikasgassen wordt gereduceerd.



De potentiële reductieopgave voor 

de overige gebieden met veen in de 

ondergrond wordt samen met de 

provincie Drenthe en de Drentse 

waterschappen geïnventariseerd.

De ambitie van de veenweidestrategie 

is ‘een duurzaam toekomstperspectief 

waarin de maaivelddaling en 

uitstoot van broeikasgassen naar de 

mogelijkheden maximaal geremd 

worden en met zoveel mogelijk ruimte 

voor landbouw, natuur, energietransitie 

en andere opgaven en ontwikkelingen 

in het landelijk gebied.’ Er zijn reeds 

drie zoekgebieden met daarbinnen vijf 

kansrijke gebieden aangewezen waar 

de provincie in samenspraak met de 

waterschappen in gesprek is met lokale 

boeren en gebiedspartners:

• Het Zuidelijk Westerkwartier

• Polder Lageland

• Polder Blauwemolen

• Zuidlaardermeergebied (Ooster- en 

Onnerpolder)

• Polder Lappenvoort

1.8  Hoofdtypen veenbodems in Groningen; veengronden, moerige gronden en begraven 
veengronden  bron: Deltares 2022

411.1. Doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied
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Landelijke emissiereductieopgave broeikasgassen voor 
de veehouderij en akkerbouw

Landelijke emissiereductieopgave broeikasgassen voor de 

veehouderij en akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) van 

5 Mton CO2 eq (in 2030). Nog te verdelen per provincie, op basis van 

een nader te bepalen verdeelsleutel. Om te voldoen aan de Global 

Methane Pledge dient met het NPLG in de veehouderij en akkerbouw 

een methaanemissiereductie van minimaal 3,82 Mton CO₂2 eq. te zijn 

gerealiseerd in 2030. 

De broeikasgasuitstoot door de veehouderij bestaat hoofdzakelijk 

uit methaan. Methaan wordt voor een deel gevormd in de dieren 

door verteringsprocessen (75-80%) en het andere deel ontstaat in 

de mestopslagen en komt vrij door fermentatie van opgeslagen 

mest (https://integraalaanpakken.nl/methaan). Emissiereductie in 

de veehouderij wordt bereikt door maatregelen die de emissies uit 

dieren, stallen en mest verlagen. Voor de veehouderij en akkerbouw 

(mestaanwending in de akkerbouw) is een indicatief restemissiedoel 

van max 14,1 Mton CO2 eq. in 2030 bepaald. Met de uitvoering van 

het NPLG moet een reductie van 5,0 Mton CO2 eq in de veehouderij en 

akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) worden gerealiseerd. 

Het is belangrijk dat de klimaatopgave voor de veehouderij 

vanaf het begin van de gebiedsprocessen volwaardig wordt 

meegenomen. De provinciale klimaatdoelen zullen eind 2022 met 

de provincies bepaald en begin 2023 bekend worden gemaakt. 

Een goede samenwerking tussen het Rijk en provincies bij 

het opstellen van de gebiedsprogramma’s – met bijbehorend 

maatregelenpakket (mix generiek en gebiedsgericht) – is 

cruciaal. Denkbare generieke en gebiedsgerichte oplossingen 

zijn bijvoorbeeld maatregelen rondom rantsoen, voeradditieven, 

beweiding en fokkerij, managementmaatregelen in de stal, stal- en 

mestopslagaanpassingen en mestbewerkingen en -verwerking, 

waaronder mestvergisting. Ook extensivering en vrijwillige 



Emissiereductieopgave Groningen

Wanneer de CO2-uitstoot bepaald wordt 

op basis van energiegebruik binnen de 

provincie zelf (dus exclusief productie 

voor gebruik buiten Groningen) 

bedraagt het aandeel van de landbouw 

in de emissie 19%, ofwel 1,6 Mt per 

jaar (Klimaatagenda Groningen 2030). 

De reductie-opgave van 49% betekent 

doorgerekend voor de landbouw 0,82 

Mton. Het grootste deel hiervan is 

te relateren aan de veehouderij: van 

de totale emissie in de landbouw 

bedraagt 53% methaan en 30% lachgas. 

De melkveesector heeft het grootste 

aandeel in methaanemissies binnen 

de landbouw. Emissiereductie in de 

landbouw van broeikasgassen zoals 

methaan staat op de Klimaatagenda 

van provincie Groningen. Om dit te 

bereiken worden speerpunten genoemd 

zoals ontwikkeling van natuurinclusieve 

landbouw, doorontwikkeling van 

biologische landbouw, sluiten 

van nutriëntenkringlopen onder 

andere door samenwerking tussen 

akkerbouwers en veehouders en verder 

verduurzaming van de (intensieve) 

veehouderij. Dit laatste punt heeft 

een relatie met beperking van de 

stikstofemissie. Het Groningse aandeel 

in de landelijke doelstelling is nog niet 

bepaald. Hiervoor zijn verschillende 

verdeelsleutels in beeld.

431.1. Doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied

bedrijfsbeëindiging zijn belangrijke – en ingrijpende – maatregelen. 

Dit geldt vooral voor de melkveehouderij, omdat koeien een groot 

aandeel hebben vanwege methaan emissies De menselijke maat is 

hierin belangrijk.
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Koolstofvastlegging in bomen/bos/natuur en in 
landbouwbodems

Landelijke koolstofvastlegging in bomen/bos/natuur van 0,4 – 0,8 

Mton CO2 eq en in landbouwbodems van 0,5 Mton CO2 eq (2030) 

(Bomen/bos/natuur gerealiseerd via bossenstrategie). 

Om de klimaatdoelen te halen wordt voor landbouw en landgebruik 

niet alleen ingezet op emissiereductie in veehouderij en akkerbouw, 

maar is er ook een opgave voor het landgebruik van 0,8 tot 1,7 Mton 

CO2 eq. Daarvoor zijn maatregelen nodig als (1) koolstofvastlegging 

in landbouwbodems, (2) verminderen broeikasgassen uit 

veenweidegebieden en (3) koolstofvastlegging in bomen, bossen 

en natuur (BBN). De vermindering van broeikasgassen uit 

veenweidegebied is al toegelicht als afzonderlijk doel. 

Met veranderingen in het bodembeheer kan er meer koolstof in de 

bodem blijvend worden vastgelegd en kunnen agrarische bedrijven 

effectief bijdragen aan de klimaatopgave. De landbouwsector 

heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord uit 2019. Een 

onderdeel daarvan is het doel om 0,5 Mton CO2-eq. per jaar extra 

koolstofvastlegging in de minerale landbouwbodems te realiseren, 

met ingang van 2030. Deze doelstelling is onderdeel van het 

Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL).

In het Klimaatakkoord is afgesproken 0,4 tot 0,8 Mton CO2-eq per 

jaar vast te leggen in bomen, bossen en natuur (BBN) in het jaar 

2030. Hiervoor bestaat een duidelijke link met de opgaven voor – de 

uitbreiding van – natuur en ook waterkwaliteit. Wanneer ook naast 

de groenblauwe dooradering ook de andere natuurdoelstellingen, 

zoals de Bossenstrategie voor 2030 worden gerealiseerd, levert dit 

per jaar een opslag van 0,41 Mton op. Na 2030 stijgt de jaarlijkse 

vastlegging, doordat bomen steeds meer koolstof vastleggen 

naarmate de tijd vordert.
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Koolstofvastlegging Groningen

Het aandeel CO2-uitstoot binnen de 

emissies uit de landbouw bedraagt in 

Groningen 17%. De vermindering van 

broeikasgassen uit veenweidegebied is 

al toegelicht als afzonderlijk doel. 

Vergroting van de koolstofvastlegging 

in landbouwbodems is ingezet met 

het Programma Duurzame Landbouw 

2020-2024, waarin beschreven wordt 

op welke wijze provincie Groningen 

samen met ondernemers het pad op weg 

naar een natuurinclusieve landbouw op 

wil gaan. Een van de doelen / ambitie 

is dat minstens een kwart van de 

landbouwgronden in Groningen wordt 

in 2024 duurzaam beheerd. Hierbij 

hoort een gezonde bodem, met veel 

bodemleven en organische stof. Met het 

Meerjarenprogramma Ondergrond en 

Bodem (2020-2025) wordt bijgedragen 

aan de transitie naar een circulaire, 

natuurinclusieve landbouw. Groningen 

sluiten daarmee aan bij het Nationaal 

Programma Landbouwbodems dat gaat 

voor een duurzaam beheer van alle 

landbouwgronden in 2030. 

De 10% groenblauwe dooradering 

en de provinciale bossenstrategie 

zullen voor een belangrijk deel 

bijdragen aan de doelstelling voor 

koolstofdioxidevastlegging in 

Groningen (zie separate beschrijving 

van deze doelen. Bosbouw en 

biobased bouwen, agroforestry en 

beheer van (bestaande en nieuwe) 

natte natuur leveren een bijdrage. De 

exacte bijdragen van de verschillende 

onderdelen moeten uitgewerkt worden 

in de deelgebiedsplannen.
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In dit hoofdstuk wordt het landschap in 
verschillende lagen uit elkaar gehaald en 
beschreven. De verschillende lagen van het 
landschap dragen allemaal op een eigen manier 
bij aan de opgaven en/of de oplossingsrichtingen 
voor landelijk gebied. En hoewel ze afzonderlijk 
te beschrijven zijn, zijn ze niet los van elkaar te 
zien, omdat ze altijd op elkaar inwerken. De diepe 
ondergrond en de regionale grondwaterstromen 
zijn van groot belang voor het voorzien in 
voldoende schoon water voor nu en in de 
toekomst, maar zijn tegelijkertijd onder invloed 
van het oppervlaktewatersysteem, de bodem 
(denk aan het veen) en het landgebruik.

1.2.Het landschap
van Groningen en

de opgaven in beeld
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1.9  De kwaliteit van het Groninger landschap – een continue afwisseling van weidsheid en beslotenheid
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Landschap en kwaliteit

Het landschap van de provincie Groningen is het resultaat van 

een lange ontstaansgeschiedenis en kenmerkt zich door een grote 

diversiteit. Soms is het landschap grootschalig open zoals langs 

de Waddenkust, soms is het kleinschalig en meer besloten zoals 

in het Zuidelijk Westerkwartier. Waar sommige landschappen het 

resultaat zijn van een eeuwen oude interactie van de mens en het 

natuurlijke systeem, zoals in het Noord Groningse zeekleigebied en 

in het bijzonder het Middag Humsterland, zijn andere landschappen 

relatief jong en door mensenhanden gevormd zoals de systematische 

veenkoloniale ontginningen. Door de hele provincie is de 

gebiedspecifieke ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis nog 

zeer goed herkenbaar en zijn landschap en dorpen nauw met elkaar 

verbonden. Op dit gegeven moeten we zuinig zijn en tegelijkertijd 

gebruik van maken door hier op zorgvuldige wijze bij voorliggende 

opgaven op voort te bouwen en nieuwe kwaliteiten toe te voegen. Het 

landschap is altijd in beweging.

1.10  De kleinschaligheid van het beekdallandschap, de grote uitgestrektheid van de 
Veenkoloniën en de bijzondere positie van de erven als parels in het kleilandschap
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Landschapskwaliteit
De kwaliteitskaart verbeeldt de voor de provincie kenmerkende 

landschappen en daarin aanwezige bepalende kernkarakteristieken. 

Kernkarakteristieken met een natuurlijke oorsprong zoals de reeksen 

kwelderwallen of beeklopen in natuurlijke laagten, maar ook door de 

mens gemaakte of aangepaste structuren zoals opgeworpen wierden 

of systematische veenontginningen met wijken, diepen en kanalen. 

De kaart toont de veelheid aan karakteristieken en kwaliteiten die 

Groningen rijk is. 
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Bodem en watersysteem

Aan de basis van het landschap staat het bodem- en watersysteem; 

dat is de machinekamer van het landschap en conditionerend 

voor het landgebruik. Het landgebruik vormt zich zo naar de 

mogelijkheden die er per gebied zijn. We onderscheiden hier drie 

verschillende onderdelen die samen de systemische laag vormen: het 

grondwater in de diepe ondergrond, de bodem en het waterbeheer. 

Zoete grondwaterstromen stromen ondergronds vanaf de hoge 

zandgronden richting de laagten. Vanaf zee stromen zoute stromen 

landinwaarts. Deze stromen houden elkaar in balans en zorgen 

ervoor dat de zoutgrens niet te ver landinwaarts komt te liggen.

De bodem is grofweg te onderscheiden in drie soorten; van 

noord tot zuid zijn dat klei, veen en zand. Elk heeft een eigen 

vormingsgeschiedenis en eigen kenmerken. En daarmee elk een 

andere geschiktheid voor het landgebruik.

Het waterbeheer is de belangrijkste 'knop' om het bodem- en 

watersysteem te kunnen beïnvloeden. Met gemalen en sluizen wordt 

het oppervlaktewatersysteem gereguleerd, wordt water aangevoerd 

in droge tijden en afgevoerd bij een teveel aan (regen)water. 

De verschillende lagen zijn met elkaar verbonden. Grondwater, 

bodem en oppervlaktewaterbeheer zijn niet los van elkaar te zien.

1.11 Schematische systeemdoorsnede ondergrond – waarin de grondwaterstromen, de 
bodemtypen en de waterhuishouding zichtbaar zijn

Zware klei Klei op veen Ontgonnen veengebied Hoge zandgronden met bekenKalkhoudende klei 
en zavel

Dik veen

zoute kwel 
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zout grondwaterlichaam 
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Diepe ondergrond en grondwater
De diepe ondergrond van de provincie heeft vier grondwaterlicha-

men die zorgen voor de grotere grondwaterstromen, twee daarvan 

zijn zoet worden gevoed door regenval op het Drent Plateau en stro-

men in overwegend noordelijke richting, de andere twee zijn zout en 

stromen richting het zuiden. Lokale kwel vindt plaats van de hogere 

zandgronden naar de beekdalen en van de inversie-,dekzand- en 

kwelderruggen naar het lager gelegen ommeland.
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Bodem
De bodem bestaat uit de overgang van zand, veen, veen op klei en 

klei. De hogere zandgronden als uitlopers van het Drents Plateau in 

de zuidelijke delen lopen over naar de lage veengebieden. Door het 

overstromen van het land, voor de indijking, zijn de verschillende 

schakeringen van de kleischil ontstaan, klei op veen, de zware 

kalkloze klei en de kalkhoudende klei en zavel tegen de Waddendijk 

aan. 
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Hunze 

Drentsche Aa

Waterbeheer
Het watersysteem van Groningen wordt beheerd door de twee 

waterschappen, Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Vanaf de 

hogere zandgronden loopt het water onder vrij waarna het via 

de boezem door de gemalen en twee spuisluizen in zee komt. In 

het zomerhalfjaar wordt via gemaal Gaarkeuken water vanuit het 

IJsselmeer gepompt om te verdelen over de provincie, via de boezem 

tot in Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde.

17,5 m3/s

4,5 m3/s
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Landgebruik

Deze paragraaf geeft een globaal overzicht van het landgebruik in 

Groningen, gerelateerd aan de landschappelijke hoofdkenmerken 

(bodem, hoogte). Hieronder is een doorsnede door de provincie van 

noord naar zuid weergegeven waaruit de belangrijkste kenmerken 

blijken.

akkervogelgebied NNN Westerwoldeweidevogelgebied akkevogelgebiedNNN o.a. Roegwold,
Zuidlaardermeer,
Westerkwartier, 

Leekstermeer

akkerbouw 
vnl pootaardappel

akkerbouw 
vnl zetmeel aardappel

akkerbouw 
vnl zetmeel aardappel

permanent grasland
veehouderij

meerdere typen gebruik 
akkerbouw en veeteelt

1,5
-2

+9

-0,5

1.12 Schematische doorsnede met het type landgebruik per gebied op basis van de 
condities vanuit bodem en water
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Landbouw
Het overgrote deel van het landoppervlak is landbouwgebied, 

het type landbouw is sterk gekoppeld aan het type bodem. Op de 

zandbodems en veenontginningen worden voornamelijk zetmeel 

aardappelen geteeld, wintertarwe op de zeekleibodems van Oldambt 

en overwegend pootaardappelen op de zavel en kleibodems van de 

noordelijkste kleischil. De melkveehouderijen zijn vooral aanwezig 

op de zware klei en veengebieden.
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Natuur
De natuur in Groningen hangt sterk aan enkele belangrijke assen. 

De natte as door het lage venige midden met 't Roegwold (NNN), 

Zuidlaardermeer (N2000), Leekstermeer (N2000) en Zuidelijk 

westerkwartier (NNN) en op de zandgronden het beekdal van de 

Ruiten en Westerwoldse Aa (NNN) met daarin het Lieftinghsbroek 

(N2000). Daarnaast zijn er grote oppervlaktes akker- en 

weidevogelgebied gebonden aan het type landgebruik. 



571.2. Het landschap van Groningen en opgaven in beeld

Overig
De stad Groningen is de grootste en belangrijkste stedelijke kern met 

daaromheen middelgrote kernen en kleinere dorpen. 

Recreatie is verbonden aan de natuurgebieden en de lokale 

voorzieningen bij dorpen en steden. De industrie is sterk gekoppeld 

aan Eemshaven, Delfzijl, de stad Groningen en de as richting 

Winschoten langs de A7. Ook voor wind- en zonne-energie zijn 

Eemshaven en Delfzijl de A7 de hoofdlocaties. 
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Opgaven op provincieschaal

Systeemkwesties en keuzes
De specifieke Groningse situatie roept in het licht van 

klimaatverandering een aantal kwesties op die om structurerende 

keuzes vragen. Deze zijn in beeld gebracht in de ‘brede verkenning 

klimaatadaptatie’. In het kader van deze startnotitie heeft overleg 

plaatsgevonden met de opstellers. Het gaat onder andere om keuzes 

ten aanzien van:

• Tegengaan bodemdaling door verhoging waterpeil in 

combinatie met landgebruiksverandering en plaatselijk 

maaiveldverhoging.

• Verdroging in relatie tot water vasthouden en aanvoeren.

• Tegengaan of accepteren van een bepaalde mate van verzilting.

• Robuuste structuren en al dan niet realiseren van zoet-zout 

overgangen.

1.13 Aanvoerroutes zoetwater uit het IJsselmeer tot aan Waterschap Hunze en Aa's.   
Het water moet van ver komen  bron: Waterschap Hunze en Aa's
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1.14  Brede verkenning gevoeligheden klimaatverandering   
bron: Provincie Groningen 

Op het kaartbeeld hieronder is weergegeven met welk accent de 

klimaatverandering doorwerkt in de onderscheiden deelgebieden. In 

het kader van het NPLG zullen zeker alle klimaatopgaven aan de orde 

komen. Maar de klimaatverandering werkt natuurlijk ook na 2030 

door en zal daarom voortdurend om aandacht blijven vragen. Dit is 

een overzicht op hoofdlijnen, op de provinciale schaal. Er zijn echter 

lokale verschillen in de mate van gevoeligheid.



60 Startnotitie Gebiedsplan Groningen
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Opgavenkaart
Op de opgavenkaart zijn de opgaven voor water, natuur en klimaat 

te zien. Voor de hele provincie geld dat de afhankelijkheid van 

zoetwater uit het IJsselmeer in de droge maanden problematisch 

kan worden wanneer de toevoer niet langer wordt gegarandeerd (zie 

'grenzen aan de zoetwatervoorraad' in de kamerbrief 'bodem en 

water sturend')

 Andere opgaven zijn sterk gekoppeld aan het bodemtype i.c.m. 

landgebruik. De hogere zandgronden hebben onderling vergelijkbare 



611.2. Het landschap van Groningen en opgaven in beeld

opgaven, daar speelt verdroging en onvoldoende waterkwaliteit 

door uitspoeling. In de laagveengebieden met lage grondwaterpeilen 

speelt bodemdaling en CO2 uitstoot door veenoxidatie. In deze 

lage gebieden wordt de waterafvoeropgave in de toekomst extra 

bemoeilijkt door bodemdaling door gaswinning en veenoxidatie. 

rondom Veendam speelt bodemdaling als gevolg van zoutwinning. 

De kleigronden hebben te maken met optrekkende verzilting 

wanneer extra zoetwater niet meer kan worden gegarandeerd. Enkele 

opgaven zijn gekoppeld aan het landgebruik zoals de stikstofemissie 

i.c.m. de instandhoudingsdoelen van de natuurgebieden en de 

bodemdaling door gaswinning. 

De stijgende zeespiegel zorgt, naast extra druk op de verzilting, ook 

voor extra een ruimtevraag rondom de kustverdediging in de vorm 

van een brede waterkerende zone. 
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1.3. Kenmerken,
kwaliteiten en opgaven

per deelgebied

Inleiding

Onderdeel van het gebiedsplan is een 
onderverdeling van de provincie naar een 
reeks deelgebieden, die de basis vormen voor 
de gebiedsprocessen die in 2023 plaatsvinden. 
Immers, niet overal speelt hetzelfde en op de schaal 
van de provincie is het moeilijk om een proces met 
inwoners en betrokkenen op te starten – die schaal 
is simpelweg te groot en het gebied te divers. 
De keuze voor de deelgebieden is aan de provincie, 
en is gevallen op de indeling die eerder gemaakt 
is voor de Kwaliteitsgids Groningen en in het 
koersdocument voor de omgevingsvisie. Hierin zijn 
zeven gebieden onderscheiden met elk een eigen 
landschappelijke identiteit. De kwaliteitsgids, 
een document dat door provincie en gemeenten 
samen is opgesteld, geeft een omschrijving van 
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de historische gelaagdheid en het eigen karakter 
van de verschillende gebieden. Daarin spelen 
indirect ook het bodem- en watersysteem en het 
landgebruik een rol. Samen bepalen zij hoe het 
landschap eruit is komen te zien en hoe het verder 
te ontwikkelen is. 

Uiteraard houden ruimtelijke kwaliteit, het 
watersysteem, de bodem en het landgebruik 
zich niet altijd aan de grenzen, en er zijn dan 
ook andere indelingen denkbaar. Maar tijdens 
de verschillende werksessies die zijn gehouden 
is gebleken dat deze indeling herkenbaar en 
werkbaar is, en iets om op door te bouwen.

De verschillende deelgebieden worden hierna kort 
beschreven vanuit hun kenmerken, kwaliteiten 
en vanuit de opgaven die er per deelgebied 
spelen. Dit is niet verder in detail uitgewerkt, dit 
zal plaatsvinden in de deelgebieden tijdens het 
verdere gebiedsproces. Let wel, uit deze eerste 
inventarisatie in dit document komt dus geen plan 
voort - het is een startnotitie.

1.15  Veenkoloniën
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Zeven onderscheidende deelgebieden

De zeven onderscheiden deelgebieden in de provincie Groningen 

kenmerken zich door een eigen verhaal en karakter. De in de 

deelgebieden aanwezige kernkarakteristieken zijn soms wel, maar 

niet altijd exclusief voor het betreffende deelgebied en komen voor 

over de grens in een ander deelgebied. De gebieden bieden vanuit het 

ontstaan als begrijpelijke eenheid houvast. 

Sommige gebieden hebben een heel eenduidig profiel en 

zijn overzichtelijk qua kernkarakteristieken, terwijl andere 

deelgebieden meer diffuus zijn en een hybride karakter hebben. 

Bijvoorbeeld omdat ze een overgangsgebied vormen en daardoor 

kernkarakteristieken uit verschillende gebieden vertonen. Soms zijn 

er specifieke verbijzonderingen in gebieden aan te wijzen.

De deelgebieden zoals die binnen de provincie Groningen zijn 

onderscheiden hangen samen met het de natuurlijke vorming 

van het landschap en de aanpassingen daarvan als gevolg van 

de specifiek sociaal maatschappelijke context waarin deze 

plaatsvonden.

De deelgebieden zijn:

•  Waddenkust en Wierdenland

•  Centrale Woldgebied en Duurswold

•  Oldambt

•  Westerwolde

•  Veenkoloniën

•  Gorecht

•  Zuidelijk Westerkwartier

Alle deelgebieden zijn op hun eigen manier rijk aan landschappelijke 

en cultuurhistorisch waardevolle structuren, elementen en plekken 

(de kernkarakteristieken) en worden ieder afzonderlijk navolgend 

verder beschreven. 
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Gorecht

Zuidelijk

westerkwartier

Waddenkust en

Wierdenland

Oldambt

Westerwolde

Veenkoloniën

Centraal Woldgebied

en Duurswold

1.16  De provincie Groningen als puzzel – de zeven 
landschappelijke deelgebieden
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Zuidelijk Westerkwartier

Landschap en kwaliteit
Het Westerkwartier kenmerkt zich door 

de afwisseling van een centraal gelegen 

meer besloten houtsingelgebied, een 

open zeekleigebied in het noorden en 

veenkoloniale ontginningen in het zuiden. 

Binnen het besloten houtsingelgebied is het 

bodemkundig en natuurlijke hydrologisch 

systeem, met besloten hoger gelegen delen 

en open laagten daartussen, bepalend voor 

de in het gebied aanwezige dominante oost 

west structuur. Vanuit de wegdorpen op 

de gasten zijn de doorzichten tussen de 

houtsingels naar het landschap kenmerkend 

voor het gebied. Op een enkel dijkdorp en 

1.17  De ligging van het Zuidelijk Westerkwartier 
binnen Groningen

1.18  De besloten ruimte van de linten met doorkijkjes op het landschap
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verspreide boerderijen na is het noordelijk 

zeekleigebied grotendeels onbebouwd. 

Dijken en voormalige dijktracés waarlangs 

boerderijen liggen en meanders van het 

Oude Riet bepalen het landschapsbeeld. In 

het zuidelijk deel kenmerken het rationale 

patroon van de veenontginningen met 

langgerekte besloten kanaaldorpen met 

vaarten, diepen en wijken het landschap. 

In het gebied is een fijnmazig routenetwerk 

van deels onverharde paden aanwezig 

die cultuurhistorisch en landschappelijk 

waardevolle plekken en objecten zoals 

landgoederen, steenhuizen, middeleeuwse 

kerken, poldermolens, pingoruïnes en 

petgaten met elkaar verbinden. 

zoute kwel 

zoet grondwaterlichaam 

zoete kwel 

zout grondwaterlichaam 

1,5
-2

+9

-0,5

Klei op veen Dik veen Hogere zandgrond
 met beken

1.19  De ligging van het Zuidelijk Westerkwartier in doorsnede

1.20 Kaartbeeld bodem en watersysteem Zuidelijk Westerkwartier

Hunze 

Drentsche Aa
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Bodem- en watersysteem
Hoogteverschil 7m NAP tot -2m NAP. 

Grondwaterlichaam Zand Rijn-Noord, 

zoet, gevoed door regenval op het 

Drentsch plateau. Grondwater komt 

aan de oppervlakte in de lager gelegen 

gebieden waar het beeksystemen voedt. 

Bodem: zand, veen en klei op veen 

afwisselend kleinschalig landschap 

met besloten zandruggen en open 

beekdalen. Bovenstrooms onder vrij 

verval, benedenstrooms bemalen.

Landgebruik
Overwegend grondgebonden veeteelt 

en natuurgebieden in de laaggelegen 

veengebieden. Waterbergingsgebieden 

Dwarsdiep en Onlanden.

Opgaven en doelen
Water

Kwantiteit

• Watertekorten in droge perioden- 

Op de hoge én de lage delen moet 

gezocht worden naar mogelijkheden 

om het water zo veel mogelijk 

vasthouden;

• Wateroverlast in natte perioden-

In lage delen van het gebied wordt 

gezocht naar waterbergingsgebieden 

om water op te slaan in ‘te’ natte 

tijden. O.a. Dwarsdiep, Onlanden.

Kwaliteit

• KRW slecht tot matig 

door uitspoeling van 

gewasbeschermingsmiddelen 

1.21 Kaart landgebruik Zuidelijk Westerkwartier
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en nutriënten vanaf de 

landbouwgronden

• Verbeteren van het effluent van 

zuiveringen Westerkwartier, Leek en 

Eelde; 

• Grondgebonden landbouw dicht op 

natuurgebieden, eutrofiëring door 

uitspoeling;

• Kwelwater verdwijnt in de boezem.

Natuur 

Stikstof

• Het Westerkwartier heeft een 

hoge emissie en relevante 

depositiebijdrage voor relevante 

N2000 gebieden in Fryslân en 

Drenthe.

Instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit

• De NNN in het gebied verbindt 

verschillende stikstof gevoelige 

habitattypen met elkaar. Uit de 

SNL-analyses blijkt dat zij sterk 

verruigen, dichtgroeien met opslag 

en verzuren. Door de geïsoleerde 

ligging van het NNN in het 

landbouwgebied en het type natuur 

is dit zeer stikstofgevoelig, met 

vergrassing tot gevolg.

Areaaluitbreiding

• Uitvoeringsprogramma Bos en Hout: 

uitbreiding: bosareaal 10% moeras 

laagveenbos, groene verbindingen 

en structuren, lijnvormig groen 

10% houtwallen en singels, groene 

38cm

34cm

30cm

26cm

22cm

1.22 Opgavenkaart Zuidelijk Westerkwartier
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wegbeplanting.

Hydrologische doelen

• Tegengaan eutrofiëring in 

laaggelegen natuurgebieden door 

uitspoeling van stikstof en fosfaat in 

de bovenloop te voorkomen.

• Herstel van grondwaterrelaties, 

infiltratie regenwater hogere 

gronden en kwel in lagere gebieden.

Groenblauwe dooradering:

• Algehele opgave 10% groenblauwe 

dooradering.

Klimaat

Uitstoot

• Methaanuitstoot melkveehouderij

• Permanent grasland op veen, het 

grondwaterpeil wordt laag gehouden 

voor het vee en veroorzaakt daarmee 

CO2-uitstoot door veenoxidatie.

Vastlegging

• In de natuurgebieden op veen 

wordt het waterpeil opgezet 

zodat veenoxidatie stopt en CO2-

vastlegging kan plaatsvinden door 

veengroei.

1.23  Karakteristieke houtwallen creeren een kleinschalig coulissenlandschap  
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Waddenkust en Wierdenland

Landschap en kwaliteit
Het wierdenlandschap en de 

waddenkust bestrijkt een groot 

gebied met verschillende gezichten. 

Op hoofdlijnen is een onderscheid 

te maken tussen enerzijds het 

wierden- & marenland waarvan ook 

het Middag Humsterland onderdeel 

uitmaakt en gescheiden wordt door 

de (voormalige) beekdalsystemen van 

de Hunze/ Reitdiep dat uitmondt in 

het Lauwersmeer. Anderzijds zijn er 

de inpolderingen van de Fivelboezem, 

de kustpolders, het buitendijkse 

Waddengebied en de Eemshaven. In 

1.24 Wierden en marenland, zicht op Baflo   

1.25  De ligging van Waddenkust en Wierdenland 
binnen Groningen
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Hunze 

Drentsche Aa

zoute kwel 

zoet grondwaterlichaam 

zoete kwel 

zout grondwaterlichaam 
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Zware kleiKalkhoudende klei 
en zavel

1.26 De ligging van Waddenkust en Wierdenland in doorsnede

het wierdenlandschap is het contrast 

tussen de besloten dorpen op de 

reeksen kwelderwallen die samenvallen 

met voormalige kustlijnen en de 

daar tussen liggende grootschalige 

open kweldervlaktes kenmerkend. 

De dorpen leveren voor het gebied 

karakteristieke silhouetten en zijn 

onderling verbonden via een fijn 

vertakt stelsel van maren gelegen in 

natuurlijke laagten. Buiten de dorpen 

liggen boerenerven als groene eilanden 

verspreid in de ruimte. In het Middag 

Humsterland zijn de onregelmatige 

kleinschalige verkaveling gevormd door 

het slotenpatroon, het microreliëf, 

1.27 Kaartbeeld bodem en watersysteem Waddenkust en Wierdenland    
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oude stroomgeulen, dijktracés en 

(beschermde) wierden(dorpen) 

bepalend voor het landschap. De 

grotendeels onbebouwde ruimtes van 

de (voormalige) beekdalsystemen van 

de Hunze/ Reitdiep, het Lauwersmeer, 

de kustpolders en de Fivelboezem 

worden begrensd door de aanwezigheid 

van dijken. Het gebied is rijk aan 

cultuurhistorisch en landschappelijk 

met elkaar samenhangende 

plekken en objecten zoals: borgen, 

steenhuizen, kloosterterreinen, 

voorwerken, Middeleeuwse kerken, 

historische boerderijen, historische 

begraafplaatsen, traditionele molens, 

steenfabrieken, afgetichelde percelen, 

dijkcoupures, dobbes, eendenkooien, 

sluizen en gemalen.

Bodem en watersysteem
Hoogteverschil 2m NAP tot -1m NAP, 

in het oostelijk deel van het gebied 

speelt bodemdaling door gaswinning. 

Grondwaterlichaam Zout Rijn-Noord en 

Zout-Eems, zout. Kleiige afdeklaag met 

enkele decimeters tot meters zoetwater. 

Direct achter de Waddendijk speelt 

verzilting. Bodem: Zavel en zware klei. 

Watersysteem bestaande uit maren, 

kanalen en bemalen polders. 

1.28 Kaart landgebruik Waddenkust en Wierdenland 
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Landgebruik
Akkerbouw op de kalk- en 

zavelhoudende delen met een belangrijk 

aandeel pootaardappelen en permanent 

grasland op de zware klei.

Opgaven en doelen

Water 

Kwantiteit

• Zeespiegelstijging en de Waddendijk, 

reserveren 1km brede waterkerende 

kustzone.

• Weinig infiltrerende bodem dus 

bij extremere buien wateroverlast. 

Toenemende problematiek door 

zeespiegelstijging (spuicapaciteit), 

extreme buien en bodemdaling door 

gaswinning. 

• Ook verzilting door 

zeespiegelstijging, toenemende 

zoetwatervraag voor doorspoeling 

ter voorkoming van verzilting.

• De industrie vergroenen, 

verduurzamen en economisch 

verantwoord bezig zijn vraagt om 

slimme keuzes op het gebied van 

waterbeschikbaarheid voor de 

verschillende landgebruiksfuncties.

• Toenemende vraag naar zoetwater 

door industrie (bijvoorbeeld 

waterstofeconomie en datacenters).
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1.29 Opgavenkaart Waddenkust en Wierdenland 
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Kwaliteit

• Verzilting speelt nu en op lange 

termijn, direct achter de waddendijk 

en achter het hoge land.

• Verzilting verergerd door 

zeespiegelstijging en door 

bodemdaling door gaswinning.

• Het vergroten van de zoetwaterlens 

door het opzetten grondwaterpeil 

is effectief maar niet altijd mogelijk 

voor de huidige landbouw. 

• Opgave zoetwater zelfvoorzienend

• Door weinig infiltrerende bodem hier 

vooral KRW overschrijdingen in het 

oppervlaktewater door afspoeling 

gewasbeschermingsmiddelen 

en fosfaat. Akkerbouw, 

pootaardappelen en bollentelers 

achter de waddendijk gebruiken veel 

gewasbeschermingsmiddelen.

• Maatregelen als bufferzone langs 

sloten dienen verder onderzocht te 

worden op effectiviteit.

• Door opbouw bodem van nature 

veel fosfaat in de bodem: fosfaat 

komt in het oppervlaktewater 

door uitspoeling van de bodem 

(natuurlijk én via landgebruik), dit 

zorgt voor een extra moeilijkheid 

om het fosfaatgehalte in het 

oppervlaktewater op orde te krijgen.

• Koelwaterlozingen van industrie 

en datacenters leggen druk op 

de waterkwaliteit. Dit vraagt 

om slimme keuzes tussen de 

verschillende landgebruiksfuncties.

1.30  Vergezicht in het Hogeland – aan de horizon erven als eilanden in het grote open landschap
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Natuur 

Stikstof

• De melkveehouderijen op de 

zware kleigronden hebben een 

hoge stikstofemissie en geringe 

depositiewaarde op N2000-gebieden 

in Noord-Nederland.

• Het akkerbouwgebied op de 

kalkhoudende klei en zavelgronden 

heeft naast de generieke 

reductiedoelstelling geen extra 

opgave.

• In het N2000 Lauwersmeergebied 

liggen habitattypen die 

stikstofgevoelig zijn, maar het is 

geen overbelast gebied.

Instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit:

• Akkervogelgebied en 

weidevogelgebied

• Opgaven Waddengebied 2050 - zie 

Agenda Wadden 2050

• Zoet-zout overgangen voor vissen en 

brak watermilieus als onderdeel van 

de kustopgave 

 

Areaaluitbreiding

• Uitvoeringsprogramma Bos en Hout: 

Uitbreiding: lijnvormig groen 10% 

groene wegbeplanting en historische 

routes, Karakteristieke maren 

(struweel). Boerenerven bestaand + 5 

bomen per erf.

Hydrologische doelen

Groenblauwe dooradering: Algehele 

opgave 10% groenblauwe dooradering 

Klimaat 

Uitstoot

• Generieke reductie landbouwbodems 

is nog in ontwikkeling, Klimaatnota 

2022

• Methaanuitstoot door 

melkveehouderijen op de zware 

kleigronden

1.31 Reitdiep - poldermolen 
Koningslaagte  
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Gorecht

Landschap en kwaliteit
Gorecht bestaat in de basis uit een 

esdorpenlandschap met de centraal 

gelegen noord zuid gerichte Hondsrug 

met aan weerszijden de beekdalen 

van de Drentse Aa en Hunze. Op 

de hoger gelegen Hondsrug is het 

landschap kleinschalig en besloten 

met een aaneenrijging van esdorpen, 

buitenplaatsen en landgoederen, 

houtwallen, lanen, essen en bosjes. 

Een fijnmazig netwerk van zandpaden 

zorgt voor langzame verbindingen 

en maakt het tot een aantrekkelijk 

uitloopgebied voor de stad Groningen. 
1.32  De ligging van Gorecht binnen Groningen

1.33  Gorecht – opgaande beplanting als kenmerk op de flanken van de Hondsrug
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De beekdalen liggen in een open 

laagveenontginningsgebied. De 

laagste delen zijn onbebouwd; meren, 

rietkragen, sloten en knotwilgen 

bepalen hier het beeld. Verder naar 

het noordoosten liggen de langgerekte 

wegdorpen Westerbroek en Borgweg 

met haaks daarop laanstructuren met 

petgaten en veenborgen van waaruit het 

gebied is ontgonnen. 

Bodem- en watersysteem
Zandrug, veenmoeras en twee beken, 

de Hunze en de Drentsche Aa. + 6 tot 

-2 NAP. Gebied is afhankelijk van 

regenwater en kwel. De benedenloop 

van de Hunze, onderaan de Hondsrug, 

mondt via het Zuidlaardermeer uit in 

het Winschoterdiep. 

Hunze 

Drentsche Aa

1.34 Kaartbeeld bodem en watersysteem Gorecht 1.35 Kaart landgebruik Gorecht

zoute kwel 

zoet grondwaterlichaam 

zoete kwel 

zout grondwaterlichaam 
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Dikveen en zandrug

1.36  De ligging van Gorecht in doorsnede
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Landgebruik
Verstedelijking op de zandrug, o.a. stad 

Groningen, beslaat een groot deel van 

het oppervlak. Daarnaast is er natuur en 

recreatie op de veenbodems, in N2000 

Zuidlaardermeer en Paterswoldsemeer, 

en een gedeelte grondgebonden veeteelt 

. 

Opgaven en doelen

Water 

Kwantiteit

• Waterbergingsopgave 

• Bovenstroomse maatregelen 

(in Drenthe) hebben invloed op 

wateroverlast in stedelijk gebied.

• Maatregelen voor infiltreren op hoge 

gronden in noord Drenthe zorgt voor 

meer water vasthouden en extra 

kwelstroming naar lagere delen 

(natuurgebieden, zoals de Onlanden).

• De waterpeilen aan de oostkant 

van de Hondsrug nader bekijken 

ten opzichte van de functies in dit 

gebied.

• Verdrogingsproblematiek: 

hoeveelheid grondwater in verband 

met aanwezige natuurwaarden

Kwaliteit

-Grondwaterkwaliteitsopgave i.v.m. 

drinkwaterwinning.
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1.37 Opgavenkaart Gorecht   
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Natuur 

Stikstof

• Aanwezigheid habitattypen die 

gevoelig zijn voor stikstof

Instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit

• N2000 Zuidlaardermeergebied 

• N2000 Drentsche Aa

Areaaluitbreiding

• Uitvoeringsprogramma Bos en 

Hout: Uitbreiding: bosareaal 10% bij 

steden, dorpen en landgoederen, 

moerasbos in de laagveengordel en 

groene verbindingen en structuren, 

lijnvormig groen 10% groene 

wegbeplanting en historische routes, 

houtwallen en houtsingels op de 

zandrug

Hydrologische doelen

• De biologische kwaliteit in het 

Zuidlaardermeergebied is nog 

ontoereikend tot matig door 

het achterwege blijven van 

onderwaterplanten dat wordt 

veroorzaakt door het gebrek aan 

luwte in ondiepe delen. Opgave 

herinrichting.

• Herstel grondwaterrelaties  

Hondsrug - beekdalen.

Groenblauwe dooradering

Algehele opgave 10% groenblauwe 

dooradering

Klimaat 

Uitstoot 

• CO2-uitstoot door veenoxidatie 

(droogte en lage grondwaterpeilen 

voor veeteelt)

• Methaanuitstoot door veeteelt 

Vastlegging 

• Waterpeil opzetten in 

de natuurgebieden voor 

veenontwikkeling en koolstofbinding
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1.39  Sloten en grasland in Duurswold      

Centrale Woldgebied
& Duurswold

Landschap en kwaliteit
Het deelgebied Centrale Woldgebied en 

Duurswold vormt een overgangsgebied 

tussen klei en zand. Ruwweg ten 

noorden van het Eemskanaal tot aan 

het Damsterdiep ligt een zeekleigebied 

met voornamelijk wegdorpen op 

de overgang naar het noordelijke 

wierdenlandschap. De Woldstreek, met 

de Koningslaagte ten noorden van de 

stad Groningen, vormt een bijzonder 

laag gelegen nat gebied. Vanaf de 

Wolddijk als buitengrens is dit gebied 

naar binnen toe ontgonnen en de 
1.38  De ligging van Duurswold binnen Groningen
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kenmerkende opstrekkende verkaveling 

met opeenvolgende bebouwingsreeksen 

van wierde- en dijkdorpen ontstaan. 

Ten zuiden van het Eemskanaal ligt 

het open laagveenontginningsgebied 

met een kenmerkende (opstrekkende) 

meeden verkaveling. De kern van het 

gebied wordt gevormd door natte natuur 

met restanten van oude veenrivieren en 

waterhuishoudkundige structuren en 

elementen zoals poldermolens, sluizen, 

maren, diepen, trekvaarten, kanalen en 

meren. Naar het zuidoosten ligt op een 

glaciale welving de streekdorpenreeks 

van Harkstede tot Siddeburen met 

aangrenzend rationeel ingerichte 

landbouwgebieden. De dorpenreeks 

vormt een kenmerkend silhouet en 

tekent zich aan de horizon af als een 

continu groen lint. In de besloten 

binnenwereld van de dorpen zijn 

klooster- en kerkterreinen, kerktorens, 

(voormalige) borgterreinen met 

landgoedbossen, boerderijen(erven), 

slingertuinen en soms zware 

wegbeplanting bepalend voor het 

karakter.

Bodem en water
Grondwater: zout in het noorden 

naar zoet in het zuiden, ontvangt 

nauwelijks water uit infiltrerende 

oppervlaktewateren. De 

grondwateraanvulling wordt veelal 

afgevoerd via buisdrainage en sloten. 

Er ontstaat een zoetwaterlens door 

infiltratie bij sloot en oppervlaktewater. 

De bodem kent een overgang van klei 

in het noorden via veen naar zand en 

keileem in het zuiden. De polders in 

het Duurswold liggen -2 tot -3m onder 

NAP, met een zandrug op 0 NAP met 

bebouwing Siddeburen. De bodem daalt 

verder onder invloed van gaswinning 

en veenoxidatie. Het boezemsysteem, 

bestaande uit het Slochterdiep met 

zijtakken, het afwateringskanaal 

Duurswold en het Schildmeer, loopt 

verhoogd in het landschap door het 

centrale deel van Duurswold. Het 

zoute kwel 

zoet grondwaterlichaam 

zoete kwel 

zout grondwaterlichaam 

1,5
-2

+9

-0,5

Zware klei Klei op veen Ontgonnen veengebied Dik veen

1.40 De ligging van het Duurswold in doorsnede
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Hunze 

Drentsche Aa

water wordt vanuit de polders naar 

het boezemsysteem gepompt. Via het 

boezemsysteem wordt het overtollige 

water bij Farmsum op zee geloosd door 

een spuisluis en een zeegemaal, bij 

watertekort vindt wateraanvoer plaats 

vanuit het Eemskanaal.

Landgebruik
Grondgebonden veeteelt op klei en 

veen en akkerbouw op zand, veen en 

kleibodems. Natuur in de natte lage 

delen en bebouwing op de hogere 

ruggen in het landschap. 

Opgaven en doelen

Water 

Kwantiteit

• Watertoevoer vanuit IJsselmeer 

t.t.v. droogte tot 2050 gegarandeerd, 

daarna herzien. 

• Veen is grote watervrager én CO2-

uitstoter 

• Waterafvoer opgave: afwatering is 

reeds een opgave en wordt verergerd 

door bodemdaling door gaswinning 

en veenoxidatie

• Het Woldmeer bij Meerstad wordt als 

noodbergingsgebied aangelegd. 

1.41 Kaartbeeld bodem en watersysteem Duurswold 
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Kwaliteit

• In 2019 voldeden de KRW 

waterlichamen nog niet aan de 

normen voor goede ecologische 

toestand. 

• De wateren voldoen aan de 

fosfaatnorm maar het stikstof en 

ammoniumgehalte is te hoog.

• Grondwater : Lokaal worden  

KRW-doelen niet gehaald door 

fosfaat overschrijding in het 

oppervlaktewater. 

• Onderzoek is nodig naar verzilting 

via grondwaterstromen door brede 

grondwaterstudie.

• Delfzijl heeft een zoutlek in het 

Eemskanaal, door vele doorspoelen 

is de waterkwaliteit op orde.

Natuur 

Stikstof

• De melkveehouderijen op de zware 

kleigronden hebben een hoge 

stikstofemissie, en redelijk hoge 

depositiewaarden voor N2000 

gebieden in Drenthe. 

Instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit

• Roegwold NNN

Areaaluitbreiding

Uitvoeringsprogramma Bos en Hout: 

Uitbreiding bosareaal 10% bij steden, 

1.42 Kaart landgebruik Duurswold   
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38cm

34cm

30cm

26cm

22cm

dorpen en landgoederen, moerasbos 

in de laagveengordel en groene 

verbindingen en structuren, lijnvormig 

groen 10% groene wegbeplanting, 

vergroening industrieterreinen.

Hydrologische doelen

-

Groenblauwe dooradering

Algehele opgave 10% groenblauwe 

dooradering

Klimaat

Uitstoot broeikasgassen: 

• Akkerbouw (met grotere 

drooglegging) komt regelmatig 

voor op dikveen en klei-op-veen 

gronden, CO2-uitstoot tot gevolg.

Vastlegging broeikasgassen: 

• CO2-vastlegging op veengronden 

door opzetten waterpeil.

1.43 Opgavenkaart Duurswold 
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Veenkoloniën

Landschap en kwaliteit
Kenmerkend voor dit betrekkelijk 

jonge verveningslandschap is de 

monumentale maat en het rationeel 

opgezette ontginningssysteem met 

lange rechte lijnen in de vorm van 

vaarten, kanalen en wijken. Zeldzame 

afwijking in het regelmatige patroon 

worden gevormd door dekzandruggen 

in de ondergrond of het kronkelend 

beloop van voormalige veenstroompjes. 

Het landschap is grootschalig open. 

Verdichtingen in de vorm van 

bebouwing concentreert zich in de 

kanaaldorpen. Er bestaat een groot 

1.44  Akkerbouw in de Veenkoloniën   

1.45  De ligging van de Veenkoloniën binnen 
Groningen
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zoute kwel 

zoet grondwaterlichaam 

zoete kwel 

zout grondwaterlichaam 

1,5
-2

+9

-0,5

1.46 De ligging van de Veenkoloniën in doorsnede

contrast tussen de kleinschalige 

besloten binnenwereld van de 

langgerekte dorpen met bebouwing 

dicht op het kanaal, bruggen, sluizen 

en bomenrijen en het achterliggende 

grootschalige open cultuurlandschap. 

De aanwezigheid van het water 

en de hiermee samenhangende 

cultuurhistorisch en landschappelijke 

waardevolle plekken en objecten zoals 

sluizen, bruggen en industrieel erfgoed 

(bv aardappelmeel-, strokartonfabriek 

en baksteenfabricage) zijn bepalend 

voor het karakter van het gebied. 

Landschappelijk gezien vormen de 

Groningse en Drentse Veenkoloniën 

een eenheid die aan de westzijde scherp 

begrensd wordt door de Hondsrug.
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Bodem en watersysteem
Grondwaterlichaam Zand-Eems, zoet, 

gevoed door regenval op het Drentsch 

plateau, stroomrichting noordwaarts. 

Van oorsprong een hoogveengebied 

ontstaan door kwelwater uit het 

Drentsch plateau. Het watersysteem 

is relatief jong en bestaat uit een 

rechtlijnig netwerk van kanalen en 

wijken die grotendeels onder vrij verval 

lozen op de boezem in het noorden van 

het gebied. De bodem bestaat uit zand 

en moerige zandgronden. Het huidige 

watersysteem is volledig ingericht op de 

functie landbouw.

Landgebruik
Het gebied is optimaal verkaveld en 

gericht voor rationeel landbouwkundig 

gebruik. Het gebied wordt hoofdzakelijk 

gebruik als bouwland, voor 

voornamelijk zetmeelaardappelen en 

suikerbiet en ook granen en uien. In de 

jaren ’90 zijn er ook melkveehouderijen 

die elders moesten wijken in de 

Veenkoloniën neergestreken. Ook 

vinden we er kippen (eieren & vlees). 

Hunze 

Drentsche Aa

1.47 Kaartbeeld bodem en watersysteem 
Veenkoloniën
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Opgaven en doelen

Water 

Kwantiteit:

• In droge tijden is het gebied 

grotendeels afhankelijk van aanvoer 

van water uit het IJsselmeer. 

Aanvoer vindt grotendeels plaats 

via de noordelijke route (Fryslân) 

en ook vanuit het zuiden (Drenthe). 

Aanvoermogelijkheid is vastgesteld 

tot 2050, maar in de toekomst 

misschien niet meer op elk moment 

vanzelfsprekend.

• Kale akkers (winterperiode) 

in combinatie met het lage 

organische stofgehalte van de 

bodem versterken de verdroging, 

verstuiving en de uitspoeling 

van nutriënten naar grond- en 

oppervlaktewater.

• Er is geen goed zicht op particuliere 

grondwateronttrekking voor 

beregening.

Kwaliteit:

• De belangrijkste belasting 

van het oppervlaktewater is 

afkomstig van de landbouw: 

gewasbeschermingsmiddelen en 

stikstof en fosfaat van bemesting. 

• Het fosfaatgehalte voldoet 

1.48 Kaart landgebruik  Veenkoloniën



90 Startnotitie Gebiedsplan Groningen

(net) aan de norm, maar het 

ammoniumgehalte is te hoog. 

Overschrijdingen van de norm 

voor nutriënten komen in het hele 

watersysteem voor.

• De kwaliteit van het 

oppervlaktewater is sterk wisselend 

en afhankelijk van wel of geen 

aanvoer van schoon water van 

buiten het gebied. Het Friese water 

is van betere kwaliteit dan het water 

uit het zuiden.

• Verschuiving in het bouwplan 

met het oog op verbetering 

waterkwaliteit (met name 

vermindering nitraatuitspoeling) is 

aanstaande: aardappelen 1 op 3 jaar 

i.p.v. 1 op 2.

Natuur 

Stikstof:

• Generiek reductiepercentage plus 

nader te bepalen reductiepercentage

Instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit:

• Akkervogelgebied

Areaal: 

• Weinig en versnipperde natuur, 

ontbrekende schakel Pagediep, 

Westerwoldse Aa, en Mussel 

Aa: betere aaneensluiting van 

38cm

34cm

30cm

26cm

22cm

1.50 Opgavenkaart Veenkoloniën
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natuurgebieden realiseren

• Uitvoeringsprogramma Bos en 

Hout: Uitbreiding: bosareaal 10% 

groene verbindingen , lijnvormig 

groen 10% groene wegbeplanting en 

historische routes karakteristieke 

kanalen en wijken + vergroening 

bedrijventerreinen

Hydrologische doelen:

• Het watersysteem heeft één KRW-

waterlichaam, Kanalen Hunze-

Veenkoloniën, dat voldoet niet aan 

de gestelde doelen voor een goede 

ecologische toestand.

Groenblauwe dooradering:

• Algehele opgave 10% groenblauwe 

dooradering

Klimaat 

Uitstoot broeikasgassen: 

• Ontwikkelen van 

mogelijkheden gericht op 

reductie / koolstofvastlegging 

landbouwbodems (nog in 

ontwikkeling, Klimaatnota 2022)
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Oldambt

Landschap en kwaliteit
Het Oldambt bestaat in de kern uit 

het oude land gevormd door het 

‘schiereiland’ van Winschoten met 

daar omheen de inpolderingen van de 

oostelijke en westelijke inbraakgebieden 

van de Dollard en buitendijkse 

kwelders. De vestingstad Winschoten, 

Blauwestad, het Oldambtmeer, bos 

en natuurgebieden en de slingerende 

reeks groene dorpslinten met statige 

boerderijen op de overgang naar 

de polders geven het ‘schiereiland’ 

een meer besloten karakter. De 

grootschalig open, vrijwel onbebouwde 
1.51  De ligging van Oldamt binnen Groningen

1.52  De enorme weidsheid van het landschap van de zeekleipolders
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Hunze 

Drentsche Aa

zoute kwel 

zoet grondwaterlichaam 

zoete kwel 

zout grondwaterlichaam 

1,5
-2

+9

-0,5

Zware klei Klei op veen

1.53 De ligging van Oldambt in doorsnede

1.54  Kaartbeeld bodem en watersysteem Oldambt

jonge zeekleipolders, hebben een 

kenmerkende ontginningsstructuur 

met rechte parallelle dijken en wegen 

met daarlangs op regelmatige afstand 

van elkaar verspreide boerderijen 

aan één zijde van de weg. In het 

Oldambt zijn vele, met verschillende 

perioden uit de ontginnings- 

en ontwikkelingsgeschiedenis 

samenhangende cultuurhistorisch en 

landschappelijk waardevolle plekken 

en objecten aanwezig. Middeleeuwse 

steenhuizen, borgen en borgterreinen, 

de grote Oldambtster (villa)boerderijen, 



94 Startnotitie Gebiedsplan Groningen

vaak met bijzondere (slinger)tuinen en 

daarbij bescheiden arbeiderswoningen, 

strokartonfabrieken en ander 

industrieel erfgoed; dijken, dijkcoupures 

met schotbalkhuisjes, bakenbomen, 

kolken en gemalen; diverse vestingen 

in de grensstreek (Winschoten, 

Oudeschans en Bad Nieuweschans).

Bodem en water
Het gecombineerde watersysteem, 

Oldambt/Fiemel, is een open 

landbouwgebied op (zware) klei- en 

veengrond, grenzend aan de Eems-

Dollard. Het bestaat grotendeels 

uit bemalen polders met enkele 

boezemwateren, de gemalen Rozema 

en Fiemel wateren af op de Eems-

Dollard. De laagste delen van het 

maaiveld liggen plaatselijk ongeveer 

-3 m N.A.P. Het watersysteem Fiemel 

ligt bijna geheel boven N.A.P. In het 

watersysteem Oldambt/Fiemel daalt de 

bodem door gaswinning, zoutwinning 

en veenoxidatie. 

Landgebruik

De belangrijkste functies in het gebied 

zijn akkerbouw en veeteelt. Naast 

polder Fiemel ligt polder Breebaart, 

een brakke overgangszone in een 

1.55 Kaart landgebruik Oldambt
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natuurgebied met een open verbinding 

naar de Dollard.

Opgaven en doelen

Water 

Kwantiteit

• Ten tijde van droogte afhankelijk van 

aanvoer van water uit IJsselmeer. Dit 

is momenteel vastgesteld tot 2050, 

maar in de toekomst misschien niet 

meer vanzelfsprekend.

Kwaliteit

• KRW matig: Veel 

gewasbeschermingsmiddelen voor 

de akkerbouw

• In vrijwel alle waterlichamen 

wordt het ammoniumgehalte 

overschreden. Daarnaast zijn nog 

niet alle KRW-stoffen gemeten en 

kunnen er nog meer overschrij-

dingen volgen.

• Verzilting speelt, in de laagste delen 

heeft de landbouw al problemen. 

Natuur 

Stikstof

• Generiek reductiepercentage plus 

nader te bepalen reductie. 

Instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit
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30cm

26cm
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26cm

22cm

1.56  Opgavenkaart Oldambt
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• Akkervogelgebied

• NNN Hondhalstermeer, Reiderwolde, 

de Tjamme en het Midwolderbos

• N2000 Dollard en Waddenzee 

• Zoet-zout overgangen voor vissen 

en brakwatermilieus als onderdeel 

kustopgave.

Areaaluitbreiding

• Uitvoeringsprogramma Bos en 

Hout: Uitbreiding: bosareaal 10% bij 

steden, dorpen en landgoederen en 

groene verbindingen en structuren, 

lijnvormig groen 10% groene 

wegbeplanting en historische routes. 

Boerenerven bestaand + 5 bomen per 

erf.

Hydrologische doelen

• Vier KRW-waterlichamen: 

Kanalen Oldambt, Kanaal Fiemel, 

Oldambtmeer en Hondshalstermeer.

Geen van de waterlichamen voldeed 

in 2019 aan de doelen voor een goede 

ecologische toestand. Nader in beeld 

brengen huidige toestand

Groenblauwe dooradering

• Algehele opgave 10% groenblauwe 

dooradering 

Klimaat

Uitstoot 

• Generieke reductie landbouwbodems 

is nog in ontwikkeling, Klimaatnota 

2022
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Westerwolde

Landschap en kwaliteit
De Westerwoldsche Aa, met de Ruiten 

Aa en de Mussel Aa als brontakken, en 

het Pagediep vormen de beekdalen in 

het centraal gelegen esdorpenlandschap 

met heide-/ veenontginningsgebieden 

ten oosten en westen daarvan. Het 

esdorpenlandschap bestaat uit een 

afwisseling van esdorpen op de 

rand van het beekdal, essen met 

akkercomplexen op de dekzandkoppen 

en hooilanden in de beekdalen. Het 

kleinschalige besloten karakter 

wordt bepaald door kleine bossen, 

houtwallen en slingerende beplante 

1.57  De ligging van het Zuidelijk Westerkwartier 
binnen Groningen

1.58 Beek in Westerwolde  
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Hunze 

Drentsche Aa

wegen en paden. Het rationele 

verkavelde karakter van de half 

open jonge heide/ veldontginningen 

met agrarische bebouwing langs 

beplante laantjes haaks op oude 

nederzettingsstructuren en/of kanalen 

vormen een groot contrast met het 

esdorpenlandschap. Naast grote 

natuurwaarden is het gebied in het 

bijzonder rijk aan verdedigingslinies en 

cultuurhistorisch en landschappelijk 

waardevolle plekken en objecten, zoals 

de vesting Bourtange, Oudeschans, 

en de burcht te Wedde. Daarnaast zijn 

er bijzondere ontginningsstructuren 

zoals het Hebrecht, bossen aangelegd 

in het kader van naoorlogse 

werkverschaffingsprojecten zoals 

Sellingerbeetse en restanten 

van Industrieel erfgoed van de 

aardappelindustrie. Landschappelijk is 

een groot deel van Westerwolde verwant 

aan de Veenkoloniën.

Bodem- en watersysteem
Van oorsprong kende het gebied 

een bekenstelsel dat uitmondt in 

de Dollard. Het hoogteverschil is 

zoute kwel 

zoet grondwaterlichaam 

zoete kwel 

zout grondwaterlichaam 

1,5
-2

+9

-0,5

Ontgonnen veengebied Hoge zandgronden met beken

1.59  Kaartbeeld bodem en watersysteem 
Westerwolde

1.60 De ligging van Westerwolde in doorsnede
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groot van 9m NAP tot -0,3m NAP. Er 

wordt oppervlaktewater aangevoerd 

vanuit Drenthe. We vinden hier het 

grondwaterlichaam Zand-Eems (zoet 

water), gevoed door regenval op het 

Drentsch plateau dat in noordelijk 

richting stroomt. De bodem bestaat uit 

zand en moerige zandgronden en klei 

op veen in de laagstgelegen delen. Het 

watersysteem bestaat uit het beekdal 

van de Ruiten Aa en de kanalen van 

Westerwolde. Bovenstrooms vindt de 

afwatering onder vrij verval plaats. 

Verder benedenstrooms wordt het 

gebied bemalen. 

Landgebruik
Het grondgebruik is grotendeels 

bouwland, voornamelijk 

zetmeelaardappelen en suikerbiet en 

graan, en natuur op zand. De ruimtelijk 

structuur en het watersysteem zijn 

optimaal voor landbouwkundige 

productie, mits er voldoende water 

beschikbaar is.

Opgaven en doelen

Water 

Kwantiteit:

• Zoetwaterbeschikbaarheidsopgave 

voor natuur landbouw en 

drinkwatervoorziening. Zowel 

het bouwland als de natuur 

heeft last van droogte in de 

zomermaanden. Landbouw en met 

name de aardappelteelt is een grote 

watervrager.

• Aanvoer van water uit het IJsselmeer 

ten tijde van droogte is vastgesteld 

tot 2050, daarna is herziening nodig. 

De behoefte neemt toe, terwijl de 

beschikbaarheid op lange termijn 

1.61 Kaart landgebruik Westerwolde
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steeds vaker niet vanzelfsprekend 

zal zijn. 

• Kale akkers (winterperiode) in 

combinatie met het lage organische 

stofgehalte van de bodem versterken 

de verdroging, verstuiving en de 

uitspoeling van nutriënten naar 

grond- en oppervlaktewater. 

• Drinkwaterwinningslocatie: 

tijdens droogte ontstaat er 

spanning tussen deze functie en 

de watervraag voor landbouw 

en natuur. Verduurzamen van 

grondwaterwinning en de zoektocht 

naar nieuwe drinkwatervoorraden is 

een aandachtspunt.

• De waterkwaliteit van 

het grondwater met hoge 

stikstofgehaltes kan op termijn de 

waterkwaliteit van de waterwinning 

negatief beïnvloeden. 

• Inzicht krijgen in het gebruik 

van oppervlakte- en grondwater: 

geen zicht op particuliere 

grondwateronttrekking voor 

beregening. 

• Grondwaterlichaam: het 

watersysteem wordt beïnvloed door 

ingrepen in de waterhuishouding 

waardoor de grondwaterstand lokaal 

verlaagd is (knelpunt bij N2000 

gebied Liefstinghsbroek). (Factsheet 

KRW grondwaterlichaam Zand Eems)

Kwaliteit:

• De belangrijkste belasting 

38cm

34cm

30cm

26cm

22cm

1.62 Opgavenkaart Westerwolde
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van het oppervlaktewater is 

afkomstig van de landbouw: 

gewasbeschermingsmiddelen en 

stikstof en fosfaat van bemesting.

• De kwaliteit van het 

oppervlaktewater wisselt sterk 

tussen droge en natte tijden, 

afhankelijk van wel of geen aanvoer 

van buiten het gebied. Het uit 

Drenthe afkomstige water is belast 

met een hoog gehalte aan nutriënten 

en andere stoffen en beïnvloedt 

daarmee ook de Ruiten Aa. In 

natte jaren worden overal normen 

overschreden (in normale jaren is dit 

lokaal het geval).

• Beekdal: flinke uitdagingen 

ten aanzien van de ecologische 

waterkwaliteit en fysisch-chemische 

waterkwaliteit. Verwacht wordt dat 

de Ruiten Aa nog wel beter wordt na 

de herinrichting, maar hiervoor tijd 

nodig heeft. De Mussel Aa is slecht. 

Er waren plannen voor herinrichting 

maar die zijn nooit tot uitvoer 

gebracht.

• Kanalen: uitdaging ten aanzien van 

ecologische waterkwaliteit en goede 

fysisch-chemische waterkwaliteit. 

Er zijn natuurvriendelijke oevers 

aangelegd, die nog hun effect 

moeten krijgen.

Natuur 

Stikstof 

• Overschrijding normen in 

stikstofgevoeling N2000 gebied 

Liefstinghsbroek. De KDW wordt 

overschreden en de hydrologische 

situatie is niet op orde. 

• Het grotere NNN Westerwolde 

(waarbinnen Liefstinghsbroek ligt) 

ondervindt ook de gevolgen van 

grote stikstofdepositie.

• Invloed op Duitse N2000 gebieden in 

beeld brengen.

Instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit 

• NNN Westerwolde 

• N2000 Liefstingsbroek

Areaaluitbreiding

• Provincaal uitvoeringsprogramma 

Bos en Hout: Uitbreiding: 

bosareaal 10% bij steden, dorpen 

en landgoederen, lijnvormig groen 

10% houtwallen en singels, groene 

wegbeplanting en karakteristieke 

kanalen en wijken.

Groenblauwe dooradering 

• 10% groenblauwe dooradering

Hydrologische doelen

• NNN Westerwolde heeft last van 

de uitspoeling van de nutriënten 

van de landbouwgronden langs de 

bovenloop van de Ruiten AA.

• NNN Westerwolde 
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waterhuishoudingsopgave. Er 

zijn maatregelen genomen om 

meer water vast te houden voor 

natuur, maar dit bevat onvoldoende 

bufferend vermogen om de verzuring 

van de bodem tegen te gaan.

• Analyse van de ecologische kwaliteit 

en de grondwaterstanden laat 

zien dat Liefsthingsbroek (N2000) 

(deels)verdroogd is, door een te 

lage grondwaterstand in combinatie 

met onvoldoende kwel, zie N2000 

beheerplan.

Klimaat

Uitstoot broeikasgassen:

• Ontwikkelen van 

mogelijkheden gericht op 

reductie / koolstofvastlegging 

landbouwbodems (nog in 

ontwikkeling, Klimaatnota 2022)
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1.4.Oplossings-
richtingen en

gebiedskansen

In dit hoofdstuk komt een breed scala aan 
oplossingsrichtingen aan bod dat uit bestaande 
informatie en uit de werksessies naar voren is 
gekomen. Het is een weergave van wat we tot 
nu toe hebben opgehaald en staat open voor 
gesprek. Het zal ongetwijfeld vragen oproepen 
en moet per deelgebied nader in beeld gebracht 
worden. Oplossingsrichtingen zijn manieren om 
te werken aan de opgaven en om zo te voldoen 
aan de gestelde doelen vanuit het Rijk. Er is 
niet één manier om aan de opgaven te werken 
en niet alle strategieën zijn gelijksoortig. Veel 
oplossingsrichtingen zijn evident maar lopen 
vervolgens vast in de uitvoering ervan, of worden 
vanuit verschillende overheden aangestuurd en 
gecoördineerd zonder duidelijke samenhang. De 
verschillende soorten oplossingsrichtingen komen 
hierna aan bod. 
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Eerst worden ze geordend naar typen op basis van 
de manier waarop ze een opgave oplossen en wat 
de directe en indirecte gevolgen ervan zijn. Zo 
wordt duidelijk dat er veel verschillende manieren 
van werken zijn en dat het zoeken is naar het 
juiste instrumentarium op de juiste schaal om 
de opgaven het hoofd te bieden. Vervolgens 
wordt ingezoomd en worden voor elk deelgebied 
aanvullende specifieke oplossingsrichtingen 
opgesomd. Ook is er per deelgebied een poging 
gedaan om iets van de samenhang tussen opgaven 
en oplossingsrichtingen te schetsen – om iets te 
zeggen over waar per gebied grote kansen liggen. 
Alle benoemde mogelijke oplossingsrichtingen in 
de deelgebieden dragen bij aan de gezamenlijke 
opgave, waarbij het een zoektocht is naar het 
benutten van ondernemingskracht. 
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Werken aan de opgaven - apart en in samenhang

Het doel van het NPLG is om de opgaven in het landelijk gebied 

integraal aan te pakken en uiteindelijk met maatregelen te komen 

die -bij voorkeur- meerdere doelen dienen. Tegelijkertijd is dit in 

de praktijk lastig – het landelijk gebied is divers, opgaven spelen 

op verschillende schaalniveaus en oplossingsrichtingen liggen 

niet altijd in elkaars verlengde. Een werkbare manier om toch te 

zoeken naar integraliteit is door telkens te kijken wat de directe 

en indirecte effecten zijn van een oplossing voor een opgave op de 

andere opgaven die in het gebied spelen. Denk bijvoorbeeld aan 

de effecten van het opzetten van het grondwaterpeil (wenselijk 

vanuit klimaatadaptie) op het grondgebruik (niet altijd verenigbaar 

met de bestaande natuur of landbouw). Per deelgebied wordt kort 

beschreven waar de nadruk ligt qua opgaven. Het ligt voor de 

hand om vanuit die urgentie naar oplossingsrichtingen te zoeken 

en vervolgens de effecten daarvan verder uit te werken in een 

perspectief voor het hele gebied. Dit is precies ook de bedoeling van 

de gebiedsprocessen, om die uitwerking samen te doen en zo tot 

werkbare maatregelen te komen. 

Soorten oplossingsrichtingen

Er zijn echter ook een paar meer algemene aspecten te benoemen, 

die gaan over de manier waarop aan de opgaven gewerkt kan worden. 

En die het waard zijn om telkens te benoemen en expliciet te maken 

– zodat ook duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt en wat 

de reikwijdte van een oplossingsrichting is. Ze worden hierna kort 

beschreven. Telkens zijn de twee uitersten genoemd van een aspect 

– waarbij de oplossingsrichting in de praktijk ergens in het midden 

zal liggen. Hierin kunnen we ook aansluiten bij bijvoorbeeld de 

gebiedsgerichte initiatieven van het Gemeenschappelijk Landbouw 

Beleid en Deltaplan Agrarisch Water.
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Gebiedsspecifiek < > algemeen

Er zijn opgaven die overal zijn of in ieder geval overal spelen, en 

er zijn opgaven die specifiek zijn voor één of meerdere gebied. Dat 

zit in het landgebruik (het soort landbouw of het type natuur), de 

ondergrond, het watersysteem, enz. Het is telkens zoeken naar 

hoe een oplossingsrichting het meest effectief is. Dat kan zijn het 

stimuleren en toepassen van innovatieve oplossingen op provinciale 

schaal tot gebiedsspecifieke (bron)maatregelen. Ter illustratie het 

volgende: de landelijke stikstofdiscussie gaat over de emissies en 

deposities vanuit de hele landbouwsector, maar wordt uiteindelijk 

concreet op de erven. Een oplossingsrichting voor alle erven (plm. 

2500x dezelfde maatregel voor Groningen) levert misschien het 

gewenste effect op, maar doet niets met de verscheidenheid van de 

bedrijven op basis van type, schaal, context. Een gebiedsgerichte 

aanpak daarentegen levert meer maatwerk op, maar kost meer tijd 

en is meer complex. Afhankelijk van de urgentie van de opgave en 

ook de relatie tot de andere opgaven kunnen helpen bepalen waar 

het algemeen kan en waar het specifiek moet.

1.63 De erven spelen in een sleutelrol in het werken aan de opgaven. Maar niet alles kan 
op het erf worden opgelost – er zijn ook opgaven en kansen die op gebiedsniveau en 
andere schaalniveaus spelen.
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Schaal van het erf < > gebiedsdekkend

Op welke schaal moet een opgave worden aangepakt om het meest 

effectief en werkbaar te zijn? Veel opgaven waar de agrarische sector 

voor staat kunnen op de schaal van het erf worden aangepakt, door 

innovatie, extensivering, of anders. Tegelijkertijd zijn er opgaven 

die deze schaal overstijgen – zoals bijvoorbeeld de vraag hoe om te 

gaan met het veenweidegebied. Die opgave kan beter op een hoger 

schaalniveau worden aangepakt omdat er ook andere belangen 

spelen en omdat de landbouw niet alleen de verantwoordelijkheid 

kan dragen. Zo is het telkens zoeken naar de meest effectieve schaal, 

waarbij ook de tussenschalen (het collectief!) de moeite waard zijn 

om verder te onderzoeken.

Werken met regels < > werken met kaders

Oplossingen worden bedacht en worden vervolgens in de praktijk 

bedacht. Maar hoe wordt gezorgd dat het daadwerkelijk wordt 

uitgevoerd en hoe wordt dit gemonitord en gecontroleerd? Dat is een 

van de veel gehoorde spanningen in de huidige praktijk. Regels, zij 

het vanuit Europa, de provincie of het waterschap, hebben als doel 

om helderheid te scheppen, budgetten te verdelen en opgaven op 

te lossen, maar leveren tegelijkertijd hun eigen ingewikkeldheden 

op. Doordat ze sectoraal zijn, vanuit verschillende instanties 

komen, of niet afgestemd zijn op de (landbouw)praktijk leveren 

ze vaak problemen op in de uitvoering. Aan de andere kant is er 

de mogelijkheid om meer te werken met kaders of doelen per 

(deel)gebied en de invulling ervan vrij te laten. Om bij te houden 

of de doelen wel behaald zijn en om evt. een ‘gereedschapskist’ 

een mogelijke invullingen mee te geven. Dit is echter vanuit de 

bestaande praktijk lastig. Gezien de insteek van het NPLG om in 

deelgebieden te werken en opgaven integraal uit te bekijken, zou 

het de moeite waard zijn om te onderzoeken of er meer ruimte kan 

worden gegeven aan zo’n insteek op basis van kaders en doelen. 
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Sturen vanuit landgebruik < > sturen vanuit het systeem

Het gesprek over de oplossingsrichtingen gaat heel erg over de 

vraag waar je op kunt sturen als overheid. Dat kan enerzijds vanuit 

het landgebruik, door bepaalde soorten landbouw (financieel) te 

stimuleren, door gebieden aan te wijzen als natuur, door bepaalde 

soorten landgebruik te verbieden, enz. Dat is de meer directe 

manier van sturen. De meer indirecte manier van sturing is die 

vanuit het landschappelijke systeem. Hiermee wordt niet bepaald 

wat waar en onder welke voorwaarden mag, maar is en robuust en 

klimaatbestendig bodem- en watersysteem leidend. Dat bepaalt 

waar het natter of droger wordt en vervolgens kan het landgebruik 

zich daaraan aanpassen. Uiteindelijk zal het in de praktijk een 

combinatie van deze twee worden, maar wel is duidelijk dat we als 

maatschappij vanuit een door landgebruik gestuurde landinrichting 

komen en dat we nu de andere kant op bewegen.

1.64 De bodem- en waterhuishouding krijgt een steeds belangrijkere rol in de ruimtelijke 
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Overig

Er zijn uiteraard meer aspecten te benoemen op basis waarvan de 

oplossingsrichtingen kunnen verschillen, maar dit zijn een paar 

van de belangrijkste, die ook telkens terug zijn gekomen tijdens de 

werksessies. Ook het aspect tijd verdient aandacht – wat moet nu en 

wat kan later – en zo zijn er meer. Bijvoorbeeld: wat als langetermijn 

oplossingen voor de korte termijn onvoldoende opleveren 

of andersom? Het is de moeite waard om bij het zoeken naar 

gebiedsoplossingen terug te vallen op een karakteristering van de 

voorgestelde oplossingsrichtingen. Dit omdat veel van de schijnbare 

tegenstellingen die er zijn als het gaat om de toekomst van het 

landelijk gebied, terug te leiden zijn naar hoe ieder vanuit zijn of 

haar eigen achtergrond gewend is om aan opgaven te werken. Neem 

het voorbeeld van hierboven over kaders ten opzichte van regels: 

voor veel agrariërs is het de wens om met kaders te werken omdat 

dit meer ruimte biedt om zelf tot oplossingen te komen – terwijl 

regels vanuit beleidsmakers vaak de meest voor de hand liggende 

oplossingen zijn. Door dit allereerst kenbaar te maken, ontstaat 

ruimte voor een oplossing in het midden.
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1.65 Doorzicht richting een boerderijerf, omgeving Niekerk  

Oplossingsrichtingen en 
kansen per deelgebied

Zuidelijk Westerkwartier

Oplossingsrichtingen

• Structurerende keuzes vanuit 

water: buffers voor piekberging 

(stroomafwaarts), spanningsveld 

met mogelijk negatieve 

gevolgen voor natuur (huidige 

natuurdoeltypen).

• Herstel van grondwaterstromen, 

water vasthouden op hoge delen en 

flanken 

• Gebiedsproces Groningen-West 

(waterberging)

•  Bufferstroken langs beken in 

beekdalen

• Zonering natuur-landbouw (geldt 

in algemene zin en specifiek voor 

beekdalen): 

- kern natuur, behoud bijzondere 

waarden

- overgangszone, extensiveren en 

combineren functies

- basiskwaliteit, verbeteren 

basiskwaliteit en groenblauwe 

dooradering

Gebiedskansen

• Onderverdeling in hoge delen, 

flanken en beekdal elk met een eigen 

kwaliteit, landgebruik en perspectief 

• Aanleiding voor groenblauwe 

dooradering door kleinschalige 

hagen-/houtwallenstructren 

• Vertrouwen naar het gebied – 

experimenteerruimte organiseren, 

bijvoorbeeld rond aanleg en 

onderhoud van kleinschalige 



112 Startnotitie Gebiedsplan Groningen

houtwallenstructuren en overige 

randen (ook gewenst vanuit het GLB)

Waddenkust en Wierdenland

Oplossingsrichtingen

• Klimaatadaptatie kustzone 

en kansen voor natuur 

(kwelderlandschap).

• Regiodeal natuurvriendelijke 

landbouw noordelijke kleischil

- Verbeteren bodemkwaliteit 

- Verruimen bouwplan

- Natuurlijke 

gewasbeschermingsmiddelen

- Opzetten regionale kringloop

• Op erf of regionaal niveau 

wateropslag voor drogere tijden

• Opzetten grondwaterpeil om 

zoetwaterlens te vergroten 

• Zoek naar ruimte i.c.m. welk type 

natuur en landbouw

• Teelten aanpassen aan verzilting 

Gebiedskansen

• Kansen voor wintergewassen 

ter verbetering en vasthouden 

van mineralenhuishouding, 

waterhuishouding en extensivering 

van grondbewerking 

• Water lokaal vasthouden, de boer 

als waterbeheerder, waterbergen 

op het erf in de ‘slechte’ 

lagergelegen delen + koppelen 

aan landschapselementen, 

infiltratiesleuven

• Dorpen met lokale bedrijven centraal 

in gebied

• Benut historische kwaliteiten en 

verschillen, gebiedseigenheid 

• Aanleiding voor groenblauwe 

dooradering langs de maren en oude 

zeedijken. 

• Project van Veen tot Zee, dynamiek 

van Lauwersmeer tot Onlanden

Gorecht

Oplossingsrichtingen

• Meervoudig ruimtegebruik 

boer&natuur, aanvalsplan grutto en 

pilotgebieden LTO noord

• Bovenstrooms water vasthouden 

• Groenblauwe diensten (bijvoorbeeld 

houtwallen en natuurvriendelijke 

oevers) als onderdeel van het 

bedrijfsmodel 

Gebiedskansen

• Stad-land relatie versterken – rol 

voor natuur en landbouw

• Benutten hoogwaardig kwelwater 

voor lokaal gebruik

• Groene verbinding tussen Hunze en 

Drentsche Aa

• Landbouw kan bredere rol pakken en 

deels (natuur)beheersopgave op zich 

nemen 

• Landbouw niet alleen als decor in 
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het uitloopgebied maar als levende 

sector met een belangrijke rol in 

het openhouden van het landschap 

en het in standhouden van de 

diversiteit van het landschap.

Centraal Woldgebied en Duurswold

Oplossingsrichtingen 

• Opzetten grondwaterpeil om 

veenoxidatie tegen te gaan. 

• Watervasthoudend vermogen van de 

bodem verbeteren 

• Variatie per gebied in gewassenteelt 

in verband met zoetwaterbehoefte.

Gebiedskansen

• Mogelijkheid voor toepassing slib 

voor ophogen landbouwgronden. 

• Dijk en kust laten meebewegen, 

natuurlijke aanslibbing

• Verkenning van zilte 

landbouwteelten, perspectief en 

verdienmodel

• Recreatiefunctie van het gebied 

benutten

Veenkoloniën

Oplossingsrichtingen

• Structuurverbetering van de bodem 

gericht op structuur en organische 

stof. Bijvoorbeeld minder ploegen, 

gebruik van compost in plaats van 

drijfmest.

• Denken in kleinere eenheden 

waarbinnen met behulp van 

bestaande en nieuwe stuwen water 

wordt vastgehouden.

• Verminderen af- en uitspoeling 

door ontkoppeling (vanggewassen, 

bufferstroken, wateropvang in 

greppels)

• Stimulering andere teelten en/

of gewasveredeling gericht op 

droogteresistentie, vastleggen 

stikstof, minder gebruik 

gewasbeschermingsmiddelen

• Nieuwe technieken in de landbouw 

zoals robotisering (bv ‘schoffelrobot’ 

en uitgekiend toedienen bemesting).

• Benutten van de ruimtelijke 

structuur van het gebied voor een 

sterkere groenblauwe dooradering.

• Gesprek over aandeel in de vergrote 

buffer in het IJsselmeer (lange 

termijn).

Gebiedskansen

• Voortbouwen op proces van 

de Regiodeal Natuurinclusieve 

Landbouw

• Vernieuwing van de van oudsher 

sterke keten (productie en 

verwerking) om verdienvermogen 

landbouw op peil te houden en 

verschuiving bouwplan op te 

vangen. Veenkoloniën als koploper 

en sterke speler in de transitie naar 
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plantaardig eiwit voor menselijke 

consumptie.

• Groenblauwe dooradering op 

verschillende schaalniveaus (doelen 

waterkwaliteit, biodiversiteit, 

klimaat, aantrekkelijk landschap):

- Op de hoogste schaal realisatie 

van een robuuste groenblauwe 

verbinding tussen Ruiten Aa en 

Mussel Aa.

- Stelsel van kanalen en wijken 

met natuurlijke oevers en bos- 

en laan beplantingen (vraagt om 

keuze voor enige verdichting van 

het landschap).

- Fijnmazig netwerk van 

bufferstroken langs kavelgrenzen 

en slootkanten.

• Circulaire landbouw: nieuwe 

regionale kringlopen tussen 

bedrijven organiseren (mest, 

energie, reststromen gewassen, 

maaisel enz). Volgens het concept 

van een (groot) lokaal gemengd 

bedrijf.

• Benoemen kleinere eenheden 

waarbinnen (met gebruik van 

stuwen) water wordt vastgehouden, 

groenblauwe dooradering op 

het laagste schaalniveau wordt 

georganiseerd en door middel 

van maatregelen op de kavels 

(vanggewassen, bufferstroken e.d.) 

de waterkwaliteit verbeterd en 

gemonitord. 

• Grote kans op ontwikkeling sterk 

profiel voor de toekomst (10-20 

jaar), maar hoe dit economisch te 

overbruggen?

Oldambt

Oplossingsrichtingen

• Landbouw regiodeal natuurinclusieve 

landbouw Oldambt

- Verminderen intensieve 

grondbewerking

- Gewasdiversificatie

- Lokale afzet/waarde vergroten 

• Variatie per gebied in gewassenteelt 

in verband met zoetwaterbehoefte.

• Mogelijkheid voor toepassing slib 

voor ophogen landbouwgronden.

• Dijk en kust laten meebewegen, 

natuurlijke aanslibbing

• Verkenning van zilte 

landbouwteelten, perspectief en 

verdienmodel 

• Lokale samenwerking tussen 

landbouw en melkveebedrijven

Gebiedskansen

• De structuur van slaperdijken, 

waterlopen en bermen benutten voor 

groenblauwe dooradering. 

• Van Aa naar Dollard, kans voor meer 

dynamiek en ecologische verbinding 

Dollard en Aa’s.

• Blauwestad is een aanleiding voor 
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clustering van extra opgaven (e.g. 

koppeling veenopgave)

• Recreatiefunctie van het gebied 

benutten

Westerwolde

Oplossingsrichtingen

• Klimaatrobuust regionaal 

watersysteem: water vasthouden 

en infiltreren op de flanken en 

hoge gronden (ook Drenthe) + 

biodiversiteit verbeteren. 

• Voor Liefstinghsbroek, zie pagina 154 

onder Natuur.

• Structuurverbetering van de bodem 

gericht op structuur en organische 

stof. Bijvoorbeeld minder ploegen, 

gebruik van compost in plaats van 

drijfmest.

• Denken in kleinere eenheden 

waarbinnen met behulp van 

bestaande en nieuwe stuwen water 

wordt vastgehouden. Per peilvak 

natuurlijk filter (voorbeeld project 

Avebe en Bioclear Earth met 

provincie).

• Verminderen af- en uitspoeling 

door ontkoppeling (vanggewassen, 

bufferstroken, wateropvang en 

infiltratie in greppels).

• Stimulering andere teelten en/

of gewasveredeling gericht op 

droogteresistentie, vastleggen 

stikstof, minder gebruik 

gewasbeschermingsmiddelen

• Nieuwe technieken in de landbouw 

zoals robotisering (bv ‘schoffelrobot’ 

en uitgekiend toedienen bemesting).

• Benutten van de ruimtelijke 

structuur van het gebied voor een 

sterkere groenblauwe dooradering.

• Verzachten overgangen landbouw-

natuur.

• Gesprek over aandeel in de vergrote 

buffer in het IJsselmeer (lange 

termijn).

• Verbetering kwaliteit aanvoerwater 

(oa RWZI Emmen).

Gebiedskansen

• Voortbouwen op proces van 

de Regiodeal Natuurinclusieve 

Landbouw Westerwolde

• Inzetten op brede sterke 

beekdalstructuur: struweel ter 

bevordering van biodiversiteit + 

versterken van bosstructuren.

• Verzachten overgangen landbouw-

natuur, oa door extensieve landbouw 

in de bovenloop van de Ruiten-Aa 

en bufferstroken langs beken in de 

beekdalen

• Groenblauwe dooradering op 

verschillende schaalniveaus (doelen 

waterkwaliteit, biodiversiteit, 

klimaat, aantrekkelijk landschap & 

toerisme):

- Op de hoogste schaal realisatie 
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van een robuuste groenblauwe 

verbinding tussen Ruiten Aa en 

Mussel Aa.

- Stelsel van kanalen en wijken met 

natuurlijke oevers en bos- en laan 

beplantingen (vraagt om keuze 

voor enige verdichting van het 

landschap).

- Fijnmazig netwerk van 

bufferstroken langs kavelgrenzen 

en slootkanten.

• Nieuwe regionale kringlopen tussen 

bedrijven organiseren (mest, 

energie, reststromen gewassen, 

maaisel enz). Korte ketens.

• Benoemen kleinere eenheden 

waarbinnen (met gebruik van 

stuwen) water wordt vastgehouden, 

groenblauwe dooradering op 

het laagste schaalniveau wordt 

georganiseerd en door middel 

van maatregelen op de kavels 

(vanggewassen, bufferstroken e.d.) 

de waterkwaliteit verbeterd en 

gemonitord. 



1171.4. Oplossingsrichtingen en gebiedskansen
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1.5.Handreikingen
voor het vervolg

Inleiding

In de werksessies zijn naast de opgaven- en 
gebiedsspecifieke kennis ook meer algemene 
zaken opgehaald. Soms zijn het vrij fundamentele 
aspecten om mee rekening te houden in het 
vervolg, andere keren praktische handvatten 
om mee verder te werken, soms ook is het 
huiswerk dat ter voorbereiding nog zou moeten 
worden gedaan. Ze zijn hier samengebracht 
als handreikingen voor het vervolg – om 
ondersteuning te bieden in de gebiedsprocessen 
en hetgeen ter tafel komt in perspectief te kunnen 
plaatsen. 
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Benut wat er is aan (organisatie)structuren en 
programma’s 

Er gebeurt al ontzettend veel in de provincie – in allerlei 

gebiedsprocessen en projecten wordt samengewerkt tussen 

uiteenlopende partijen. Het NPLG komt daar als het ware nog eens 

bovenop. Benutten van de kennis die er al is, lijkt evident. Maar 

dit geldt evenzeer voor alle organisatiestructuren die er al zijn, het 

onderlinge vertrouwen dat er binnen deze gebiedsprocessen al is, 

de afspraken die al zijn gemaakt. Daar zit de energie om op voort te 

bouwen. Voorkomen moet worden dat het NPLG dit alles onbedoeld 

overhoopgooit. Laat de gebiedsprocessen dan ook beginnen met een 

‘ophaalronde’ op de schaal van de deelgebieden – om de bestaande 

samenwerkingen in hun kracht te zetten.
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Niet overal dezelfde urgentie

Het NPLG staat voor een hele reeks opgaven voor het landelijke 

gebied; overal in de provincie zal er gewerkt moeten worden om aan 

de gestelde doelen te voldoen - maar niet overal in dezelfde mate 

en niet overal met dezelfde urgentie. Per gebied spelen er andere 

opgaven, is er een andere organisatie en heeft men te maken met 

andere tijdspaden. Het is belangrijk dat hier ook in de financiering 

rekening mee wordt gehouden en dat die gebieden waar veel 

speelt en waar op korte termijn veel moet gebeuren, ook ruimer 

bedeeld moeten worden. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat alle 

maatregelen die worden genomen op de korte termijn, ook bijdragen 

aan de andere opgaven die in de gebieden spelen.

Het gedeelde belang

In de discussies die zijn gevoerd in de werksessies is vaak gesproken 

in termen van tegenstellingen; tussen de natuur en de landbouw 

bijvoorbeeld, of tussen de Europese regels en de dagelijkse praktijk. 

En die tegenstellingen zijn er natuurlijk ook, omdat er andere 

belangen zijn en verschillende manieren van werken. Tegelijkertijd 

is iedereen zich ervan bewust dat er wat moet gebeuren, wil men aan 

de doelen voor het landelijk gebied voldoen. Hierbij komt veel op 

het bord van de agrariërs terecht (niet alleen vanuit natuurherstel, 

water en klimaat, maar ook vanuit andere maatschappelijke 

opgaven), die soms het gevoel krijgen er alleen voor te staan. Terwijl 

veel van wat er speelt juist een gedeeld belang is, bijvoorbeeld het 

in stand houden en uitbreiden van de drinkwatervoorziening, of 

als het gaat om landschapsbeheer. Het erkennen van de gevoelde 

tegenstellingen is belangrijk om het begrip tussen partijen te 

versterken, maar de kracht om aan oplossingen te werken lijkt veel 

meer te zitten in het vinden en erkennen van het gedeelde belang bij 

veel opgaven. En om er vervolgens samen, als medestanders, aan te 

werken.
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Experimenteerruimte organiseren

Om effectief te kunnen werken aan de opgaven die er liggen voor 

het landelijk gebied, zijn er mogelijk ook andere werkvormen nodig. 

Een van de discussies die veelvoudig is gevoerd is die over regels 

versus doelen en kaders. En eigenlijk gaat die discussie over de 

vraag op welke schaal en vanuit wiens verantwoordelijkheid een 

opgave moet worden aangepakt. Nu is veel in regels gevat vanuit 

verschillende overheden, allemaal te herleiden maar onderling soms 

tegenstrijdig. En in de praktijk daardoor soms lastig uitvoerbaar of 

niet wenselijk. Een van de overwegingen die ter tafel is gekomen is 

om meer experimenteerruimte te organiseren, waarin overheden, 

gebiedspartijen en (agrarisch) ondernemers samen afspraken 

maken over wat er in een gebied moet gebeuren en volgens welke 

uitgangspunten, maar waarin niet gestuurd wordt op de precieze 

uitwerking ervan. En om hier ook budgetten aan te koppelen. Dit 

betrekken wij bij de gesprekken met het Rijk over het beschikbaar 

stellen van middelen om uitvoering te geven aan het op te stellen 

gebiedsplan (als één van onze tien randvoorwaarden). Dit is de 

moeite waard omdat het de verantwoordelijkheid voor een gezond en 

aantrekkelijk landschap, voor een deel teruglegt in het gebied.

Doorbouwen op de kracht van het gebied

Verandering hoort bij een landschap. Net als elders ontwikkelt het 

Groninger landschap zich voortdurend, vaak geleidelijk en soms 

met grote stappen. Een groot deel van de opgaven waar we nu 

voor staan hangt samen met de rigoureuze en vaak te eenzijdig op 

productie gerichte inrichting ten tijde van de ruilverkavelingen. 

Maar ook toen al was er aandacht voor het behoud van deelgebieden 

en structuren, voortbouwen op het verleden en het zoeken naar een 

inrichting die paste bij identiteit van een gebied. Soms is dit goed 

gelukt, soms wat minder goed. We bouwen ook nu weer voort op 

het huidige landschap met zijn belevings- en gebruikskwaliteiten. 
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Het verleden vormt een goede inspiratiebron maar we kunnen en 

moeten niet terug naar het landschap van vroeger. De transitie van 

het landelijke gebied vraagt om een bewuste keuze tussen behouden, 

(geleidelijk) aanpassen en vernieuwen met zorg voor het landschap. 

Soms is versnelling en vernieuwing nodig, maar benut ook de kracht 

van geleidelijke verandering. Bij (geleidelijke) aanpassing gaan de 

ontwikkeling van de gebiedskenmerken en waardering hiervan gelijk 

met grote kans op een duurzame gebiedsidentiteit.

Bronaanpak

Het is natuurlijk evident dat opgaven bij de bron zouden moeten 

worden aangepakt. Maar door de indeling in provincies en vervolgens 

in deelgebieden bestaat ook bij het NPLG het risico dat er toch 

vooral binnen de grenzen wordt gekeken en dat opgaven die (deels) 

daarbuiten spelen niet goed worden meegenomen. En dat is zonde 

omdat daarmee het risico bestaat alleen aan symptoombestrijding 

te doen. Dit is dan vooral ook een hartenkreet om bij alle opgaven 

duidelijk te maken wat er binnen het (deel)gebied kan worden 

gedaan aan de opgave en wat er aanvullend bij de bron moet worden 

aangepakt. Bijvoorbeeld in relatie tot Drenthe en Friesland. En 

tegelijkertijd ook andersom – want wat er binnen (een deelgebied in) 

Groningen gebeurt, gaat soms ook over de grens.
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Reken de effecten uit van alles dat al loopt

Een belangrijke taak ter voorbereiding op de gebiedsprocessen is 

om per deelgebied duidelijk in kaart te brengen wat er al loopt aan 

processen en projecten. En nog belangrijker; welke maatregelen 

er al worden getroffen, welke afspraken er al zijn gemaakt en op 

welke termijnen de resultaten kunnen worden verwacht. Een van 

de conclusies van deze startfase van het NPLG is natuurlijk dat er al 

heel veel gebeurt en dat de meeste programma’s en projecten ook al 

wel in beeld zijn. Maar zeker in de komende fasen is het belangrijk 

om ook de effecten te kunnen bepalen van alles dat al in gang is 

gezet. Om vervolgens iets te kunnen zeggen over wat er aanvullend 

nog nodig is in een gebied. Het doorbouwen op alles dat al in gang is 

gezet en de energie daar concentreren waar het aanvullend nodig is, 

dat is toch de potentie van het NPLG en waarmee het landelijk gebied 

echt verder kan.
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2.Gebiedsproces

Vooraf

De uitdaging voor ons is hoe we samen met de 
omgeving - met de agrariërs, boerenorganisaties, 
inwoners, natuurorganisaties, waterschappen, 
industrie, mobiliteitssector, gemeenten en 
maatschappelijke organisaties - invulling kunnen 
geven aan de opgaven waar we voor staan en 
hoe we tegelijkertijd tot een perspectief kunnen 
komen. Deze startnotitie is dus nadrukkelijk een 
werkdocument en dient als basis om samen met 
de gebieden toe te werken naar een gebiedsplan 
voor Groningen. 

Alle sectoren moeten meewerken aan 
stikstofreductie en de water- en klimaatopgaven. 
Om zo Groningen leefbaar te houden, ook voor de 
generaties na ons. Daarvoor zijn we een integraal 
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en open planproces gestart, waarin we voor de 
hele provincie in gesprek willen met de omgeving 
over de oplossingen die we gezamenlijk zien, 
waarbij er oog is voor de verschillende belangen 
en we doen wat goed is voor Groningen, voor onze 
inwoners voor onze landbouw en andere sectoren, 
voor onze natuur en ons landschap. Dat houdt ook 
in dat we aandacht hebben voor hoe we agrariërs 
kunnen bijstaan met alle middelen die ons ter 
beschikking staan om er samen uit te komen. 
Zodat er in Groningen toekomstperspectief 
is voor de landbouw. Want wij zijn een 
landbouwprovincie en wij willen dat dit ook zo 
blijft. Dat vraagt om maatwerk.

Proces tot nu toe

Op 10 juni 2022 heeft de minister van Natuur en Stikstof de 

startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied 

(NPLG) aan de Tweede Kamer aangeboden. De minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft tegelijkertijd een 

brief aangeboden over een perspectief voor de landbouw. In reactie 

hierop hebben wij het Rijk op 13 juli 2022 een brief gestuurd (met 

documentnummer 2022-066256). In die brief hebben wij aangegeven 

dat wij, net als het Rijk, het NPLG als een aftrap van een meerjarig 

transitieproces beschouwen. Waarbij de provincies voor 1 juli 2023 

een gebiedsplan voor hun grondgebied moeten opstellen. Een plan 

waarin de verschillende opgaven in samenhang bijdragen aan het 

noodzakelijke herstel van de natuur, de klimaat- en wateropgaven en 

waarmee de vergunningverlening weer op gang kan komen. Maar ook 

een plan met toekomst voor de landbouw. Want Groningen is een 

landbouwprovincie en wij willen dat dit ook zo blijft. In genoemde 

brief aan het Rijk hebben wij daarom aangegeven dat wij de opgaven 
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voor het landelijk gebied onderkennen en dat wij willen toewerken 

naar een integrale oplossing waarmee we uit de stikstofimpasse 

komen en waarbij we de agrarische sector perspectief bieden. Voor 

het herstel én behoud van onze natuur, voor de biodiversiteit, voor 

de gezondheid van onze inwoners en tegelijkertijd om de boel weer 

van het slot te halen. Dat gezegd hebbende zijn er in de brief aan het 

Rijk vervolgens ook een groot aantal aandachtspunten benoemd die 

nog steeds actueel zijn. 

Provinciale Staten zijn hierover gelijktijdig geïnformeerd (brief d.d. 

13 juli 2022, documentnummer 2022-066596) en hebben hierover 

op 28 september 2022 besloten om de voorgestelde aanpak om te 

komen tot een gebiedsplan vast te stellen (besluit nummer 36-2022, 

documentnummer 2022-090639). In dat besluit worden een aantal 

uitgangspunten vastgesteld:

1. Dat voor de doelen natuurherstel (stikstof), klimaat en water, 

zoals benoemd in de startnotitie voor het Nationaal Programma 

Landelijk Gebied van de minister voor Natuur en Stikstof en de 

aanvullende doelen van najaar 2022, de EU-verplichtingen uit 

de Vogel- en habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en (onder 

meer) de Europese Klimaatwet voor broeikasgassen leidend 

zijn; 

2.  Dat de provincie een opgave heeft om een 

stikstofemissiereductie van 1.447 ton te realiseren en 97 mol 

depositiereductie op Liefstinghsbroek te bewerkstelligen. 

Aanvullende doelen voor water en klimaat (najaar 2022) worden 

geïntegreerd en zoveel mogelijk in samenhang gezien met de 

opgaven uit de startnotitie van het Rijk; 

3.  Dat de aandachtspunten, zoals wij hebben benoemd in de brief 

van 13 juli aan het Rijk, de beleidsinzet blijven van de provincie 

richting het Rijk; 

4.  Dat er een toekomstperspectief voor de landbouw in Groningen 

wordt ontwikkeld; 



1271272. Gebiedsproces

5.  Dat de provincie vanaf de start van het traject naar het 

Gebiedsplan Groningen 1.0 nadrukkelijk de omgeving erbij 

betrekt, zoals agrariërs, boerenorganisaties, inwoners, 

natuurorganisaties, industrie, waterschappen, gemeenten, 

mobiliteitssector en maatschappelijke organisaties waarbij een 

gebiedsgerichte aanpak zorgt voor maatwerk; 

6.  Dat het gebiedsplan visueel wordt ondersteund door eigen 

kaartmateriaal, waardoor opgaven duidelijk worden verbeeld. 

7.  Dat de Staten worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen 

en aanvullingen van opgaven vanuit het Rijk (naar aanleiding 

van het advies van Remkes en aanvullende doelen op het gebied 

van Water en Klimaat). En dat bij de behandeling van het 

concept gebiedsplan wordt getoetst of de hierboven geschetste 

kaders nog voldoende actueel zijn en de omvang van de opgaven 

dekken.

Vanaf de zomer van 2022 hebben wij H+N+S landschapsarchitecten 

en Stichting Libau ingeschakeld en zijn wij een integraal en open 

planproces gestart om een eerste stap te kunnen zetten richting 

een gebiedsplan, waarbij wij met verschillende gebiedspartijen in 

gesprek zijn gegaan. 

H+N+S Landschapsarchitecten en Stichting Libau hebben ons 

geholpen om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de 

opgaven in onze provincie en mogelijke oplossingsrichtingen. 

Daarbij onderscheiden wij zeven deelgebieden en hebben wij eerst 

in beeld gebracht hoe een gebied qua bodem- en watersysteem, qua 

landgebruik en qua landschap in elkaar zit. Want onze Waddenkust 

is bijvoorbeeld heel anders dan de Veenkoloniën of Westerwolde. 

De inventarisatie van de opgaven per gebied is voor ons een 

belangrijk vertrekpunt om vervolgens samen met de gebieden 

(gemeenten, waterschappen, inwoners, agrariërs/ondernemers en 

belangenorganisaties) toe te kunnen werken naar een gebiedsplan. 

Wij begrijpen heel goed dat deze hele transitie een enorme impact 
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heeft op veel boerenfamilies. Onzekerheid en frustratie moeten 

plaatsmaken voor duidelijkheid en perspectief. Helaas gaat dat niet 

van de ene op de andere dag en kunnen wij ook nu nog niet alle 

vragen die er leven beantwoorden en de zo gewenste duidelijkheid 

bieden. Er wordt in 2023 nog toegewerkt naar een Landbouwakkoord 

en verschillende doelen (bijvoorbeeld t.a.v. klimaat en natuur) 

worden in 2023 pas bekend. Dat maakt het er niet makkelijker 

op. Maar we weten dat de biodiversiteit versterkt moet worden, 

dat klimaatverandering onontkoombaar is en dat we in onze 

watersystemen tegen de grenzen van de maakbaarheid aan lopen. 

We willen legalisatie van onze PAS-melders en perspectief voor 

onze agrariërs, maar we zijn ook zo reëel dat er extensivering moet 

plaatsvinden. Daarom hebben wij ook middelen beschikbaar gesteld 

om agrarische gronden te kunnen verwerven, wat ons kan helpen 

bij de gebiedsprocessen. Kortom, wij denken dat het goed is om 

niet af te wachten en wel die stap vooruit te zetten in de provincie 

Groningen. En dat kan alleen als we dat samen doen!

In het gebiedsproces om toe te werken naar het gebiedsplan 

onderscheiden wij ruwweg twee fasen. In de periode september 

t/m december 2022 zijn wij in gesprek gegaan met verschillende 

gebiedspartijen (die verschillende groepen en sectoren 

vertegenwoordigen). Vervolgens willen wij vanaf februari 2023 in 

de zeven deelgebieden die wij onderscheiden met de omgeving in 

gesprek. Zodat het voor iedereen die dat wil mogelijk is om mee 

te denken. Dat sluit ook aan bij de gesprekken die wij tot nu toe 

hebben gevoerd met gebiedspartijen. Hierin hebben wij een heleboel 

informatie en aandachtspunten opgehaald, waaronder de wens om 

samen met de gebieden naar een gebiedsplan toe te werken. Dat 

willen wij dan ook nadrukkelijk op die manier doen en daar houden 

wij rekening mee in ons gebiedsproces. Deze startnotitie is in die 

zin geen eerste aanzet van het gebiedsplan (zoals wij eerder hebben 

gecommuniceerd), maar meer een inventarisatie om het gesprek te 

kunnen voeren in de gebieden en om samen naar het gebiedsplan toe 

te werken. 
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Advies Remkes

Ondertussen heeft stikstofbemiddelaar Johan Remkes op 5 oktober het 

rapport Wat wel kan opgeleverd. Hierin is een denklijn gepresenteerd 

om uit de stikstofimpasse te komen. Een denklijn die goed aansluit 

bij de weg die wij vanaf de zomer zijn ingeslagen. Op 14 oktober 

heeft het kabinet aan de Tweede Kamer haar beoordeling van het 

rapport gestuurd, waarin zij aangeeft de denklijn en aanbevelingen 

uit het rapport te omarmen. Het aanpakken van de problemen wordt 

in gezamenlijkheid opgepakt. De stikstofkaart is van tafel en zal 

opnieuw gemaakt worden door nieuwe provinciale kaarten aan elkaar 

te koppelen; dit sluit goed aan bij onze gedachte om met de gebieden 

toe te werken naar hoe we het in Groningen willen doen. Landelijke 

doelen moeten op die manier een provinciale uitwerking krijgen. Het 

belangrijkste is dat alles van onderop wordt vormgegeven. Provincies 

houden het voortouw in het maken van keuzes op regionaal niveau die 

samenkomen in de gebiedsprocessen.

Aan de slag in deelgebieden

Het Rijk vraagt van de provincies dat er op 1 juli 2023 een gebiedsplan 

ligt. Een transitie van deze omvang vraagt echter tijd. Daarnaast 

geldt dat wij een duidelijk beeld hebben geschetst over hoe wij met 

de gebieden willen toewerken naar het gebiedsplan. Dit komt niet 

overeen met de planning die het Rijk hanteert. Tegelijkertijd willen wij 

nu wel stappen zetten richting een duurzame(re) inrichting van het 

landelijk gebied. Daarom doen wij wat nu mogelijk is en zullen wij in 

juli een stand van zaken presenteren aan het Rijk; dat is voor ons ook 

een goed moment om de balans op te maken en samen met het Rijk te 

bepalen hoe we vervolgstappen kunnen zetten. Iedereen begrijpt dat 

dit soort gebiedsprocessen meer tijd vragen dan een paar maanden 

tot de zomer. Wij zien een proces voor ons waarbij we met de zeven 

gebieden toewerken naar plannen op deelgebiedsniveau en uiteindelijk 

naar gebiedsprogramma's met concrete uitvoeringsmaatregelen. Dat 
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is voor ons een belangrijke voorwaarde en dat proces zal zeker 2023 in 

beslag nemen en ook in 2024 doorlopen. 

Om in de zeven deelgebieden goed het gesprek te kunnen voeren 

zullen wij per deelgebied een (onafhankelijk) voorzitter en een 

inhoudelijk coördinator inschakelen. Bij die duo's wordt het 

trekkerschap belegd. Zij moeten voor de deelgebieden het proces 

vormgeven en de gesprekken in de gebieden aangaan. Aangevuld met 

medewerkers voor de ondersteuning en inbreng van expertise op het 

gebied van bijvoorbeeld natuur, landbouw, water, ontwerpkracht en 

communicatie. Daarvoor doorlopen wij een Europese aanbesteding 

om één of meerdere bureaus te contracteren.

In het gebiedsproces is een belangrijke rol weggelegd voor de 

gemeenten, waterschappen en gebiedspartijen. Samen met hen wordt 

verkend welke gremia voorhanden zijn in de verschillende gebieden 

en waar te beginnen met verkennende gesprekken. Waar mogelijk 

maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande netwerken. 

Wanneer in een deelgebied al een (gebieds)commissie werkt aan 

planvorming en uitvoering, dan willen we dat netwerk graag 

gebruiken. Het is dus niet per se zo dat in elk deelgebied een nieuwe 

gebiedscommissie wordt opgericht, maar uiteindelijk moet er wel 

met een kleinere, goed vertegenwoordigde groep toe worden gewerkt 

naar een (deel)gebiedsplan. Waarbij gemeenten, waterschappen 

en provincie samen met gebiedspartijen (vertegenwoordigers van 

boerenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties en dorpsraden) 

aan tafel zitten. Daarnaast wordt de brede omgeving betrokken door 

in het voorjaar te starten met verschillende inloopbijeenkomsten in 

de zeven deelgebieden: om in gesprek te gaan over deze startnotitie 

en om informatie op te halen voor het gebiedsplan. Maar ook na de 

zomer van 2023 zullen hier zeker vervolgbijeenkomsten voor worden 

georganiseerd. Op deze manier willen we gemeenten, waterschappen, 

vertegenwoordigende gebiedspartijen en de bredere omgeving op 

meerdere momenten betrekken en samen in gesprek.

Bij de plannen per gebied speelt de landbouwsector een belangrijke 
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rol. Maar ook andere sectoren leveren een bijdrage. Daarom gaan 

wij ook met sectoren als industrie en mobiliteit gesprekken voeren 

over hun bijdrage. Op welke wijze we dat gaan doen zal in overleg 

met de sectoren vorm krijgen. Wat dat betreft hebben we ook al 

veel beleid en sluiten we daarbij aan. Zo hebben we een programma 

mobiliteit waarbij zero-emissie de beleidsinzet is en we zetten 

in op vergroening van de industrie. Daarnaast hebben wij een 

Strategische Milieu-Agenda vastgesteld, waarin wij richting geven 

aan hoe we de grote milieuopgaven in onze provincie aanpakken. 

In interprovinciaal verband en met onze buurprovincies stemmen 

wij - al dan niet samen met het Rijk - zowel ambtelijk als bestuurlijk 

af. Ook het Provinciaal Netwerk Landelijk Gebied met een brede 

bestuurlijke vertegenwoordiging van partners in het landelijk gebied 

in Groningen zullen wij blijven benutten bij het toewerken naar het 

gebiedsplan.

Tot slot proberen wij ondertussen om de data die beschikbaar is beter 

op orde te krijgen om te kunnen bepalen wanneer de doelen zijn 

behaald. Welke maatregelen treffen wij al en in hoeverre dragen die 

bij aan het realiseren van de doelen. Zodat ook duidelijk is wat er dus 

nog extra nodig is. Want er lopen ook al veel gebiedsprocessen die 

een bijdrage leveren aan de doelen.

Relatie met andere (grote) opgaven

Wij zijn ons ervan bewust dat er ook andere grote (ruimtelijke) 

opgaven spelen op het moment dat wij met de gebieden in 

gesprek gaan. Hoewel deze startnotitie zich primair richt op de 

transitie van het landelijk gebied zullen wij waar mogelijk opgaven 

in gezamenlijkheid oppakken. In de verschillende gebieden 

komen namelijk veel opgaven samen en voor alle gebieden 

geldt dat we toewerken naar een mooi Groningen, kwaliteit van 

onze leefomgeving en een brede welvaart. Denk bijvoorbeeld 

aan de provinciale omgevingsvisie, NOVEX en de Strategische 

ToekomstAgenda Groningen - waarin zaken als de energietransitie, 
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woningbouwopgaven, vrijetijdseconomie en erfgoed terugkomen. 

En zo geldt ook dat de transitie van het landelijk gebied juist kansen 

kan opleveren voor herstel en doorontwikkeling van het landschap, 

wat bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel is van Toukomst en de 

landschapswerkplaats onder het Nationaal Programma Groningen 

(over gaswinning en de toekomst van Groningen).

Provinciale omgevingsvisie
Als provincie hebben wij ambities en beleidsdoelen voor de fysieke 

leefomgeving die wij vastleggen in onze provinciale omgevingsvisie. 

Provinciale Staten hebben hiervoor onlangs een koersdocument 

vastgesteld, waarin uitgangspunten staan vermeld voor de te maken 

provinciale omgevingsvisie (https://www.provinciegroningen.

nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Beleid_en_documenten/

Omgevingsvisie/Koersdocument.pdf). Een belangrijk onderdeel 

daarvan is de transitie van het landelijk gebied.

NOVI/NOVEX
NOVEX (Nationale Omgevingsvisie Executie) is een aanscherping en 

uitvoeringsnotitie van de Nationale Omgevingsvisie. De provincie 

heeft hiervoor een regierol toegewezen gekregen en heeft van 

het Rijk een startpakket ontvangen voor 22 ruimtelijke nationale 

programma’s (waaronder het NPLG) en 4 beleidsbrieven met 

de opgave om deze ruimtelijk te implementeren in afstemming 

met de gemeenten, waterschappen en belanghebbenden. Voor 

meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/documenten/

kamerstukken/2022/12/12/kamerbrief-aanbieding-provinciaal-

startpakket-fysieke-leefomgeving
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Programma Mobiliteit
Het Programma Mobiliteit is tegelijkertijd een herijking van het 

hoofdstuk mobiliteit uit de provinciale Omgevingsvisie 2016. 

Bovendien is het een bouwsteen voor de nieuwe Omgevingsvisie, 

die onder de aanstaande Omgevingswet zal vallen. Het belangrijkste 

nieuwe uitgangspunt van het programma: mobiliteit staat in dienst 

van maatschappelijke opgaven. Net zoals elke reis altijd een doel 

of een reden heeft, zien we mobiliteit als middel om doelen te 

bereiken. 
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Strategische ToekomstAgenda Groningen
Rijk en regio zijn ook met elkaar in gesprek over de verdere 

ontwikkeling van Groningen via de Strategische ToekomstAgenda 

Groningen (STAG) (https://open.overheid.nl/repository/ronl-

b93abd2d-6334-4cb6-b17d-b32b210101ab/1/pdf/toekomstagenda-

groningen.pdf). Inzet van deze toekomstagenda is de economische 

en duurzame ontwikkeling van de regio door het maken van 

concrete afspraken over de thema’s woningbouw, energietransitie 

en regionale economie. Het betreft een bestuurlijke afspraak tussen 

Rijk en regio. De ruimtelijke doorwerking ervan zal gebeuren via de 

NOVI-gebiedsaanpak. Uitwerking van de STAG vindt (gebiedsgericht) 

plaats via masterplannen.

Strategisch grondbeleid
Om stappen te kunnen zetten binnen de transitie van het landelijk 

gebied is het belangrijk dat wij voor de gebiedsprocessen middelen 

beschikbaar hebben om strategische ruilgronden te verwerven. 

Daarvoor hebben wij middelen beschikbaar gesteld. Aankoop 

van gronden beperkt zich echter niet alleen tot de opgaven in 

het landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van de 

Eemshaven. Daarom zullen wij strategisch grondbeleid opstellen.

Vereisten Gebiedsprogramma's

Het Rijk vraagt van ons dat het gebiedsplan waar we naar toewerken 

voor Groningen, wordt vertaald naar een gebiedsprogramma. Deze 

moet aan een aantal vereisten voldoen die uiteindelijk door een 

Ecologische Autoriteit wordt getoetst. Wij hebben nog vragen en 

bedenkingen bij hoe dit straks gaat werken gelet op de tijdsklem 

waar we in zitten, omdat wij nadrukkelijk samen met de gebieden 

naar het gebiedsplan c.q. gebiedsprogramma willen toewerken.

 De vereisten voor het gebiedsprogramma sommen wij hier alvast op:
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1. Reikwijdte: Het gebiedsprogramma omvat het gehele landelijk 

gebied. De mate waarin maatregelen in het landelijk gebied 

noodzakelijk zijn zal sterk variëren per gebied.

2. Indeling van het programma: Het gebiedsprogramma bevat 

een algemeen deel, een gebiedsgericht deel en een deel dat 

betrekking heeft op financiën, risico's en randvoorwaarden. 

In het programma zijn voorstellen voor uitvoering van 

maatregelpakketten inzichtelijk gemaakt om tot doelrealisatie 

te komen. 

3. Deelgebieden: Per provincie wordt één gebiedsprogramma 

opgesteld met een ruimtelijke verdeling van de opgaven en 

maatregelen die concreet zijn uitgewerkt in deelgebieden.

4. Schakel met vervolgbesluitvorming: Het programma vormt 

de schakel tussen de NPLG-doelen aan de ene kant en 

vervolgbesluitvorming aan de andere kant. De vervolgstappen 

richting uitvoering moeten duidelijk worden gemaakt.

5. Sociaaleconomische effecten analyse: Het kabinet vindt het 

belangrijk dat er aandacht uitgaat naar de sociaaleconomische 

effecten en naar de brede welvaart. Wat de effecten zijn 

verschilt per regio en dient inzichtelijk te worden gemaakt.

6. Monitoring: De provincies zijn met de gebiedspartijen 

verantwoordelijk voor het verzamelen en beschikbaar stellen 

van de gegevens die nodig zijn om de voortgang, resultaten 

en effecten van de maatregelen van het gebiedsprogramma te 

kunnen volgen en bij te kunnen sturen.

7. Participatie: In het gebiedsprogramma wordt verantwoording 

afgelegd over de wijze waarop de participatie rond te 

totstandkoming van het gebiedsprogramma is ingericht.

8. Samenhang: In het gebiedsprogramma wordt bij het maken van 

keuzes en de selectie van maatregelen in samenhang naar de 

relevante opgaven in het gebied gekeken.

9. Uitwerking van de NPLG doelen en structurerende keuzes. 

10. Externe toetsing en doorrekening: Toetsing vindt plaats door de 

Ecologische Autoriteit. 
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3. Landbouw

In dit hoofdstuk staan achtereenvolgens de 
volgende onderwerpen beschreven:
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Landbouwakkoord

De opgaven vanuit het NPLG hebben een nauwe samenhang met een 

toekomstbestendige ontwikkeling van de landbouw. Vanuit het NPLG 

liggen er voor de landbouw flinke opgaven vanuit natuurherstel en 

stikstof, water en klimaat. Voor een toekomstbestendige landbouw 

zijn daarom samenhangende keuzes, kaders en stimulansen nodig. 

Dat vereist coördinatie die niet alleen vanuit de landbouwsector 

zelf kan komen. Daarom wil de minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit samen met de agrarische sector en in samenwerking 

met andere sectoren toewerken naar een Landbouwakkoord. Hierbij 

worden meerdere toekomstbeelden voor de landbouw verkend en 

uitgewerkt. Om zo ontwikkelrichtingen te bepalen die de komende 

jaren ingezet kunnen worden, waarbij het niet de bedoeling is om een 

blauwdruk voor de landbouw te ontwikkelen. Het Landbouwakkoord 

gaat over afspraken over in te zetten instrumenten door alle 

betrokken partijen om de opgaven te realiseren. Het doel is tweeledig: 

1. Het akkoord beschrijft de toekomstbestendige positie van 

de landbouw als strategisch belangrijke economische sector, 

producent van duurzaam voedsel en grondstoffen en essentiële 

drager van een vitaal platteland. Partijen maken afspraken 

over de ondersteuning en de (wettelijke) kaders die nodig zijn 

om deze positie te behouden, door reëel verdienvermogen voor 

boeren in verschillende type gebieden mogelijk te maken. 

2. Het akkoord beschrijft de wijze waarop de landbouwsector haar 

aandeel gaat leveren aan de grote opgaven van natuurherstel, 

water en klimaat. De opgaven zijn ingrijpend en vragen van 

alle bedrijven meer of minder grote aanpassingen. De opgaven 

werken verschillend uit per sector en per gebied. De landbouw 

moet bijdragen, maar koplopers laten ook nu al zien dat 

oplossingen mogelijk zijn.

Het Landbouwakkoord is in voorbereiding en het is de bedoeling dat 

dit in het eerste kwartaal van 2023 wordt gesloten. 
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Landbouw in Groningen

Als provincie constateren wij dat het Landbouwakkoord voornamelijk 

nog procesmatig is en er nog geen inhoud over bekend is om te 

delen. Samen met de andere provincies leveren wij vanuit het 

interprovinciaal overleg (IPO) inbreng voor het Landbouwakkoord. 

Om daarvoor goed positie in te nemen hebben wij een Landbouw-

update opgesteld (die als bijlage is toegevoegd aan deze startnotitie) 

en zijn wij op verschillende manieren met de agrarische sector 

in gesprek. De Landbouw-update beschrijft te verwachten 

ontwikkelingen en perspectieven en is vooral oriënterende inbreng 

over de positie van de landbouw binnen de NPLG opgaven in 

Groningen; het is geen aanpak hoe daar te komen. Dat is en wordt 

onderdeel van de uitwerking van het gebiedsplan NPLG en een op 

te stellen uitvoeringsprogramma Landbouw van de provincie. Over 

de toekomst van de landbouw zijn wij met de agrarische sector in 

gesprek en daarover blijven wij de komende periode ook graag in 

gesprek. We hebben een sterke agrarische sector van wereldformaat, 

wat betekent dat we niet vanaf nul moeten starten. Er gebeurt 

namelijk ook al veel. Denk bijvoorbeeld aan natuurinclusieve en 

biologische landbouw en een programma als Fascinating. 

Verder zijn de noordelijke provincies ook met elkaar in gesprek gelet 

op de sterke verwevenheid van de landbouw. Dit gebeurt ook in het 

kader van de AgroAgenda Noord-Nederland (een samenwerking 

tussen het bedrijfsleven en de provincies).

De landbouw-update is niet door Gedeputeerde Staten en Provinciale 

Staten vastgesteld en dient daarom enkel als werkdocument en 

ter inspiratie voor de gebiedsprocessen om toe te werken naar het 

gebiedsplan voor Groningen.

Landbouw-update
Op hoofdlijnen zien we in de als bijlage opgenomen Landbouw-

update dat de Groningse landbouw en bijbehorende ketens in de 

toekomst blijvend bijdragen aan het leveren van:
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- Hoogwaardig voedsel en groene grondstoffen, zoals 

plantaardige eiwitten;

- Maatschappelijk gewenste diensten (zoals groen-blauwe 

dooradering, CO2-vastlegging in landbouwbodems, vasthouden 

van water, landschapsonderhoud etc.);

- Kennis en innovaties die wereldwijd kunnen worden toegepast 

voor het verduurzamen van landbouwsystemen en het 

zorgdragen voor voldoende gezond voedsel. 

In de zevem deelgebieden die wij onderscheiden zien we op basis 

van de unieke kwaliteiten in de gebieden een diversiteit aan 

perspectieven ontstaan voor de landbouw. Een eerste vertaalslag 

van perspectieven in de Groninger gebieden vinden we in het 

koersdocument van de Groninger omgevingsvisie. Hierin is een 

driedeling gemaakt voor de diverse gebieden en de daarbij horende 

opgaven:

1. Gebieden met nieuw perspectief. We verwachten dat we in de 

laaggelegen veengebieden, die zich vooral ten oosten van de 

stad Groningen uitstrekken, toe moeten naar een andere in-

richting en een deels ander gebruik van het gebied. Dat is het 

gevolg van de voortgaande bodemdaling en veenoxidatie. Deze 

gebieden vragen een nieuw perspectief. 

2. Voedselproductiegebieden. Op het Hogeland en in de Dollard-

polders liggen waardevolle voedselproductiegebieden. We wil-

len deze gronden optimaal blijven benutten omdat juist hier de 

grond van nature zo voedselrijk is. Ook in deze gebieden werken 

we uiteraard toe naar een toekomstbestendige inrichting met 

meer kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw.

3. Gemengde gebieden. Het Westerkwartier, Gorecht en rond de 

beekdalen in Westerwolde zijn en blijven gebieden met een mix 

aan functies in het landelijk gebied. De combinatie van recrea-

tie, (extensieve) landbouw, water en natuur wordt verder door-

gezet. De Veenkoloniën ontwikkelen zich naar alle waarschijn-

lijkheid tot een meer gemengd gebied, waar de landbouwfunctie 
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een belangrijke rol blijft houden in combinatie met het ontwik-

kelen van groene en blauwe verbindingen. Dat kan helpen om 

in tijden van droogte stofstormen tegen te gaan en vergroot ook 

de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied.

Vanuit de keten is het belangrijk dat in de gebieden de boer een 

belangrijke drager en uitvoerder van de opgaven in zijn/haar directe 

omgeving is. Het begint en eindigt bij de boer. Daarom is het van 

belang de gebiedsgerichte aanpak ook te vertalen naar perspectief op 

het boerenerf. Ontwikkelingen in de agro-ketens zijn daarin mede 

bepalend. Er ontstaat een meer regionale betekenis door een breder 

productportfolio wat steeds meer beweegt richting een volhoudbaar 

duurzaam landbouwsysteem, waarbij de gezondheid van de bodem 

een cruciale factor is. Om de landbouw een goede toekomst te bieden 

en tegelijk de natuur- en leefomgeving te versterken én een gezonde 

leefomgeving voor de bewoners te realiseren is het nodig om boeren 

ruimte te bieden om hun bedrijf aan te passen aan de omgeving. 

In de Landbouw-update is ook een overzicht opgenomen per gebied. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen voedsel en biobased 

ketens en de leefomgevingsfactoren/diensten die je per gebied zou 

kunnen herkennen of ontwikkelen. Denk hierin bijvoorbeeld aan:

• De transitie van bulk naar hoogwaardige producten;

• De transitie van fossiel naar biobased materialen;

• De transitie naar een klimaat adaptief landschap.

Het overzicht beoogt overigens niet volledig te zijn, maar geeft weer 

wat de kenmerkende landbouwrichting voor een gebied kan zijn.
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Om te kunnen voldoen aan de opgaven vanuit het NPLG en om 

tegelijkertijd de agrariërs perspectief te bieden kan ook het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor een deel uitkomst bieden. 

Het Europese landbouwbeleid verschuift meer en meer richting het 

vergoeden van maatschappelijke diensten die worden uitgevoerd 

door de landbouwbedrijven zelf. Dit beleid komt in de plaats van 

het zuiver compenseren van landbouwinkomens. Tot en met 2022 

was er sprake van betalingsrechten. Vanaf 1 januari 2023 komt 

hiervoor een nieuwe systematiek in de plaats: het basisbedrag dat 

bedrijven per hectare ontvangen zal voor bedrijven omlaag gaan. 

Wie meer wil krijgen moet daarvoor bepaalde maatregelen nemen. 

Deze maatregelen vinden hun grondslag in de basisvoorwaarden 

(de zogenaamde Goede Landbouw- en Milieucondities, afgekort 

GLMC's), de eco-regelingen en het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb). Deze systematiek vormt onderdeel van 

het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Zie voor een 

uitgebreidere toelichting Appendix A. 

Doorwerking in het NPLG
Hoe de wisselwerking is tussen basisvoorwaarden, eco-regeling 

en ANLb-subsidie, is nog niet overal helemaal duidelijk, maar 

uitgangspunt is: een activiteit wordt één keer betaald, en de 

eco-regeling en de ANLb-subsidie zijn bedoeld voor agrarische 

activiteiten en maatschappelijke diensten die bovenwettelijk gedaan 

worden. De kracht van het nieuwe GLB is dat het programma staat 

en dat het ook van start gaat per 1 januari 2023. Daarnaast kent het 

dezelfde doelen als het NPLG en heeft het een 'beheer'-kant in het 

ANLb. Deze beheermaatregelen vormen een kans om snel van start 

te gaan indien groepen boeren in een gebied willen onderzoeken 

of ze watermaatregelen willen nemen of andere pakketten als 

agrarisch natuurbeheer/innovatie lab praktijk. Bij het maken van een 

gebiedsplan per deelgebied kan het nieuwe GLB behulpzaam zijn. 
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Legalisatie PAS-melders

Ten aanzien van de stikstofproblematiek blijft de legalisering van de 

PAS-melders voor ons een grote en urgente opgave. PAS-melders 

zijn bedrijven die onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

konden volstaan met een melding en die geen vergunning nodig 

hadden, maar door de PAS-uitspraak van de Raad van State nu wel een 

vergunning nodig hebben. Deze bedrijven hebben destijds volgens 

de wet gehandeld maar zijn nu buiten hun schuld in een illegale 

positie beland. In de provincie Groningen gaat het om ongeveer 140 

bedrijven. Als de 25 kilometer afkapgrens juridisch geen stand houdt, 

dan gaat het om 190 bedrijven. De afkapgrens houdt in dat berekende 

deposities op een grotere afstand dan 25 kilometer vanwege model 

onnauwkeurigheden niet beoordeeld hoeven te worden en dus niet 

leiden tot vergunningplicht. Een deel van Groningen bevindt zich op 

grotere afstand dan 25 kilometer van stikstof overbelaste Natura2000-

gebieden. 

Voor legalisatie van PAS-melders is depositieruimte nodig op 

Natura2000-gebieden. Behalve de maatregelen die door het Rijk in 

het ‘Legalisatieprogramma PAS-meldingen’ zijn genoemd, wordt voor 

provincies ook 250 miljoen euro beschikbaar gesteld om maatwerk toe 

te passen om zo het legalisatieprogramma verder te versnellen. Ook 

de provincie Groningen zal hiervoor samen met de provincies Fryslân 

en Drenthe een subsidieregeling voor snelle stikstof reducerende 

maatregelen vaststellen (zie Laaghangend Fruit). Het legaliseren van 

de PAS-meldingen is een complexe puzzel, omdat de meeste bedrijven 

op meerdere Natura2000-gebieden depositie hebben en deze ruimte 

zo efficiënt mogelijk moet worden ingezet. Daarnaast beschikken ook 

veel PAS-melders over emissie-arme stalvloeren en is op dit moment 

onduidelijk met welke emissiefactoren voor deze vloeren gerekend 

moet worden.

De grootste opgave voor het legaliseren van de PAS-meldingen 

is echter dat voldaan moet worden aan de zogenaamde 

‘additionaliteitsvereiste’. Dit wil zeggen dat depositieruimte die 
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vrijkomt op Natura2000-gebieden pas ingezet mag worden voor 

andere doelen als deze ruimte niet nodig is voor herstel van de natuur. 

Legaliseren van PAS-melders kan daarom nog niet op korte termijn 

worden gerealiseerd. De stikstofreductie die wordt gerealiseerd, kan 

pas worden ingezet voor PAS-melders als in het betreffende gebied de 

weg naar natuurherstel in voldoende mate is ingezet en verslechtering 

van beschermde natuur wordt voorkomen. Dit zal samenhangen met 

het afronden van de provinciale gebiedsplannen en het succesvol 

aankopen van piekbelasters nabij Natura2000-gebieden. Pas-melders 

kunnen worden gelegaliseerd wanneer: 

1. Er voldoende ruimte komt voor natuurherstel doordat een groot 

aantal piekbelasters gebruik maakt van de beëindigingsregeling; 

2. De provinciale gebiedsplannen zijn goedgekeurd waarin 

maatregelen staan opgenomen die verder herstel voor de lange 

termijn bevorderen. 

In haar brief van 25 november 2022 heeft het Rijk aangekondigd om in 

te zetten op aankoop van piekbelasters nabij Natura2000-gebieden. 

Zo wordt direct een forse reductie van uitstoot en een blijvend dalende 

depositie beoogt. Hierdoor wordt een stevige basis gelegd voor 

legalisering van de PAS-melders en voor nieuwe maatschappelijke 

en economische ontwikkelingen. Voor de provincie Groningen is het 

aantal piekbelasters beperkt, aangezien wij maar één stikstofgevoelig 

Natura2000-gebied hebben waar de kritische depositiewaarde wordt 

overschreden, te weten het Liefstinghsbroek.

Ondertussen loopt de pijn, frustratie en het verdriet onder de PAS-

melders op. Dit blijft een uiterst vervelende situatie. Eén die wij op 

dit moment helaas nog niet kunnen oplossen, maar waarom wij wel 

proberen stappen te blijven zetten met elkaar. Het is duidelijk dat we 

op dit moment maar beperkte mogelijkheden hebben. Wat dat betreft 

zien wij een aantal aandachtspunten die wij kenbaar hebben gemaakt 

bij het Rijk en waarover het gesprek plaatsvindt. Daarnaast kunnen 

wij wel alvast een aantal stappen zetten, zoals:
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1. Het inzichtelijk maken per bedrijf hoeveel stikstofruimte of mol 

een bedrijf (lees: PAS-melder) nodig heeft. Daarnaast kunnen we 

dit gaan cumuleren per gebied om inzichtelijk te krijgen in welk 

gebied de opgave het grootst is; 

2. Gericht op zoek naar bedrijven die willen extensiveren, 

omschakelen of stoppen. Een optie op een deel van een bedrijf 

behoort ook tot de mogelijkheden (bijv. varkens stopt of krimpt, 

akkerbouw blijft);

3. Aankoop van stikstofruimte;

4. Controle van de ingediende dossiers op volledigheid en juistheid;

5. Bied hulp bij het proces en het invullen van de benodigde 

stukken door een PAS-coach;

6. Legalisering door een vergunning voor het desbetreffend 

landbouwbedrijf.

Momenteel wordt er gekeken hoe data op orde kan worden gebracht 

ter voorbereiding op de uitvoering van bovenstaande stappen. 

Laaghangend Fruit

Voor de stikstofreductieopgave zetten wij samen met de 

provincies Fryslân en Drenthe in ieder geval in op een aantal 

laagdrempelige, effectieve maatregelen: Laaghangend Fruit. Alle 

4000 melkveehouders in Fryslân, Groningen en Drenthe kunnen 

ongeacht hun locatie hiervoor straks subsidie aanvragen. De 

verwachting is dat de stikstofuitstoot op deelnemende bedrijven 

hiermee met gemiddeld ongeveer 20% kan worden teruggebracht. 

Deze reductie komt volledig ten goede aan de natuur. De regeling zal 

naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 in werking treden 

en zal lopen tot eind 2024. Over een mogelijk vervolg in de jaren 

daarna wordt nog overlegd met het ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit (LNV). 
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Agrarische ondernemers kunnen hun subsidieaanvragen 

elektronisch indienen bij het subsidieloket van het 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het streven bij 

het opstellen van de regeling is geweest om de administratieve 

uitdaging voor aanvragers te minimaliseren. De maximale subsidie 

bedraagt € 60.000 per aanvraag. Er zal gewerkt worden met een 

subsidiepercentage van 80% om de regeling zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken. Dit hoge percentage is getoetst op juridische 

houdbaarheid, ook met betrekking tot mogelijke illegale staatssteun.

Het initiatief is opgezet als een pilot, waarbij de resultaten van 

de maatregelen zullen worden gemonitord op deelnemende 

bedrijven. Zo kan de geboekte reductie worden toegeschreven aan 

de deelnemers en aan de agrarische sector in het Noorden. Op basis 

van de meetgegevens zal ook worden bekeken welke verbeteringen 

er gaandeweg eventueel nodig zijn en of de lijst van te subsidiëren 

maatregelen tussentijds aanpassing behoeft. Deze lijst is afgestemd 

met de agrarische belangenbehartigers in de drie provincies en met 

het ministerie van LNV - maar nog niet vastgesteld - en bevat de 

volgende maatregelen:

1. Het bevorderen van weidegang door het subsidiëren van een 

bedrijfscoach voor advies;

2. Stalvloeren schoonsproeien met water door het subsidiëren van 

sproei-installaties;

3. Mest verdund uitrijden door het subsidiëren van aangepaste 

mesttanks met waterreservoirs;

4. Het eiwitgehalte in het veevoer verlagen of additieven 

toevoegen aan het voer door het subsidiëren van een 

bedrijfscoach voor advies;

5. Additieven toevoegen aan de mest voor stikstofbinding door 

het subsidiëren van doseerinstallaties en jaarlijkse kosten voor 

aanschaf van Magnesiumchloride (MgCl2).

De regeling moet officieel nog worden vastgesteld door de drie 

provincies. Daarnaast moet het bij het Rijk en in Brussel worden 
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ingediend ter goedkeuring. Naar verwachting gebeurt dat in januari 

2023. 

Derogatie

Een uitdaging binnen de landbouwsector en goed om hier te 

benoemen is de afschaffing van derogatie. Derogatie is een 

verruiming van de hoeveelheid dierlijke mest die op het land 

uitgereden mag worden, als dat geen nadelige gevolgen heeft voor 

het milieu. Om te kunnen voldoen aan de Nitraatrichtlijn en de 

Kaderrichtlijn water van de Europese Unie (voor het op peil krijgen 

en behouden van de waterkwaliteit) komt de derogatie te vervallen. 

Om de nitraatuitspoeling uit de landbouw naar het grond- en 

oppervlaktewater te verminderen mogen boeren maximaal 170 

kilogram stikstof per hectare per jaar via dierlijke mest toedienen 

aan landbouwgronden. Lidstaten mogen hiervan afwijken (derogatie) 

als ze met objectieve criteria kunnen aantonen dat ze geen 

afbreuk doen aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en de 

Kaderrichtlijn water. Sinds 2005 mogen Nederlandse boeren meer 

dan het Europese maximum van 170 kilogram per hectare aan mest 

uitrijden. Onder een aantal voorwaarden kunnen landbouwers een 

beroep doen op derogatie, zodat ze 230 kilogram of 250 kilogram 

stikstof (afhankelijk van de grondsoort) uit dierlijke mest op een 

hectare voedergrasland mogen gebruiken. Eén van die voorwaarden 

is om maatregelen te treffen om de waterkwaliteit te verbeteren. 

In 2021 hebben 16.528 bedrijven in Nederland een 

derogatievergunning aangevraagd. In totaal ging het om 753.338 

hectare grasland waar extra stikstof uit dierlijke mest uitgereden kon 

worden. Bij een ongewijzigde bedrijfsvoering zou de plaatsingsruimte 

voor stikstof uit dierlijke mest in 2023 dan met ruim 7 miljoen kilo 

stikstof afnemen. In 2024 gaat het om een afname van meer dan 14 
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miljoen kilo stikstof en in 2025 om 34,6 miljoen kilo stikstof.

Op 15 september 2022 heeft het Nitraatcomité van de Europese 

Commissie ingestemd met het voorstel om voor Nederland derogatie 

af te schaffen. Het definitieve einde van de derogatie valt op 1 januari 

2026. Vanaf 2023 zal een jaarlijkse afbouw in stappen plaatsvinden. 

Het verlies van de uitzonderingsregeling heeft financiële 

consequenties voor boeren. Als boeren minder mest mogen uitrijden, 

moeten ze meer mest afvoeren. Dat kan de landbouwbedrijven 

die van de uitzondering gebruik maken, elk duizenden euro’s 

per jaar kosten. Om de boeren te helpen "de transitie te maken” 

stelt het kabinet eenmalig 130 miljoen euro beschikbaar voor een 

compensatieregeling. Dat bedrag zal verspreid over drie jaar worden 

uitgegeven en is bedoeld om "een gedeelte van de extra kosten” te 

dekken. Hoe de regeling er precies uit gaat zien moet nog worden 

uitgewerkt.
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Klimaat

Een andere uitdaging voor de agrarische sector, maar ook voor 

andere sectoren, is het terugdringen van broeikasgassen. In deel 1 

van deze startnotitie zijn de klimaatdoelen vanuit het NPLG reeds 

benoemd, waaronder het reduceren van broeikasgassen. Zoals wij al 

hebben aangegeven zitten we in een spanningsveld waarbij er nog 

geen volledige duidelijkheid is over de opgaven van het NPLG, maar 

we wel stappen willen zetten. Zo worden de klimaatopgaven begin 

2023 pas bekendgemaakt, terwijl deze wel impact hebben op de 

agrarische sector. Daarom gaan wij hier alvast in op klimaat in relatie 

tot landbouw en landgebruik op basis van wat wij nu weten.

Bureau Schuttelaar en Partners heeft ons daarbij geholpen en 

voor ons de uitstoot van broeikasgassen voor de veehouderij in de 

provincie Groningen nader in beeld gebracht (zie Appendix B). 

De broeikasgasuitstoot door de veehouderij bestaat hoofdzakelijk uit 

methaan. Methaan wordt voor 

een deel gevormd in de dieren door verteringsprocessen (75-

80%) - voornamelijk koeien - en het andere deel ontstaat in de 

mestopslagen en komt vrij door fermentatie van opgeslagen 

mest. Emissiereductie in de veehouderij kan worden bereikt door 

maatregelen die de emissies uit dieren, stallen en mest verlagen. Op 

dat gebied wordt veel kennis opgedaan via het programma integraal 

aanpakken (https://integraalaanpakken.nl/methaan).
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Sociaal economische effecten

De doelen en maatregelen die wij voorzien in het nog op te stellen 

gebiedsplan voor Groningen zullen veel impact hebben voor 

ondernemers en inwoners. Het gaat immers om ingrepen die direct 

van invloed zijn op de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven. 

Daarnaast zullen de maatregelen van invloed zijn op het landschap 

en de woonomgeving van mensen in de provincie.

Wij vinden het belangrijk om de voorgenomen maatregelen te 

beoordelen op de bedrijfseconomische gevolgen en de waarden die 

bijdragen aan onze welvaart. Met deze beoordeling krijgen we inzicht 

in de impact en kunnen we, waar nodig, de plannen bijstellen. Wij 

willen dat ook de boer zijn boterham kan blijven verdienen en doen 

daarom ook samen met de andere provincies en het Rijk onderzoek 

naar verdienmodellen.

Voor het in beeld brengen van de effecten heeft de Wageningen 

Economic Research (WEcR) een methodiek ontwikkeld. Voor meer 

informatie hierover zie Appendix C. Daarmee krijgen we de effecten 

weliswaar goed in beeld, maar hebben we nog geen oplossing dat er 

ook voldoende verdienvermogen is. Dat blijft voor ons een belangrijk 

aandachtspunt. Daarom wachten we met bijzondere interesse 

op de uitkomsten van de gesprekken op landelijk niveau met de 

landbouworganisaties over een landbouwakkoord.
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4. Natuur

Inleiding

Als provincie zijn wij ons er al langer van bewust 
dat de biodiversiteit in Groningen moet worden 
versterkt. Samen met onze gebiedspartners 
hebben we daarom gekeken waar kansen 
en aandachtspunten voor het herstel van 
de biodiversiteit liggen. Dit is verwoord en 
verbeeld in de Strategie Biodiversiteit (die als 
bijlage is toegevoegd aan deze startnotitie). Dit 
document is niet door Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten vastgesteld en dient daarom 
enkel als werkdocument en ter inspiratie voor 
de gebiedsprocessen om toe te werken naar het 
gebiedsplan voor Groningen. 
Voor een duurzaam systeemherstel zullen 
we gezamenlijk om tafel moeten vanwege de 
integraliteit van de opgaven. We moeten inspelen 



1511514. Natuur

op de gevolgen van klimaatverandering voor natuur 
en we moeten slim gebruik maken van (schoon, zilt 
of kwel) water. Dit systeemherstel voor de vogel- 
en habitatrichtlijn is veelal niet alleen een opgave 
vanuit natuur maar ook vanuit de Kaderrichtlijn 
water, klimaatadaptatie, bos en hout en 
veenoxidatie. Daarin kunnen we in de verschillende 
deelgebieden slimme combinaties maken.

De Strategie Biodiversiteit geeft ons daarvoor 
mooie handvatten. Om biodiversiteit en natuur een 
plek te geven in de aanpak van integrale opgaven. 
Het beschrijft wat wordt verstaan onder het 
begrip biodiversiteit en wat er nodig is om deze in 
Groningen te behouden en versterken. 

Daarnaast willen wij in dit deel nog iets 
uitgebreider stilstaan bij het Liefstinghsbroek.
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Biodiversiteitsstrategie

Het versterken van de biodiversiteit en de wens om een transitie 

in de landbouw te realiseren vragen om meer verweving tussen 

natuur en overige functies. Maar wat is eigenlijk biodiver¬siteit? 

Voor de een zijn het wettelijk beschermde soorten, bijzondere of 

kwetsbare soorten. De ander verstaat er veel soorten onder of juist 

grote aantallen van een soort. Is het een ingezaaide berm met mooie 

opvallende bloemen of is het een natuurlijke gevarieerde vegetatie? 

De achteruitgang van de biodiversiteit wordt voor steeds meer 

mensen zichtbaar. We maken ons zorgen over de biodiversiteit, 

omdat steeds meer voor iedereen herkenbare algemene soorten 

afnemen. Niet alleen de kwetsbare soorten hebben het moeilijk. Ook 

tot nu toe algemene soorten gaan achteruit. Denk aan de huismus en 

de egel.

In de strategie biodiversiteit worden alle verschillende aspecten van 

biodiversiteit beschreven. Daarbij is het belangrijk om aandacht 

te hebben voor de basiskwaliteit. We hebben een zorgplicht voor 

kwetsbare soorten, maar zij kunnen vaak niet in onze provincie leven 

als we niet ook aandacht besteden aan de algemenere soorten. De 

otter en de grutto zijn immers voor hun voedsel afhankelijk van de 

algemene soorten. Net zoals wij afhankelijk zijn van de insecten voor 

bestuiving van onze gewassen.

Als je de ontwikkeling van de natuur in onze provincie en de rol die 

de Groningse natuur in (inter)nationaal verband speelt op een rij zet, 

dan komt naar voren dat we zowel in moeten zetten op de natuur 

binnen de natuurgebieden als op de natuur daar buiten en op de 

samenhang daartussen.

Meer verweving tussen natuur en overige functies is belangrijk, 

omdat natuurgebieden immers van buitenaf worden beïnvloed door 

bijvoorbeeld de waterhuishouding en het vrijkomen van meststoffen. 

Daarnaast zijn veel soorten juist gebonden aan specifiek landgebruik. 
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Zo zal je de gierzwaluw vooral in de stad vinden, de grauwe 

kiekendief in onze akkers en de zilveren maan in natuurgebieden. 

Maar er zijn ook soorten die rusten in het ene gebied en eten zoeken 

in het andere gebied en die heen en weer trekken tussen natuur- en 

landbouwgebied.

Er worden oplossingsrichtingen beschreven waarbij wordt uitgegaan 

van verschillende zones:

- Kernnatuur

- Overgangszones

- Basiskwaliteit

Kernnatuur
In de kernnatuur (natuurnetwerk en overige bos- en natuurgebieden) 

staat het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden voor¬op. 

Overgangszone
In een overgangszone zien we een grote meerwaarde in 

het combineren van functies, het zogenaamde meervoudig 

grondgebruik. Deze zone ligt rond het natuurnetwerk en heeft tot 

doel om binnen het natuurnetwerk de nega¬tieve milieu-invloeden 

van de omgeving te verminderen en de basiskwaliteit van natuur in 

het landelijk gebied te verhogen. 

Basiskwaliteit
Het grootste deel van de provincie heeft een belangrijke 

landbouwfunctie. De landbouw kan een belangrijke rol vervullen in 

het bijdragen aan een herstelde basiskwaliteit. Bijvoorbeeld door 

groen-blauwe dooradering van de landbouwge¬bieden. Groenblauwe 

dooradering is het netwerk van halfnatuurlijke landschaps- en 

waterelementen in het landelijk gebied. Sloten, slootkanten, 

bermen, houtsingels en bomenrijen zijn bekende voorbeelden. 

Verweving van natuur en andere functies kan op verschillende 
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manieren worden vormgegeven. Daarvoor worden in de 

biodiversiteitsstrategie vijf herstelstrategieën uiteengezet: 

1. De kern op orde: beheer en herstel in natuurgebieden 

2. Ruimtelijk sturen: functies combineren op gebiedsniveau 

3. Voorwaardelijk stellen: mitigatie en compensatie van natuur 

4. Natuurinclusief aan de slag: op eigen terrein ruimte creëren 

voor natuur 

5. Stimuleren & Voorlichten: partijen overhalen om 

natuurinclusief te werken 

4.1 De vijf herstelstrategieën uit de biodiversiteitsstrategie in beeld gebracht   
bron: Biodiversiteitsstrategie province Groningen.
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Liefstinghsbroek

In Groningen hebben we meerdere Natura 2000-gebieden met 

habitattypen die stikstofgevoelig zijn. Voor het Liefstinghsbroek 

in Westerwolde geldt echter dat het landelijk is aangewezen als 

gebied waar vanuit stikstof de kritische depositiewaarde wordt 

overschreden. Dit bosgebied is aangewezen als Natura 2000-gebied 

ter bescherming van de zeldzame habitattypen Blauwgrasland, 

Beuken-eikenbossen met hulst en Eiken-haagbeukenbossen. Al deze 

habitattypen zijn gevoelig voor een te hoge aanvoer van stikstof. 

Het Liefstinghsbroek is onderdeel van het grotere natuurnetwerk 

Westerwolde, een natuurgebied van ca 2.500 hectare. 

Naast het Liefstingshbroek komen in Westerwolde nog meer 

stikstofgevoelige habitattypen voor die aandacht vragen vanuit 

het NPLG. Voor Liefstinghsbroek zijn we vooruitlopend op het 

NPLG eind 2020 gestart met een gebiedsgerichte aanpak. Dit 

doen wij samen met betrokken partijen in de regio (gemeenten, 

waterschap, terreinbeheerders, landbouw en recreatie) in 

de vorm van een adviescommissie Gebiedsgerichte aanpak 

Liefstinghsbroek. De adviescommissie is gevraagd om advies te 

geven over welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn om de 

instandhoudingsdoelstellingen voor natuur in het Liefstinghsbroek 

te bevorderen en een toekomstbestendige positie voor de landbouw 

te realiseren. 

4.2 Ligging van het N2000-gebied Liefstinghsbroek in de regio Westerwolde in het oosten 
van de provincie Groningen. De exacte begrenzing is aangegeven met de stippellijn in 
het rechterpaneel.
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De adviescommissie is voortvarend aan de slag gegaan. Zo heeft zij 

een gebiedsanalyse uitgevoerd, is er een meetpilot stikstof gestart en 

zijn er keukentafelgesprekken gevoerd met betrokken agrariërs. Op 

15 december heeft de adviescommissie een tussentijds advies aan ons 

aangeboden. Dit tussentijds advies is bij deze startnotitie gevoegd 

als aparte bijlage. Tussentijds, want er is nog veel in beweging rond 

de opgave en beschikbare instrumenten voor de gebiedsaanpak. 

De nieuwe aanpak van de piekbelasters die het Rijk 25 november 

heeft aangekondigd en de provinciale aanpak m.b.t. NPLG zullen 

grote gevolgen hebben voor de gebiedsaanpak Liefstinghsbroek. De 

adviescommissie heeft daardoor nog niet alle mogelijke maatregelen 

kunnen uitwerken. Het tussentijds advies is bedoeld om input te 

geven aan het verdere proces van het NPLG en het gebiedsplan.

In haar advies geeft de commissie zowel inhoudelijke als 

procesgerichte voorstellen voor het vervolgproces. De commissie 

gaat graag verder met o.a. het uitwerken van ecohydrologische 

maatregelen en de meetpilot stikstof. Zij ziet daarbij een rol voor 

zichzelf naast de bredere gebiedscommissie die in het NPLG wordt 

voorzien voor het deelgebied Westerwolde. Ook wij willen graag 

verder met de adviescommissie. Wij onderzoeken hoe we de rol 

van de adviescommissie naast de bredere gebiedscommissie 

Westerwolde vorm kunnen geven. Hier gaan we in januari/februari 

2023 graag met de adviescommissie over in gesprek.
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Appendix A - 
Doelen van het NPLG

Deze bijlage bevat de (sub)doelen vanuit het NPLG 
zoals deze door het Rijk zijn meegegeven aan de 
provincies. Dit is de (op onderdelen) uitgebreidere 
versie van de teksten die zijn opgenomen in 
hoofdstuk 1.1 (hoofdtekst van deze rapportage).
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Natuur

Aan natuur wordt binnen het NPLG invulling gegeven door middel 

van de volgende doelen: 

Natuurherstel Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000 gebieden) 

Stikstofreductie 

Areaaluitbreiding 

Instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit 

Hydrologische doelen 

Groenblauwe dooradering 

Het realiseren van groenblauwe dooradering wordt hier ook onder 

‘natuur’ beschreven, maar is in feite een zelfstandig doel dat ook 

verband houdt met de hoofddoelen water en klimaat.

Natuurherstel Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000 gebieden)
Hoofddoel voor natuur in het NPLG: op termijn realiseren van een 

gunstige staat van instandhouding (100%) van beschermde soorten 

(planten en dieren) en beschermde habitattypen (type natuur). Als 

tussendoel is binnen het NPLG 30% natuurherstel gesteld voor 2030. 

Om het doel te bereiken zijn maatregelen binnen en buiten N2000 

gebied nodig om de benodigde condities op orde te brengen, waarbij 

de beschermde habitattypen en soorten zowel in kwaliteit als 

omvang weer blijvend floreren. Om uiteindelijk een gunstige staat 

van instandhouding te kunnen realiseren is meer leefgebied nodig 

dan nu voorhanden is. Het gaat echter niet alleen om een directe 

uitbreiding van het aantal hectares natuur, maar het gaat vooral 

om duurzaam systeemherstel, waarvoor stikstof en hydrologie de 

belangrijkste factoren zijn. 

Maatregelen

Om het doel te bereiken zijn maatregelen nodig om de benodigde 

condities op orde te brengen, waarbij de beschermde habitattypen 

en soorten zowel in kwaliteit als omvang weer blijvend floreren. Het 



Startnotitie Gebiedsplan Groningen162162

gaat daarbij specifiek om de door de VHR beschermde habitattypen 

en soorten die op dit moment nog niet in een landelijk gunstige staat 

van instandhouding verkeren. Het bereiken en behouden van de 

gunstige staat van instandhouding is een langdurig proces, dat soms 

kleine, maar soms ook grote ingrepen vraagt.

Provincies geven aan op welke wijze (inclusief planning) zij de 

beheerplannen voor Natura 2000-gebieden actueel houden 

en de instandhoudingsdoelen concreet uitwerken in omvang, 

ruimte en tijd. Voor de uitwerking van instandhoudingsdoel-

stellingen geldt een uiterste termijn van juli 2025. Een aantal 

soorten en habitattypen heeft extra aandacht nodig ten behoeve 

van het voorkomen van verslechtering of het realiseren van 30% 

verbetering op landelijk niveau (zie www.natura2000.nl/nplg). Het 

gebiedsprogramma gaat in op de benodigde condities hiervoor. 

Om uiteindelijk een gunstige staat van instandhouding te 

kunnen realiseren is meer leefgebied nodig dan nu voorhanden 

is. Het gaat echter niet alleen om een directe uitbreiding van 

het aantal hectares natuur, maar het gaat vooral om duurzaam 

systeemherstel op lange termijn. Als eerste beeld van wat er nodig 

is zijn er indicatieve concretiseringen uitgewerkt per habitattype 

en soort, en samengevat in te realiseren arealen per natuurtype 

(nog niet beschikbaar bij genoemde bron www.natura2000.nl/

nplg). Provincies brengen in beeld wat de additionele opgave is in 

relatie tot de lopende trajecten Natuurnetwerk Nederland en de 

Bossenstrategie, en of er aanvullende maatregelen nodig zijn om 

de 30% doelstelling te behalen. Bij voorkeur wordt met landschaps-

ecologische systeemanalyses inzichtelijk gemaakt wat de provincie 

potentieel kan bijdragen aan het bereiken van een landelijk gunstige 

staat van instandhouding op het niveau van natuurdoeltypen. Als 

uitgangspunt wordt gekozen om zoveel als mogelijk in te zetten op 

functiecombinatie en niet op eenzijdig gebruik. Om hier invulling 

aan te geven wordt door het ministerie van LNV gewerkt aan 

een breed gedragen uitwerking, samen met agrarische sectoren, 

natuurorganisaties en provincies.
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Stikstofreductie
Het doel is een ruimtelijke vertaling van benodigde stikstofreductie 

voor de landbouw per provincie. Deze inzet is onderdeel van de totaal 

benodigde stikstofreductie die nodig is voor de landelijke doelen:

• 2025: 50% areaal met stikstof gevoelige habitats binnen N2000 

onder de kritische depositiewaarde

•  2030: 74% areaal met stikstof gevoelige habitats binnen N2000 

onder de kritische depositiewaarde

Groningen hoeft hier niet specifiek weer benoemd te worden, voor: 

De provincies kunnen voortbouwen op de reductiedoelstelling 

voor ammoniakreductie per provincie zoals die bij hen bekend is. 

Hoe en waar deze emissies worden gereduceerd is aan provincies. 

Dat is expliciet onderdeel van het gebiedsproces. Daarbij staan de 

uitgangspunten van het NPLG centraal. 

Emissie en depositie

Voordat nagedacht kan worden over oplossingen is het goed grip te 

krijgen op de regionale accentverschillen ten aanzien van de opgave. 

Bij ammoniak gaat het enerzijds om de emissie en anderzijds over de 

bijdrage van deze emissie aan de depositie in Natura 2000-gebieden. 

De emissie is sterk gerelateerd aan het type agrarisch gebruik. 

Bij de depositiebijdrage komt het effect van nabijheid van Natura 

2000-gebieden om de hoek kijken. De combinatie van emissie en 

depositiebijdrage bepaalt de mate waarin een gebied kan bijdragen 

aan de doelstellingen voor stikstofreductie. 
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Areaaluitbreiding: nieuw bos
De doelstelling is realisatie van nieuw bos, waarbij de arealen van de 

provincies optellen tot in totaal 37.400 ha (2030)

Achtergrond

In de Bossenstrategie uit 2020 (Kamerstuk 33 576, nr. 202) hebben 

Rijk en provincies afgesproken om maatregelen te treffen die 

bijdragen aan biodiversiteitsherstel in het Nederlandse bos en die 

zorgen voor meer CO2-opslag. Daarnaast zorgen de maatregelen voor 

aanvullende ecosysteemdiensten, zoals verbeterde waterkwaliteit 

(KRW), ruimte voor recreatie en een bijdrage aan de circulaire 

economie. Door de Bossenstrategie uit te voeren via het NPLG, 

kunnen integrale keuzes worden gemaakt in de gebiedsplannen, 

met het oog op natuur, water en klimaat. Alle maatregelen uit de 

Bossenstrategie dragen hier in meer of mindere mate aan bij.

Areaal en verdeling

Afgesproken is in 2030 37.400 hectare nieuw bos te realiseren, 

14.000 hectare bos met productiefunctie een natuurfunctie te geven 

en het bestaande bos waar nodig te revitaliseren. De provincies 

wordt nu gevraagd om in de gebiedsprogramma’s te verankeren waar 

deze bossen moeten komen, welke bostypen dat moeten zijn om 

optimaal bij te dragen aan de VHR-opgave voor bos en waar verdere 

maatregelen worden getroffen ter revitalisering.

Om de klimaatdoelen voor 2030 te behalen en een bijdrage te leveren 

aan beekherstel, is het noodzakelijk om de gehele Bossenstrategie 

uit te voeren. De totale opgave voor de 37.400 hectare bosuitbreiding 

is als volgt ruimtelijk verdeeld:

• 15.000 hectare nieuw bos binnen het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). De provincies stellen de onderlinge verdeling van deze 

hectares in november 2022 vast. De ruimtelijke uitwerking 

vindt plaats in de gebiedsprogramma’s. Deze opgave wordt 

primair uitgevoerd binnen de kaders van het Natuurpact. Waar 
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mogelijk kan een koppeling worden gelegd met de VHR-opgave 

voor bos. Wanneer de eisen van het specifieke habitattype 

niet overeenkomen met de mogelijkheden in de specifieke 

provincie binnen het al begrensde NNN, kan dit bostype ook in 

de PAS-compensatie of buiten het NNN landen. De verdeling 

per provincie wordt meegenomen bij de verdeling rond de 

areaalopgave VHR.

• 3.400 hectare nieuw bos wordt aangelegd ter compensatie van 

bos dat is verdwenen in het kader van de Programmatische 

Aanpak Stikstof. Deze opgave wordt uitgevoerd en gefinancierd 

via het Programma Natuur. De eerste 20% is al verdeeld. De 

resterende 80% van de opgave volgt bij de tweede tranche van 

het Programma Natuur in 2024. De verdeling per provincie 

wordt meegenomen bij de verdeling rond de areaalopgave VHR.

• 19.000 hectare extra bos wordt aangelegd buiten het bestaande 

en nog te realiseren NNN. Deze opgave kan voor een deel 

worden ingevuld door aanleg van het extra areaal kwalificerend 

bos, zoals dat is vereist voor het halen van de doelen van de 

goede staat van instandhouding. Voor deze opgave worden 

de provincies gevraagd in juli 2023 te komen tot doelen per 

provincie die optellen tot het landelijk doel.

In de Bossenstrategie is met provincies afgesproken om agroforestry, 

als innovatieve vorm van landbouw, te stimuleren. Door veehouderij, 

akkerbouw of groenteteelt te combineren met houtigen (bomen en 

struiken) kunnen verdienmodellen worden versterkt en verbreed, 

en kan tegelijkertijd worden bijgedragen aan een oplossing voor 

de verschillende opgaven in een gebied. Agroforestry kan ook een 

belangrijke rol spelen in het verdienmodel van agrariërs in extensieve 

en natuurinclusieve landbouwgebieden. In het Agroforestry Netwerk 

Nederland wordt gestreefd naar het realiseren van 26.000 hectare 

agroforestry in 2030, waarvan 1000 hectare voedselbossen. Binnen de 

gebiedsprogramma’s en het Landbouwakkoord zal verkend worden 

hoe agroforestry een rol kan spelen bij de gebiedsopgaven, en hoe de 

ontwikkeling van agroforestry gestimuleerd kan worden.
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Areaaluitbreiding: resterende opgave voor Natuur netwerk 
Nederland
Resterende opgave areaal per provincie voor Natuur netwerk 

Nederland (NNN), optellend tot 40.571 ha (2027)

Achtergrond

In het Natuurpact (2013) is afgesproken dat de provincies uiterlijk 

in 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur in het Natuurnetwerk 

Nederland realiseren. De restantopgave per provincie maakt 

onderdeel uit van het NPLG. In de zevende Voortgangsrapportage 

Natuur is geconcludeerd dat met het huidige jaarlijkse tempo van 

de inrichting de afspraken niet tijdig kunnen worden uitgevoerd. 

Daarom hebben de provincies in samenspraak met het Rijk een 

Taskforce versnelling inrichting ingesteld. Op grond hiervan worden 

per provincie voor het einde van 2022 versnellingsstrategieën 

opgesteld, waarover in het eerste kwartaal van 2023 bestuurlijke 

besluitvorming plaatsvindt. Rijk en provincies zijn nog in gesprek 

over de verdeling van de landelijke VHR- en areaaldoelen. Vanuit het 

interprovinciaal overleg is hierover afstemming tussen de provincies 

en vindt ook gezamenlijke standpuntbepaling plaats. Daarnaast 

brengen de provincies gezamenlijk aandachtspunten en knelpunten 

in beeld. 

Hydrologische doelen
Hydrologische condities N2000-gebieden op orde (2027)

Achtergrond

Hydrologie is naast stikstof een van de belangrijkste factoren voor 

natuurherstel. Stikstofeffecten zijn groter in natuurgebieden waar 

de hydrologische condities nog niet op orde zijn, terwijl een goede 

waterhuishouding juist natuurherstel op gang kan brengen, ook als 

stikstofdepositie nog te hoog is. Daarom vraagt het verbeteren van 

de waterhuishouding bij N2000-gebieden extra aandacht. Doel is 

met het NPLG de hydrologische condities voor N2000-gebieden via 

systeemherstel op orde te brengen. Een goede grondwaterconditie 
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bij deze gebieden is ook een KRW-doel, waarvoor de maatregelen 

in 2027 moeten zijn uitgevoerd. Provincies moeten de nodige 

maatregelen opnemen in de gebiedsprogramma’s en het tijdpad van 

herstel aangeven. Bestaand beleid (zoals Natuurpact, programma 

Natuur, KRW-maatregelen) is hier al op gericht, maar structureel 

systeemherstel waarbij maatregelen ook worden gekoppeld aan 

andere opgaven die in een gebied spelen kan extra inspanningen 

vragen. Voor de realisatie van bovenstaande natuurdoelen zijn de 

volgende structurerende keuzes van belang: 

• De keuze om met overgangsgebieden rondom Natura 

2000-gebieden te gaan werken.

• De keuzes om nieuwe arealen natuur en groenblauwe 

dooradering optimaal aan te laten sluiten bij de fysische, 

geografische, hydrologische en ecologische omstandigheden.

Groenblauwe dooradering
Het doel is te komen tot 10% groenblauwe dooradering (2050) in het 

landelijke gebied (buiten Natura 2000-gebied en de bebouwde kom), 

waarvan de helft van de opgave in 2030 gerealiseerd is.

Groenblauwe dooradering is een netwerk dat uit half-natuurlijke 

landschapselementen bestaat en het landelijk gebied doorkruist. 

Het netwerk kan onder meer bestaan uit ecologisch beheerde sloten, 

slootkanten, houtwallen en bomenrijen. Invulling groenblauwe 

dooradering kan in vele vormen en is zeer afhankelijk van het 

landschap. Dit betekent zowel een benodigde uitbreiding van het 

bestaande areaal, als uitbreiding van beheer van al bestaande 

elementen. 

Arealen

10% groenblauwe dooradering komt neer op een areaal van 

223.700 hectare. Op basis van inschattingen van reeds bestaande 

landschapselementen, vraagt dit om een toename van 77.846 ha aan 

houtige landschapselementen (circa 40-60% uitbreiding) en 51.850 
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ha aan niet-houtig landschapselementen per 2050. De invulling 

van de doelstelling per provincie/gebied moet nog nader worden 

uitgewerkt in de gebiedsprogramma’s en is afhankelijk van reeds 

bestaande landschapselementen en het totaaloppervlakte van het 

landelijk gebied per gebied/provincie. Het doel vanuit het Rijk is dat 

de 10% wordt ingevuld op alle schaalniveaus: provincie, deelgebied, 

gemeente, waterschap.

Achtergrond

De ambitie van 10% groenblauwe dooradering is opgenomen als 

eigenstandig doel, maar dient in de eerste plaats als ondersteunend 

middel voor meervoudige doelrealisatie van de verschillende 

hoofddoelen uit het NPLG. Achtergrond van de groenblauwe 

dooradering is vooral om noodzakelijke verbindingen tussen natuur, 

landbouw en water te leggen en een goede Basis Kwaliteit Natuur 

in het landelijk gebied te realiseren. Groenblauwe dooradering 

verbetert ecosysteemdiensten en creëert ecologisch evenwicht 

in het agrarisch gebied, door onder andere het stimuleren van 

bestuiving en plaagreductie, bodemverbetering, het verbeteren van 

de luchtkwaliteit, het tegengaan van verdroging, en het bieden van 

bescherming tegen weersextremen, onder meer verkoeling. Ook 

draagt groenblauwe dooradering bij aan het behoud, herstel en de 

versterking van kenmerkende landschapstypen en daarmee ook 

indirect aan cultuurhistorische en belevingsaspecten.
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Water

De doelen voor water in het NPLG zijn de Kaderrichtlijn Water doelen 

aangevuld met de aanpassing van beleid, inrichting en beheer 

aan het veranderende klimaat. De Kaderrichtlijn Water (KRW) is 

een Europese richtlijn uit 2000 die voorschrijft dat de biologische 

en chemische kwaliteit van oppervlaktewater aan bepaalde 

eisen moet voldoen. Uit de beoordeling blijkt dat voor het aspect 

biologische parameters 32 tot 53% van de oppervlaktewaterlichamen 

in een goede toestand verkeren. Voor grondwater geldt vanuit 

de KRW een verplichting voor het behalen van een goede 

chemische en kwantitatieve toestand, waarbij verontreiniging 

van grondwater wordt voorkomen of beperkt en negatieve trends 

worden omgebogen. Er mag geen belemmering zijn voor het 

behalen van doelen voor drinkwater en oppervlaktewater- en 

grondwaterafhankelijke natuurgebieden.

De KRW schrijft voor dat de totaalbeoordeling wordt bepaald door de 

slechtste score. Slechts een beperkt aantal waterlichamen voldoet 

aan alle eisen. Nederland heeft net als veel andere lidstaten nog een 

flinke opgave. Uiterlijk in 2027 moet Nederland alle maatregelen 

hebben genomen die nodig zijn om te komen tot gezonde aquatische 

ecosystemen.

Nutriënten (KRW)
Het doel ten aanzien van concentraties nutriënten (P en N) in grond- 

en oppervlaktewaterlichamen is dat voldaan wordt aan wettelijke 

normen (2027).

Het overschrijden van de normen voor nutriënten in grond- en 

oppervlaktewater is een belangrijke reden dat het Nederlandse 

mestbeleid zal worden aangescherpt. Naast generieke maatregelen 

die voortvloeien uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, wordt 

de derogatie richting 2026 afgebouwd. Dit vormt het kader voor de 

regionale uitwerking van aanvullende maatregelen. Dit mede ter 
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uitvoering van de motie Bromet en Thijssen (kamerstuk 33 037, nr. 

464). Onderdeel daarvan is de concretisering van grootschalig herstel 

van beekdalen op zandgronden. Met bufferstroken van 100 tot 250 

meter moet de belasting met nutriënten tot onder het kritische 

niveau worden teruggebracht. De breedte van de zone die nodig is 

hangt af van veel verschillende factoren. Exacte omvang, inrichting 

en gebruik krijgen vorm in de NPLG-gebiedsprogramma’s.

Chemische stoffen (KRW)
Het doel ten aanzien van concentraties gewasbeschermingsmiddelen 

in grond- en oppervlaktewaterlichamen is dat voldaan wordt aan 

wettelijke normen (2027).

Het oppervlaktewater is verontreinigd met verschillende chemische 

stoffen, waaronder gewasbeschermingsmiddelen. Dat geldt ook 

voor grondwater: op steeds meer meetlocaties worden in lage 

concentraties milieuvreemde stoffen aangetroffen, 

stoffen afkomstig van menselijke activiteiten. Het gaat dan zowel 

om gewasbeschermingsmiddelen (60% van de meetlocaties) als 

overige verontreinigende stoffen (70%). Het doel van het kabinet is 

om emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar de leefomgeving 

door land- en tuinbouwbedrijven terug te dringen tot nagenoeg 

nul op 1 januari 2030 en  KRW-doelen dienen in 2027 gehaald te 

zijn. Dit moet primair worden bereikt door aanscherping van het 

generieke beleid. Om uitspoeling te voorkomen is het aanvullend 

hierop belangrijk om op uitspoelingsgevoelige gronden teelten 

te voorkomen waar veel gewasbeschermingsmiddelen bij worden 

gebruikt.

Herstel grondwater voorraden (KRW)
Grondwaterlichamen voldoen aan de norm voor een goede 

kwantitatieve toestand (2027)
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De kwantitatieve ambitie van het Rijk is te komen tot een 

toekomstbestendig grondwaterbeheer, waarbij de grondwaterpeilen 

niet nadelig worden beïnvloed door onttrekkingen en ontwatering. 

Op dit moment voldoen niet alle waterlichamen aan 

de kwantiteitsdoelen. In 15 waterlichamen zijn specifieke gebieden 

waar de interactie tussen grondwater en terrestrische natuur 

ontoereikend is. In 1 waterlichaam liggen gebieden waar de interactie 

tussen grond- en oppervlaktewater ontoereikend is.

Om te komen tot een robuust systeem dat beter voorbereid is op 

perioden van langdurige droogte is het ook nodig dat het grondwater 

in natte perioden voldoende wordt aangevuld. Vooral op de hogere 

zandgronden is dit van belang. Dit vraagt om structurerende 

maatregelen in het watersysteem die gericht zijn op minder 

snelle afvoer en op ruimte voor water, bijvoorbeeld door het 

minder diep maken of dempen van sloten, verhogen van sloot- en 

beekpeilen, afkoppelen van bebouwd gebied en verbetering van 

de bodemstructuur. Daarnaast vraagt het een gedegen afweging 

welke onttrekkingen waar mogelijk zijn. Uiteindelijk moeten al deze 

maatregelen resulteren in een verhoging van het grondwaterpeil in 

relevante gebieden.

Inrichting van oppervlaktewater (KRW)
In Nederland zijn vrijwel alle oppervlaktewateren zo ingericht dat 

er kan worden gestuurd op het voorkomen van wateroverlast. In 

heel veel gevallen zijn waterstand, stroming en temperatuur sterk 

beïnvloed. De KRW vergt dat waar mogelijk maatregelen worden 

genomen om de impact van die aanpassingen te minimaliseren. 

Daarom zijn nu – in samenspraak tussen provincies en 

waterschappen – in detail maatregelen per waterlichaam vastgelegd. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing van de oevers, aanleggen 

van begeleidende beplanting en enige ruimte voor meandering. 

De bij de stroomgebiedsbeheersplan horende fiches met daarin 

vastgelegd een opgave per oppervlaktewaterlichaam vormen 

integraal onderdeel van de NPLG-opgave per gebied.
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Beleid, beheer en inrichting aangepast aan veranderend 
klimaat

Schade en ontwrichting door weersextremen zoveel mogelijk 
beperken
Vanaf 2050 is de fysieke leefomgeving in Nederland – wat betreft 

beleid, inrichting en beheer – aangepast aan het veranderende 

klimaat. Alle overheden hebben zich verbonden aan deze ambitie, 

die is vastgelegd in de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) en in 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Dat betekent 

dat schade en ontwrichting door weersextremen zoveel mogelijk 

wordt beperkt. Uit de beleidskeuze ‘water en bodem sturend’ volgt 

een aantal structurerende keuzes. Hiervan heeft ‘ruimte voor 

waterberging’ (structurerende keuze met directe doorwerking) de 

sterkste relatie met de hier beschreven doelstelling. Klimaatrobuust 

zijn vraagt ook dat rekening wordt gehouden met toegenomen kans 

op verzilting en dreigende watertekorten.

Water en bodem zijn sturend
In de Tweede Kamerbrief Water en Bodem Sturend worden 

beleidskeuzes gemaakt die relevant zijn voor en impact hebben op 

de aanpak van het NPLG. De in die brief beschreven uitgangspunten 

gelden onverkort ook voor het NPLG:

• vasthouden-bergen-afvoeren

• meerlaagse veiligheid

• extremen worden gewoner

• integrale aanpak in de leefomgeving

• niet afwentelen

Aanvullende keuzes over structurele maatregelen wateraanvoer 

volgen deels pas later, onder andere na herijking van de 

Deltabeslissing Zoetwater (2027). Het ontwikkeldocument Nationaal 

Programma Landelijk gebied geeft een overzicht van de algemene 

uitwerkingen met de grootste relevantie voor het NPLG, waaronder:

• Veerkracht vergroten: de ruimtelijke inrichting en het 
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landgebruik worden aangepast op waterbeschikbaarheid.

• Creëren ruimte voor het vasthouden, bergen en afvoeren van 

water in onze ruimtelijke inrichting, landgebruik en -beheer. 

Hiermee vergroten we de veerkracht van zowel het hoofdwater- 

als regionale watersysteem.

• Voor het beschikbaar hebben en houden van voldoende 

water, moet ook extra ruimte gevonden worden in het 

regionale watersysteem. Bodemverbetering en een verbeterde 

sponswerking kunnen aanvullend een bijdrage leveren.
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Klimaat

Aan ‘klimaat’ wordt binnen het NPLG invulling gegeven door middel 

van de volgende doelen: 

Reductie van uitstoot broeikasgassen veenweidegebieden 

Landelijke emissiereductieopgave broeikasgassen voor de 

veehouderij en akkerbouw 

Koolstofvastlegging in bomen/bos/natuur en in landbouwbodems 

Op basis van de ramingen in de Klimaat- en Energieverkenning 2022 

worden definitieve restemissiedoelen 2030 voor alle sectoren, en 

dus ook voor de landbouw en voor het landgebruik, vastgesteld. De 

hiervoor benodigde broeikasgasreductie zal voor een belangrijk deel 

gerealiseerd moeten worden met de integrale aanpak in het landelijk 

gebied. In het coalitieakkoord is voor de landbouw een indicatieve 

broeikasgasreductie van 5 megaton gekoppeld aan deze aanpak. 

De klimaatopgave voor de glastuinbouw maakt overigens geen 

onderdeel uit van de integrale aanpak in het landelijk gebied.

Reductie van uitstoot broeikasgassen veenweiden
Emissiereductieopgaven broeikasgassen veenweiden voor 

6 provincies (2030), als onderdeel van de nationale opgave 

Broeikasgassen landgebruik optellend tot 1 Mton CO₂2 eq (2030)

Achtergrond

Door de ontwatering van veengronden fungeren de 

veenweidegebieden door de afbraak van veen als emissiebron 

van broeikasgassen, stikstof en fosfaat. Afbraak van veen gaat 

ook gepaard met bodemdaling. Via het Nationaal programma 

Veenweiden werken Rijk, publieke en private partijen samen aan 

onder meer de realisatie van 1 Mton CO2-eq broeikasgasreductie 

uit veenbodems in 2030. Dit gebeurt via zes provinciale 

veenweidestrategieën. De reductiedoelstelling is onderdeel van 

het Klimaatakkoord. Op basis van de huidige inzichten leidt deze 

inspanning naar verwachting tot een realisatie in 2030 van 0,4 - 0,9 

Mton CO2-eq reductie.
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Om de veelheid aan opgaven voor het landelijk gebied integraal 

te benaderen is de veenweideopgave onderdeel geworden van 

het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De realisatie van 

de emissiereductie uit veenbodems voor 2030 en 2035 wordt 

zoveel mogelijk afgestemd met te nemen maatregelen om de 

broeikasgasreductie uit de veestapel en doelen voor water, stikstof 

en biodiversiteit in de veenweiden te realiseren.

Bodem en water sturend

Verhoging van de grondwaterstand kan CO₂2-emissie en bodemdaling 

verminderen in de veenweidegebieden. Met de water en bodem 

sturend-aanpak van de minister van IenW is dit nader ingevuld 

met onder andere de volgende structurerende keuzes voor 

laagveengebieden:

• We beheren onze landbouwgronden duurzaam. Hiermee 

voorkomen we onomkeerbare oxidatie van veen en behouden we 

ook voor de toekomst waardevolle landbouwgronden. We werken 

maatregelen voor beheer van landbouwgronden op het gebied 

van materieel, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen etc. uit. 

Het Rijk vraagt provincies stevig in te zetten op het behoud van 

grasland.

• We bewegen toe naar een grondwaterstand van 20 cm tot 40 

cm onder maaiveld in veenweidegebieden, afhankelijk van 

de bodemcompositie, omstandigheden van het watersysteem 

en de behoeften van het gebied. Hiermee wordt bereikt dat 

bodemdaling wordt geminimaliseerd en uitstoot broeikasgassen 

wordt gereduceerd.
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Maatregelen

Om de broeikasgasemissies te verminderen zijn de volgende 

maatregelen denkbaar:

 

Bewezen maatregelen:

• Het verhogen van grondwaterstanden onder agrarische 

percelen via:

• verhogen van oppervlaktewaterpeilen via peilbesluiten

• infiltratietechnieken (greppelinfiltratie, onderwaterdrainage)

 

Maatregelen, in onderzoek:

• natte teelten (lisdodde, veenmos, cranberries)

• bodemverbetering, zoals klei inbrengen in veen.

• Ophogen landbouwgronden met slib

Landelijke emissiereductieopgave broeikasgassen voor de 
veehouderij en akkerbouw
Landelijke emissiereductieopgave broeikasgassen voor de 

veehouderij en akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) van 

5 Mton CO2 eq (in 2030). Nog te verdelen per provincie, op basis van 

een nog nader te bepalen verdeelsleutel. Om te voldoen aan de Global 

Methane Pledge dient met het NPLG in de veehouderij en akkerbouw 

een methaanemissiereductie van minimaal 3,82 Mton CO2 eq. te zijn 

gerealiseerd in 2030. 

Achtergrond

De broeikasgasuitstoot door de veehouderij bestaat hoofdzakelijk 

uit methaan. Methaan wordt voor een deel gevormd in de dieren 

door verteringsprocessen (75-80%) en het andere deel ontstaat in 

de mestopslagen en komt vrij door fermentatie van opgeslagen 

mest (https://integraalaanpakken.nl/methaan). Emissiereductie 

in de veehouderij wordt bereikt door maatregelen die de emissies 

uit dieren, stallen en mest verlagen. Met de uitvoering van het 

NPLG moet een reductie van 5,0 Mton CO2 eq in de veehouderij 
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en akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) worden 

gerealiseerd. De landelijke klimaatopgave voor veehouderij en 

akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) wordt samen 

met de provincies vertaald naar provinciale klimaatdoelen. De 

gezamenlijke gebiedsprogramma’s moeten optellen tot de landelijke 

reductieopgave van 5,0 Mton CO2 eq. voor de veehouderij en 

akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw).

Oplossingen

Denkbare generieke en gebiedsgerichte oplossingen zijn 

bijvoorbeeld maatregelen rondom rantsoen, voeradditieven, 

beweiding en fokkerij, managementmaatregelen in de stal, stal- en 

mestopslagaanpassingen en mestbewerkingen en -verwerking, 

waaronder mestvergisting. Ook extensivering en vrijwillige 

bedrijfsbeëindiging zijn belangrijke – en ingrijpende – maatregelen. 

Dit geldt vooral voor de melkveehouderij, omdat koeien een groot 

aandeel hebben vanwege methaan emissies. De menselijke maat is 

hierin belangrijk.

Doelen en maatregelenpakket

Het is belangrijk dat de klimaatopgave voor de veehouderij vanaf 

het begin van de gebiedsprocessen volwaardig wordt meegenomen. 

De provinciale klimaatdoelen zullen eind 2022 met de provincies 

bepaald en begin 2023 bekend worden gemaakt. Deze moeten in 

eerste instantie als richtinggevend worden gezien en zijn samen met 

de andere doelen voor het landelijk gebied na juli 2023 definitief. Een 

goede samenwerking tussen het Rijk en provincies bij het opstellen 

van de gebiedsprogramma’s – met bijbehorend maatregelenpakket 

(mix generiek en gebiedsgericht) – is cruciaal. Bij het opstellen van 

de gebiedsprogramma’s kunnen de provincies ook gebruik maken 

van de generieke maatregelen van het Rijk die nog in ontwikkeling 

zijn. Om effecten te toetsen en om dubbeltellingen te voorkomen, 

worden als onderdeel van het NPLG afspraken gemaakt over (ex 

ante) toetsing van maatregelen in gebiedsprogramma’s aan de 

landelijke taakstelling.
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Koolstofdioxidevastlegging (CO2) in bomen/bos/natuur en in 
landbouwbodems
Landelijke koolstofdioxidevastlegging in bomen/bos/natuur van 0,4 

– 0,8 Mton CO2 ₂ eq en in landbouwbodems van 0,5 Mton CO2 ₂ eq (2030) 

(Bomen/bos/natuur gerealiseerd via bossenstrategie). 

Volgens de emissieraming voor 2030 (KEV 2021) komt de emissie 

uit het landgebruik in 2030 uit op 3,5 Mton. Het indicatieve 

restemissiedoel in 2030 voor landgebruik is 1,8 tot 2,7 Mton 

CO2-eq. Om het doel te halen is de opgave voor het landgebruik 

0,8 tot 1,7 Mton CO2 eq. Daarvoor zijn maatregelen nodig als 

(1) koolstofvastlegging in landbouwbodems, (2) verminderen 

broeikasgassen uit veenweidegebieden en (3) koolstofvastlegging 

in bomen, bossen en natuur (BBN). De vermindering van 

broeikasgassen uit veenweidegebied is al toegelicht als afzonderlijk 

doel. De onderdelen landbouwbodems en bomen/bos/natuur worden 

hier onder beschreven.

Landbouwbodems

In de bodem is veel koolstofdioxide vastgelegd. Met 

landbouwkundige maatregelen kan de voorraad koolstofdioxide 

in de bodem toenemen. Agrarische bedrijven kunnen zo effectief 

bijdragen aan de klimaatopgave. Met veranderingen in het 

bodembeheer kan er meer koolstofdioxide in de bodem blijvend 

worden vastgelegd. De landbouwsector heeft zich gecommitteerd 

aan het klimaatakkoord uit 2019. Een onderdeel daarvan is het 

doel om 0,5 Mton CO2-eq. per jaar extra koolstofdioxidevastlegging 

in de minerale landbouwbodems te realiseren, met ingang van 

2030. Deze doelstelling is onderdeel van het Nationaal Programma 

Landbouwbodems (NPL). Dat geldt ook voor het doel om alle 

landbouwbodems in 2030 duurzaam te beheren. In de periode 

naar 2030 wordt de koolstofdioxidevastlegging gestimuleerd, om 

zo extra vastlegging in landbouwbodems te bereiken. Om extra 

koolstofdioxide voor langere tijd vast te leggen zijn verschillende 

maatregelen denkbaar, zie bron: 2022_slim_landgebruik_
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maatregelen_voor_vastleggen_koolstof_ minerale_bodems_0.pdf 

(slimlandgebruik.nl).

Bomen, bossen en natuur (BBN)

In het Klimaatakkoord is afgesproken 0,4 tot 0,8 Mton CO2-eq 

per jaar vast te leggen in bomen, bossen en natuur (BBN) in het 

jaar 2030. Hiervoor bestaat een duidelijke link met de opgaven 

voor – de uitbreiding van – natuur en ook waterkwaliteit. Met 

name de uitbreiding van bos en landschapselementen, zoals 

afgesproken in de Bossenstrategie, dragen bij aan de klimaatdoelen. 

Maar dat geldt ook voor maatregelen in natte gebieden, zoals 

hoogveenherstel. Om het klimaatdoel van 0,4 - 0,8 Mton CO2-eq 

per jaar te halen, is het behalen van alle natuurdoelstellingen in het 

NPLG van belang, specifiek de Bossenstrategie. Via realisatie van 

de bosuitbreidingsopgave van de Bossenstrategie kan op termijn 

0,15 Mton CO2-vastlegging per jaar worden bereikt. De vastlegging 

door bomen en bos volgt een exponentiële curve, waardoor het 

van belang is met de aanleg vroegtijdig aan de slag te gaan. Via het 

realiseren van 10% groenblauwe dooradering wordt via aanleg van 

houtige elementen in 2030 een vastlegging voorzien van 0,13 Mton 

CO2 per jaar. Wanneer ook de andere natuurdoelstellingen, zoals de 

Bossenstrategie, voor 2030 worden gerealiseerd, levert dit per jaar 

een opslag van 0,41 Mton op. Na 2030 stijgt de jaarlijkse vastlegging, 

doordat bomen steeds meer koolstofdioxide vastleggen naarmate de 

tijd vordert.
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Om te kunnen voldoen aan de opgaven vanuit het 
NPLG en om tegelijkertijd de agrariërs perspectief 
te bieden kan ook het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid voor een deel uitkomst bieden. 
Het Europese landbouwbeleid verschuift 
meer en meer richting het vergoeden van 
maatschappelijke diensten die worden uitgevoerd 
door de landbouwbedrijven zelf. Dit beleid komt 
in de plaats van het zuiver compenseren van 
landbouwinkomens. 

Appendix B - 
Gemeenschappelijk

Landbouwbeleid
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Tot en met 2022 was er sprake van betalingsrechten. Vanaf 1 

januari 2023 komt hiervoor een nieuwe systematiek in de plaats: 

het basisbedrag dat bedrijven per hectare ontvangen zal voor 

bedrijven omlaag gaan. Wie meer wil krijgen moet daarvoor 

bepaalde maatregelen nemen. Deze maatregelen vinden hun 

grondslag in de basisvoorwaarden (de zogenaamde Goede 

Landbouw- en Milieucondities, afgekort GLMC's), de eco-regelingen 

en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Deze 

systematiek vormt onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijke 

Landbouwbeleid (GLB).

In het nieuwe GLB bestaat de landbouwsubsidie uit een basispremie, 

voor nu vastgesteld op circa € 221 per hectare, plus een toeslag 

van € 54 voor de eerste 40 hectare. Het definitieve bedrag wordt 

jaarlijks vastgesteld, afhankelijk van de hoeveelheid hectares waar 

landelijk subsidie voor wordt aangevraagd. Wie voor de basispremie 

in aanmerking wil komen, moet voldoen aan de basisvoorwaarden, 

de GLMC's. Voor een deel zijn deze bekend bij de boeren. Er zijn 
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voor hen ook een aantal (vergaande) nieuwe voorwaarden zoals: de 

bufferstroken (GLMC-4 en 10) en 4% niet-productief areaal (GLMC-

8). 

Basisvoorwaarden, de GLMC's

Landbouwbedrijven die mee willen doen aan het nieuwe GLB moeten 

voldoen aan tien basisvoorwaarden, de tien GLMC's:

1. Blijvend grasland

 Het areaal blijvend grasland moet in stand blijven, 

in verhouding ten opzichte van het totale landelijke 

landbouwareaal. Als het meer dan 5% daalt ten opzichte van 

2018 gaat het ministerie individuele bedrijven verplichten 

bouwland om te zetten naar grasland.

2. Bescherming van wetlands en veengebieden

 Bedrijven op kustvlakteveen moeten zich houden aan 

het peilbesluit. In 2024 komt er een geactualiseerde 

grondsoortkaart; vanaf 2025 geldt deze eis voor alle veengrond.

3. Verbranden van stoppels

 Is verboden, behalve om fytosanitaire redenen met vergunning.

4. Verplichte bufferstrook

 Bedrijven moeten een bufferstrook van vijf meter 

hanteren langs ecologisch kwetsbare waterlopen en KRW-

waterlichamen, en van drie meter langs overige waterlopen en 

natte sloten. Op de bufferstrook mogen geen meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Het ministerie 

laat weten dat deze volgens het GLB wel beteeld mogen worden, 

met eenzelfde gewas als de hoofdteelt op het perceel. Beslaan 

de bufferstroken meer dan 4% van het perceel dan gelden er 

uitzonderingen. Dan mogen smallere stroken aangehouden 

worden.

5. Bodembewerkingsbeheer

 Ter vermindering van het risico van bodemdegradatie en erosie, 

onder meer door rekening te houden met de hellingshoek 
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(specifieke eisen voor hellingshoek van meer dan 2% en meer 

dan 18%).

6. Bodembedekking

 Verplichte bodembedekking; in de zomer 100%, in de herfst/

winter 85% van het areaal en 80% van het bouwland. Op klei 

betekent dit op 80% bouwland op bedrijfsniveau verplichte 

bodembedekking, voor zware klei minimaal 6 weken tussen 

1 augustus en 1 november, op lichte klei minimaal 8 weken 

tussen 1 augustus en 30 november. Bodembedekking 

kan zijn: ingezaaid wintergewas dat van herfst tot herfst 

groeit, vanggewas, stoppels, mulchen, plantenresten of 

groenbemester.

7. Gewasrotatie

 Op bouwland, jaarlijks op minimaal een derde van het bedrijf 

gewasrotatie. Op elk perceel moet minimaal eens in de vier jaar 

een andere teelt. Kan ook ingevuld worden met volgteelten in 

hetzelfde kalenderjaar. Op zand en löss: verplicht 1 keer per 4 

jaar rustgewas; vanaf 2027 1 keer per 3 jaar. 

8. Niet-productief

 Minimaal 4% van het bouwland is niet-productief. Bijvoorbeeld 

sloten, houtwallen, bomenrijen, akkerranden of groene braak.

9. Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden

 Verbod op omzetten of ploegen van als ecologisch kwetsbaar 

aangewezen blijvend grasland.

10. Bufferstrook droge sloten

 Aanvulling op GLMC 4; langs droge sloten (droog vanaf 1 april 

tot 1 oktober) verplichte bufferstrook van 1 meter.

Extra hectarepremie: de eco-regelingen
Landbouwbedrijven die in aanmerking willen komen voor een extra 

hectarepremie, bovenop de basispremie, kunnen kiezen waaraan 

ze deelnemen. Binnen de eco-regeling zijn er 22 zogenoemde eco-

activiteiten, waarmee zij een bepaald aantal punten kunt scoren. 

Bedrijven moeten op vijf thema’s een bepaald aantal punten halen 

om mee te kunnen doen: het verbeteren van biodiversiteit, bodem 
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en lucht, klimaat, landschap en water. Uiteindelijk zijn aan iedere 

activiteit waardes gekoppeld, waarmee een bedrijf volgens een 

ladder respectievelijk € 60 (brons), € 100 (zilver) of € 200 (goud) aan 

extra hectarepremie kan krijgen. Biologische bedrijven en bedrijven 

in omschakeling hoeven geen eco-activiteiten te doen; zij krijgen 

automatisch de volledige eco-premie zolang het volledige bedrijf 

biologisch is of wordt.

De (tot zover bekende) eco-activiteiten voor 2023 zijn:

•  Hoofdteelt: blijvend grasland, grasland met kruiden, langjarig 

grasland, meerjarige teelten, natte teelt, rustgewas, eiwitgewas, 

strokenteelt, vezelgewas, vroeg oogsten rooigewas (volgens 

twee lijsten, één uiterlijk 31 augustus, één uiterlijk 31 oktober).

•  Bodemgewas: groenbedekking (met gewassen van 2022 tot 1 

maart 2023), onderzaai vanggewas.

•  Teelt-maatregelen: biologische bestrijding.

•  Vee-maatregelen: verlengde weidegang alleen overdag 

(minimaal 6 uur per dag van 1 mei tot 30 september), verlengde 

weidegang dag en nacht.

•  Niet productieve landbouwgrond: bufferstrook met kruiden 

(twee versies: langs bouwland of grasland), groene braak, 

houtige elementen (twee versies: heg/haag/struweel, en overige 

zoals houtwal en bomen).

•  Biologisch bedrijf (voor bedrijven die deels biologisch zijn).

Iedere eco-activiteit geeft een bepaalde waarde. Die waarde is 

afhankelijk van de regio waar een bedrijf in zit. Voor jaar 2023 

is onderscheid gemaakt tussen twee regio’s. Regio 1 zijn de 

Veenkoloniën, Oostelijke beekdalen en ontginningen, Zuidelijke 

beekdalen en ontginningen. Regio 2 zijn Bouwhoek, Hogeland en 

Oldambt, het Noordelijk Weidegebied, de Flevopolders, Westelijk 

Holland, Zuidwestelijke Delta en Rivieren.
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De collectieven: ANLb
Naast de basispremie (via GLMC's) en een extra hectarepremie 

(via de eco-regelingen) kunnen bedrijven - net als andere jaren 

- via hun collectieven meedoen aan het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb). Wie meedoet aan de eco-regeling en/of 

het ANLb moet wel voldoen aan alle basisvoorwaarden, waaronder 

dus ook 4% niet-productief areaal. Onder niet-productief areaal 

vallen sloten, maar ook akkerranden, hagen of kleine groepen 

bomen, braakliggend land, natuurvriendelijke oevers, rietzoomen, 

tuunwallen en zandwallen.

Doorwerking in het NPLG
Hoe de wisselwerking is tussen basisvoorwaarden, eco-regeling 

en ANLb-subsidie, is nog niet overal helemaal duidelijk, maar 

uitgangspunt is: een activiteit wordt één keer betaald, en de 

eco-regeling en de ANLb-subsidie zijn bedoeld voor agrarische 

activiteiten en maatschappelijke diensten die bovenwettelijk gedaan 

worden. De kracht van het nieuwe GLB is dat het programma staat 

en dat het ook van start gaat per 1 januari 2023. Daarnaast kent het 

dezelfde doelen als het NPLG en heeft het een 'beheer'-kant in het 

ANLb. Deze beheermaatregelen vormen een kans om snel van start 

te gaan indien groepen boeren in een gebied willen onderzoeken 

of ze watermaatregelen willen nemen of andere pakketten als 

agrarisch natuurbeheer/innovatie lab praktijk. Bij het maken van een 

gebiedsplan per deelgebied kan het nieuwe GLB behulpzaam zijn. 
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Appendix C -
Quickscan klimaat-

impact land- en 
tuinbouw in de

provincie Groningen
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Doel notitie

Door Schuttelaar en partners is een quickscan 
uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen 
om de klimaatmaatopgave NPLG voor de 
akkerbouw- en veehouderijsector in provincie 
Groningen in kaart te brengen.

Onderwerpen notitie

1. Broeikasgassen in de land- en tuinbouw 

a. CH4 (methaan)

b. N2O (lachgas)

c. CO2 (koolstofdioxide)

d. Conclusie klimaatopgave NPLG voor de akkerbouw- en   

 veehouderijsector

2. Cijfers voor de provincie Groningen 

a. CH4 (methaan)

b. N2O (lachgas)

c. CO2 (koolstofdioxide)

d. Conclusie klimaatopgave NPLG voor de akkerbouw- en   

 veehouderijsector in de provincie Groningen

3. Doorkijk vanuit Schuttelaar & Partners

Broeikasgassen in de land- en tuinbouw

Cijfers en plaatjes
De land- en tuinbouw is verantwoordelijk voor de emissies van 

koolstofdioxide (CO2), Methaan (CH4) en Lachgas (N2O).De vragen 

die in deze notitie centraal staan, zijn: Hoe groot is de uitstoot van de 

land- en tuinbouw landelijk? Hoe verhouden de broeikasgasemissies 

land-tuinbouw zich dit tot andere economische sectoren? Wat doen 

de akkerbouw en veehouderij afzonderlijk aan landelijke uitstoot? 
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Conclusie: hoe liggen de verhoudingen? Wat is de schatting voor 

Groningen?

CO2-equivalenten
De uitstoot van broeikasgassen wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten, 

dat wil zeggen dat uitstoot van andere broeikasgassen dan 

koolstofdioxide via factoren wordt omgerekend naar het “gewicht” 

van koolstofdioxide. Door aan verschillende producten en processen 

emissiefactoren toe te kennen op basis van (praktijk)onderzoek 

hoeft de uitstoot op een bedrijf niet te worden gemeten, maar kan 

deze worden berekend. 1 gram lachgas levert een even grote bijdrage 

aan de opwarming van de atmosfeer als 298 gram CO2 (298 CO2- 

equivalenten). Voor methaan wordt door de overheid met 25 CO2-

equivalenten gerekend .

Samenhang met andere NPLG-opgaven
Een belangrijke discussie in Nederland is de stikstofproblematiek en 

de rol die ammoniak hierin speelt. De ammoniakemissies hebben 

impact op de kwaliteit van de natuur in Nederland, maar ammoniak is 

nadrukkelijk geen broeikasgas.

1A. CH4 (methaan)

Methaan komt vrij bij het verteringsproces van voedermiddelen in 

het maagdarmkanaal (vooral in de pens) van het rund, maar ook 

bij fermentatie van mest. Ca. 80% komt vrij bij pensvertering (met 

name boeren) en ca. 20% vanuit de mest. Herkauwers als de koe 

kunnen planten verteren en omzetten in hoogwaardig dierlijk eiwit. 

Een koe is een herkauwer die de pens gebruikt voor de productie 

van voedingsstoffen voor het lichaam en de melkproductie. Helaas 

gaat deze omzetting altijd samen met methaanemissie, hoewel 

er verschillen zijn tussen koeien en verschillen als gevolg van (de 

kwaliteit/samenstelling van) rantsoen (gras, graskuil en ook wel 

mais). Op al deze aspecten loopt er momenteel onderzoek. 



189189Appendices

De belangrijkste bronnen van methaan in Nederland zijn de 

veehouderij, productie en het gebruik van fossiele brandstoffen 

(kolen, olie, gas) en afvalverwerking. Van de methaanemissie in 

Nederland komt twee derde uit de veehouderij. Binnen de veehouderij 

is 77% van de uitstoot van methaan afkomstig uit de melkvee- en 

rundveehouderij en 14% uit de mestopslagen van de varkenshouderij. 

Conclusies CH4
• De emissie van CH4 hangt samen met de koolstofkringloop.

• Het merendeel van de CH4-emissies komen uit de 

rundveehouderij.

• De emissies verschillen tussen dieren en zijn onder andere 

afhankelijk van het rantsoen. Dit betekent dat er ook potentieel is 

om te komen tot emissiereductie.

1B. N2O (lachgas)

Lachgas kan ontstaan bij het bemesten van landbouwgrond. In feite 

kan lachgas overal ontstaan in de stikstofkringloop waar nitraat 

wordt gevormd (nitrificatie) of afgebroken (denitrificatie). Het 

meeste lachgas wordt echter gevormd bij denitrificatie. Dit betreft 

bodemprocessen waarbij bacteriën organische stof verteren. Hierbij 

gebruiken de bacteriën stikstof (N) en zuurstof (O). De N halen de 
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bacteriën dan uit het in de bodem aanwezige nitraat (NO3). Bij het 

proces van denitrificatie is lachgas (N2O) het tussenproduct bij de 

vorming van de niet-schadelijke gassen stikstof (N2) en zuurstof 

(O2) uit nitraat (NO3). Als de bacteriën niet voldoende zuurstof in 

de bodem vinden voor de omzetting, zal een deel van het nitraat 

(NO3) onvolledig denitrificeren in lachgas (N2O). Het proces van 

lachgasvorming wordt in de praktijk versneld bij natte en warme 

omstandigheden.

Lachgas kan ook indirect ontstaan uit ammoniak. Ammoniak dat 

neerslaat op of in de bodem (depositie geheten), kan via nitrificatie 

van ammonium in nitraat worden omgezet en kan dan weer 

gedeeltelijk denitrificeren. Bij beide processen komt lachgas vrij. 

Verlagen van het overschot aan stikstof en nitraat in de bodem helpt 

bij verlagen van de lachgasemissie. Dit kan door een betere benutting 

van meststoffen. Maatregelen zijn onder andere: beperking (kunst)

mestgift, hoge benutting van kunstmest en effectieve toediening en 

verdeling van dierlijke mest. Bijkomend effect van minder stikstof is 

ook het beperken van verliezen naar oppervlaktewater (Kaderrichtlijn 

water) en grondwater (Nitraatrichtlijn) De beslissing om derogatie 

af te bouwen heeft een positief effect op het verlagen van de lachgas 

uitstoot.

Conclusies N2O
• Er is een geringe mate van samenhang tussen emissies van N2O 

met NH3. 

• In de National Inventory Report van Nederland is de uitstoot van 

N2O berekend aan de hand van bemestingsniveaus. Dit is om te 

rekenen naar gemiddelde N2O emissies per hectare bouwland en 

hectare grasland.

• In de praktijk is het meten van de werkelijke uitstoot van 

N2O moeilijk, dit is alleen mogelijk in proefopstellingen. De 

emissies zijn echter (grofmazig) te berekenen met behulp van de 

gemiddelde emissies per hectare bouw- en grasland.



191191Appendices

• Een maatregel zou het verhogen van de stikstofefficiëntie bij 

mestaan-wending kunnen zijn. Het afbouwen van de derogatie 

heeft een gunstig effect op de lachgasemissies.

1C. CO2 (koolstofdioxide)

Koolstofdioxide komt vrij bij verbranding van (fossiele) grondstoffen. 

Dus bij het opwekken van energie of bij het afbreken van organische 

stof. Het wordt ook vastgelegd in de vorm van organische stof in de 

bodem. Langdurige opslag in de bodem telt mee als emissiereductie en 

tijdelijke opslag door gewassen (kort cyclisch) telt niet mee. 

Gebruik van dieselolie of gas op het bedrijf leidt tot CO2-emissie 

op het bedrijf (directe emissie). Daarnaast heeft het opwekken van 

elektriciteit – op basis van fossiele energie - eerst tot verbranding 

geleid (en dus CO2-emissie). Bovendien hebben alle producten en 

diensten op het bedrijf energie gekost (krachtvoer, kunstmest, 

bouwwerken, machines en dergelijke). De CO2 die dat ‘gekost’ heeft 

noemen we ook wel ‘indirecte’ energie. Je kunt je dus voorstellen 

dat de indirecte CO2-emissie van een melkveebedrijf een flinke 

bijdrage levert aan de totale broeikasgasemissie. Waarbij opgemerkt 

moet worden dat de termijn hierbij een rol speelt. Bouwwerken gaan 

immers meerdere jaren mee.

Conclusie CO2
• Doormiddel van langdurige koolstofvastlegging in de 

landbouwbodems kunnen emissies worden gecompenseerd.

Cijfers voor de provincie Groningen

National Inventory Report
Landbouwkundige activiteiten vormen in Nederland een belangrijke 

bron van gasvormige emissies van onder andere lachgas en methaan. 

De emissies worden berekend met het National Emission Model 
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for Agriculture (NEMA). Jaarlijks wordt er ook door Nederlandse 

experts een rapportage gemaakt van de berekende broeikasgassen 

in Nederland in het kader van internationaal verplichte monitoring 

en registratie. De titel van dit rapport is de zogenaamde ‘National 

Inventory Report’ en het geeft inzicht in de jaarlijkse broeikasgassen 

in Nederland. 

Link naar het jaarlijkse rapport inzake de emissies van broeikasgassen 

in Nederland:

Netherlands. 2022 National Inventory Report (NIR) | UNFCCC https://

unfccc.int/documents/461906

2A. CH4-emissies per dier 

De emissies van de broeikasgassen methaan en lachgas in de land- 

en tuinbouw zijn met de normen cq. emissiefactoren van NEMA ook 

te berekenen voor specifiek de provincie Groningen. We maken deze 

berekening voor het jaar 2021, omdat van dit jaar de dierenaantallen 

bekend zijn. Voor de emissiefactoren maken we gebruik van de meest 

recente cijfers van NEMA.

De belangrijkste bron voor methaanemissie in Groningen is de 

melkveehouderij. In tabel is de methaanuitstoot berekend voor de 

melkveehouderij in 2021. Daarbij is bij de methaanuitstoot per dier 

(kg CH4 per dier) rekening gehouden met de enterische methaan en 

de methaan uit de mest. Om de omrekening van kg CH4 naar CO2-

equivalenten te maken is de impact van methaan maal 25 gedaan, 

vanwege de Global Warming Potential (GWP) van methaan. De totale 

uitstoot van methaan per jaar van de Groningse melkveehouderij is 

0,53 Mton CO2-equivalenten. 

Uiteraard zijn er ook andere diersoorten in Groningen aanwezig. 

In vergelijking met melkkoeien ontstaat bij andere dieren minder 

methaan. In tabel 2 zijn de methaanemissies berekend en 

weergegeven voor de overige diersoorten. In totaal komt dit op 0,08 

Mton CO2-equivalenten.
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2B. N20-emissies per ha 

Er kan daarnaast worden gekeken naar hoeveel lachgas er ontstaat 

bij de aanwending van meststoffen op grasland en bouwland. 

Lachgas ontstaat namelijk bij de aanwending van stikstofhoudende 

meststoffen. De berekening is weergegeven in tabel 3. Het aantal 

hectares bouwland is vermenigvuldigd met een emissiefactor voor 

lachgas uitgedrukt in kg CO2-eq. per hectare. Het eindresultaat is 

weergegeven in Mton CO2-equivalenten.

Ter vergelijking de totale emissie van lachgas van de Groningse 

land- en tuinbouw is 0,4 Mton per jaar, terwijl de landelijke totale 

emissie van lachgas 4,3 Mton per jaar bedraagt .

2C. Koolstof vastlegging in de bodem

Theoretisch zou er in landbouwbodems koolstof kunnen worden 

vastgelegd. Bijvoorbeeld indien wordt ingezet op blijvend grasland 

en het wortelstelsel zich kan uitbreiden. Vanwege de opbouw van 

koolstof en de automatische afbraak, gaan we er vanuit dat de netto 

koolstofopbouw in de Groningse landbouwbodems momenteel 0 

Mton CO2-equivalenten bedraagt. 

Nederland rapporteert jaarlijks de broeikasgasemissies aan de 

EU en UNFCCC in het National Inventory Report. Veranderingen 
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in de voorraad bodemkoolstof (Bodem-C, of C-voorraad), met 

onderscheid tussen organische en minerale bodems, worden hier 

gerapporteerd als onderdeel van de emissiesector LULUCF (Land 

Use, Land Use Change and Forestry). Het verschil tussen organische 

en minerale gronden is de hoeveelheid klei en organische stof die in 

de bodem zit. 

Een nadere berekening van de koolstofopslag in de landbouwbodems 

is in deze quickscan nu niet mogelijk. Voor een nadere analyse 

zou gekeken kunnen worden in hoeverre er sprake is van blijvend 

grasland, het omzetten van bouwland naar grasland en vice versa. 

Het effect van maatregelen om het koolstofgehalte in de bodem 

te verhogen is locatie en bedrijfsspecifiek, o.a. door verschillen in 

uitgangssituatie qua organische stofgehalte en bodemtype, maar 

ook de mogelijkheid voor het nemen van maatregelen binnen het 

huidige landgebruik en bodembeheer. 

2D. Conclusie klimaatmaatopgave NPLG voor 
de akkerbouw- en veehouderijsector in provincie 
Groningen

De totale uitstoot van methaan en lachgas van de land- en tuinbouw 

in de provincie Groningen bedraagt circa 1,0 Mton CO2-equivalenten 

per jaar. In vergelijking: de totale uitstoot van de gehele Nederlandse 

maatschappij was circa 167,8 Mton CO2-eq. in 2021 . De emissies van 

methaan en lachgas in de gehele Nederlandse land- en tuinbouw 

bedroegen 18,7 Mton CO2-eq. in 20214. 

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied richt zich op een reductie 

van broeikasgassen in de land- en tuinbouw met 5 Mton CO2-eq. 

in 2030. Dit is circa 27% reductie van de broeikasgasemissies in de 

land- en tuinbouw van 2021. Voor Groningen zou dit percentage 

betekenen dat de huidige emissies van 1,0 Mton CO2-eq. dienen te 

worden teruggebracht naar circa. 0,73 Mton CO2-eq. in 2030.
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Stel dat de reductieopgave van 5 Mton CO2-eq. in 2030 wordt 

verdeeld tussen de provincies aan de hand van het aantal melkkoeien 

in 2021. Dan heeft Groningen 102.962 melkkoeien ten opzichte van 

circa 1,57 miljoen melkkoeien landelijk. Dit staat gelijk aan 6,5%. 

Groningen zou dan 6,5% van de reductieopgave op zich moeten 

nemen, dit staat gelijk aan 0,32 Mton CO2-eq. in 2030. Kortom, dan is 

de benodigde reductie naar 0,68 Mton CO2-eq. iets groter dan wordt 

gekeken naar alle lachgas- en methaanemissies.

Er zijn meerdere manieren mogelijk om de reductieopgave tussen 

de provincies te verdelen. Er kan gekeken worden naar lachgas- en 

methaanemissies, alleen naar methaanemissies, alleen naar het 

aantal dieren per provincie, alleen naar het aantal runderen per 

provincie of een combinatie.

Doorkijk vanuit Schuttelaar & Partners 

De klimaatopgave raakt de gehele economie en dus ook alle 

landbouwsectoren en alle bedrijven. Met behulp van de gegevens 

over dierenaantallen, areaalgegevens en de landelijke systematiek 

(NEMA) zijn de emissies voor de land- en tuinbouw in Groningen te 

berekenen. Reductie van emissies is mogelijk door het inkrimpen 

van arealen en/of dierenaantallen. Een andere manier is echter 

om de bestaande bedrijfsvoering duurzamer te maken. Daarbij 

kan worden gedacht aan een beter c.q. ander voer-, dier- en 

stalmanagement. De verschillen in emissies blijken uit landelijk 

onderzoek tot nu toe zeer groot tussen bedrijven, met zelfs grote 

verschillen binnen bedrijven én zelfs tussen dieren op hetzelfde 

bedrijf. Die verschillen – die tot tientallen procenten bedragen – zijn 

grotendeels terug te voeren op de ondernemer, zijn/haar capaciteiten 

en werkwijzen, en zijn tot op heden nog maar beperkt terug te 

voeren tot (verplichte) maatregelen of investeringen. 
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Grote spreiding als gevolg van management
Uit het programma Integraal Aanpakken dat zich focust op de 

emissie van methaan en stikstof in de veehouderij en het daaraan 

gekoppelde Netwerk Praktijkbedrijven is gebleken dat er grote 

verschillen zijn tussen stallen op het gebied van emissies die 

juist voornamelijk toe te schrijven zijn aan management. Tussen 

melkkoeien – ook op hetzelfde bedrijf en met dezelfde productie- 

blijken grote verschillen in methaanemissie. Beweiden blijkt niet 

alleen een gunstig effect te hebben op ammoniak maar zeker ook 

op de methaanemissie van koeien. Een verklaring zou de goede 

verteerbaarheid van vers gras kunnen zijn, waardoor koeien 

minder methaan produceren in het verteringsproces. Verschillen 

tussen ruwvoer (graskuil) blijken groot en medebepalend voor de 

methaanemissie van melkvee. Ook op akkerbouwbedrijven zijn 

verschillen die met name terug te voeren zijn op de ondernemer 

(capaciteiten en – kennis). 

Integrale aanpak
De opgaven om zowel broeikasgassen (methaan en lachgas) als 

ammoniak te reduceren en op andere doelen (biodiversiteit, KRW, 

diergezondheid/welzijn etc.) vooruitgang te boeken, gelden voor alle 

boeren. De reductie van het gebruik van stikstof zal gevolgen hebben 

voor zowel ammoniak, lachgas en indirect een positieve uitwerking 

hebben op de biodiversiteit. Minder stikstof per ha grasland leidt 

weliswaar tot een reductie van gewasopbrengsten, maar biedt een 

grotere variatie aan kruiden en daarmee de biodiversiteit. Een 

soortenrijkdom die juist door stikstof beperkt en teruggedrongen 

werd ten gunste van de monocultuur. Een betere en emissiearmere 

aanwending leidt tot minder ongewenste emissies en tegelijkertijd 

tot een betere beschikbaarheid en benutting van meststoffen 

door het gewas. Minder hoeft dus niet minder optimaal te zijn als 

verliezen vermeden worden. En daarmee volgen ook verminderde 

afgeleide emissies zoals lachgas en minder belasting van/naar 

oppervlaktewater. Minder, beter en anders kunnen met name effect 

hebben op de verliezen naar lucht en water en niet noodzakelijk ten 
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koste van de productie. Minder, beter en anders is daarmee geen weg 

terug, maar een weg vooruit. Deze indirecte of gevolgrelaties vragen 

echter niet om een brede scope van KPI’s maar juist focus op de 

kernelementen en de (complexe) onderlinge relaties van natuurlijke 

processen, waardoor opvolgende relaties als bijvangst weer bijdragen 

aan het bereiken van andere doelen. In die zin is het agrarisch 

bedrijf afwijkend van andere bedrijfstakken omdat het gaat om vele 

natuurlijke processen en relaties. Werken met natuur is interactief 

en daarom steeds onderhevig aan nieuwe kennis en inzichten op dit 

gebied. 

Kansen voor Groningen
De land- en tuinbouw brengt emissies van broeikasgassen met 

zich mee, maar dit is geen reden tot paniek. Er zijn grote stappen 

te zetten met boerenperspectief. Essentieel is om de kracht 

van de ondernemer te versterken, kennis aan te reiken en te 

(laten) benutten. Dat vraagt wel vertrouwen tussen overheid en 

ondernemer, naast elkaar gaan staan om de opgaven aan te willen 

pakken en de transitie als een gezamenlijk doel te zien, waarbij de 

ondernemer kan blijven ondernemen met een gewijzigde aanpak. 

De gebiedsgerichte aanpak is in dat licht geen verplichting maar een 

goede mogelijkheid. 
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Mens centraal
Feiten en cijfers geven een beeld van de situatie, maar zijn de 

uitkomst van gevolgde patronen, werkwijzen en bedrijfsvoeringen 

die de laatste decennia ontstaan zijn in het streven naar lage(re) 

kostprijzen. Dat heeft weliswaar hoge productie gebracht, maar 

brengt ook hoge emissies per hectare met zich mee. Hoewel niet 

overal en zeker niet op dezelfde wijze is gestreefd naar maximaler, 

is de optimalisatie veelal gepasseerd. Met minder, beter en anders 

kan optimalisatie centraal komen te staan en een betere harmonie 

met milieu en omgeving het gevolg zijn zonder in te leveren op 

verdienpotentieel (dat wel anders zal zijn opgebouwd). 

Transities zijn echter mensenwerk en afhankelijk van draagvlak, 

visie, durf en toekomstgerichtheid. Ook al zijn daar diverse partijen 

bij betrokken met diverse rollen en verantwoordelijkheden, de 

gezamenlijkheid van de opgave en een gezamenlijk gedragen visie en 

wil, zijn meer beslissend dan de opgave zelf. Boeren veranderen (hun 

werkwijzen) voortdurend, door de eeuwen heen. Voor de toekomst 

is er perspectief, en er is perspectief voor de toekomst. Juist in 

Groningen. 
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D: Sociaal-
economische

effecten

De doelen en maatregelen die wij voorzien in het 
nog op te stellen gebiedsplan voor Groningen 
zullen veel impact hebben voor ondernemers 
en inwoners. Het gaat immers om ingrepen die 
direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven. Daarnaast zullen de 
maatregelen van invloed zijn op het landschap en 
de woonomgeving van mensen in de provincie.

Wij vinden het belangrijk om de voorgenomen 
maatregelen te beoordelen op de 
bedrijfseconomische gevolgen en de waarden die 
bijdragen aan onze welvaart. Met deze beoordeling 
krijgen we inzicht in de impact en kunnen we, 
waar nodig, de plannen bijstellen. Wij willen dat 
ook de boer zijn boterham kan blijven verdienen en 
doen daarom ook samen met de andere provincies 
en het Rijk onderzoek naar verdienmodellen.
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Voor het in beeld brengen van de effecten heeft de Wageningen 

Economic Research (WEcR) een methodiek ontwikkeld. Deze is 

gericht op de brede maatschappelijke welvaartsindicatoren van 

het CBS. In opdracht van de provincies werkt het WEcR in vier 

gebiedspilots de methodiek uit, zodat deze door de provincies 

kwalitatief en op uniforme wijze kan worden toegepast bij het in 

beeld brengen van de sociaaleconomische effecten op provinciaal 

en deelgebiedsniveau. Naar verwachting is de methodiek begin 2023 

beschikbaar. 

Voor de brede sociaaleconomische impactanalyse van de 

gebiedsplannen wordt er door LNV en WEcR gekeken of er 

aansluiting gevonden kan worden bij de methodiek die is 

gebruikt bij de sociaaleconomische impactanalyse van bron- en 

natuurherstelmaatregelen in het Programma Stikstofreductie 

en Natuurverbetering (PSN-studie). Om een concreter beeld te 

krijgen van de impact op de landbouwsector wordt deze methodiek 

uitgebreid met enkele indicatoren die specifiek betrekking hebben 
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op de sociaaleconomische effecten in de landbouwsector. 

In de PSN-studie is daarvoor gebruik gemaakt van indicatoren van 

de CBS Monitor Brede Welvaart. Brede welvaart omvat alles wat 

mensen van waarde vinden. De volgende acht thema’s worden daarbij 

onderscheiden: 

• Leefomgeving en wonen; 

• Arbeid en vrije tijd; 

• Materiële welvaart; 

• Gezondheid; 

• Samenleving; 

• Milieu; 

• Veiligheid; 

• Subjectief welzijn. 

Naast de brede welvaart indicatoren wordt in de PSN-studie 

gekeken naar haalbaarheid en betaalbaarheid op bedrijfsniveau 

en op nationaal niveau. In de deelgebieden kan dit een vertaling 

krijgen naar haalbaarheid en betaalbaarheid op een ‘gemiddeld 

gebiedsbedrijf per deelsector’ en op gebiedsniveau. Betaalbaarheid 

wordt op bedrijfsniveau vooral vertaald in termen van het 

inkomensperspectief bij de nieuwe bedrijfsstructuur en op 

gebiedsniveau naar de benodigde publieke middelen in relatie tot de 

beschikbare middelen.

De aanpak vanuit de PSN-studie wordt aangevuld met indicatoren 

die meer specifiek inzicht bieden in de sociaal economische impact 

op de landbouwsector. Want uiteindelijk gaat het ons erom dat er 

ook voor de boeren in een gebied een boterham te verdienen is. 

Per deelgebied worden structuurgegevens van de sector voor en na 

uitvoering van het gebiedsplan in kaart gebracht. 
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Dit gaat per gebied in ieder geval om:

• Gegevens over het aantal bedrijven uitgesplitst naar 

deelsectoren; 

• Het aantal hectare landbouwgrond uitgesplitst naar 

deelsectoren;

• Het aantal gehouden dieren per deelsector. 

Voor de huidige situatie wordt op basis van de Standaard 

Verdiencapaciteit (SVC) inzicht geboden in de totale 

verdiencapaciteit in het gebied en hoe dit zich vertaalt naar 

de verdiencapaciteit per bedrijf. De SVC is een methode die 

inzichtelijk maakt wat er gemiddeld genomen verdiend wordt 

aan een productie-eenheid (hectare of dier). Ook voor de situatie 

ná uitvoering van het gebiedsprogramma wordt de totale 

verdiencapaciteit van het gebied en de vertaling hiervan naar 

verdiencapaciteit per bedrijf inzichtelijk gemaakt. Hiervoor worden 

de geschatte structuurgegevens gecombineerd met inschattingen 

van de toekomstige SVC voor verschillende gewassen / type 

veehouderij. 

Hiernaast wordt op basis van de inschatting over de 

structuurgegevens na uitvoering de impact op de aan de landbouw 

toeleverende en de met de landbouw samenhangende verwerkende 

industrie berekend, waarschijnlijk niet op gebiedsniveau maar eerder 

op provincie- of zelfs landelijk niveau. Er zijn namelijk veel gebieds- 

en provinciegrenzen overstijgende effecten. 

Als de methode beschikbaar is zullen we een opdracht verstrekken 

aan het WEcR of een adviesbureau om de impact van het gebiedsplan 

van Groningen te bepalen. Dit zal plaatsvinden in mei 2023.
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Opdracht 
Deze startnotitie voor de transitie van het landelijk gebied in 

Groningen is opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten in 

samenwerking met Stichting Libau en Provincie Groningen in 

opdracht van Provincie Groningen. De startnotitie is een vertrekpunt 

om samen met verschillende gebieden over in gesprek te gaan en om 

toe te werken naar een gebiedsplan voor Groningen.

Bijdragen
Voor het tot stand komen van dit perspectief is gebruikt gemaakt van 

informatie op basis van gevoerde gesprekken tijdens verschillende 

werkbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten waren vertegenwoordi-

gers van gebiedspartijen, gemeenten en waterschappen aanwezig.

Tekst en beeld
Pieter Schengenga, Jan Wilbers, Linde Keip (H+N+S 

Landschapsarchitecten), Arnoud Garrelts (Stichting Libau), Johan 

Lingbeek, Elna Minderman (provincie Groningen).

Beeldmateriaal
Het kaartmateriaal is gemaakt door H+N+S Landschapsarchitecten 

tenzij anders vermeld. De foto’s zijn gemaakt door Stichting Libau 

en/of H+N+S Landschapsarchitecten tenzij anders vermeld.

Overige beelden:1.1. Johan Dijkstra, Korenveld, jaartal onbekend. 1.2.-

1.5. Dienst Landelijk Gebied / Beeldbank Groningen 1.6. Startnotitie 

Nationaal Programma Landelijk Gebied, juni 2022 1.7., 1.14., 4.1., 4.2. 

Provincie Groningen 1.8. Regionale Veenweidestrategie, provincie 

Groningen 1.13. Waterbeheerprogramma 2022-2027, Waterschap 

Hunze en Aa’s  
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Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uitgaven
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, 

waaronder tekst, geluid en/of beeld, van deze uitgave berusten 

bij H+N+S B.V. en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van H+N+S B.V. en/of haar licentiegevers, 

is het niet toegestaan om enige inhoud openbaar te maken en/

of te verveelvoudigen. [Voor zover openbaarmaking en/of 

verveelvoudiging is toegestaan, moet steeds de bron worden vermeld 

indien dit wettelijk of contractueel verplicht is. Commercieel of 

onrechtmatig gebruik van enige inhoud van deze uitgave is niet 

toegestaan.]

Inspanningsverplichting achterhalen rechthebbenden
H+N+S B.V. heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbenden van 

de inhoud, waaronder tekst, geluid en/of beeld, van deze uitgave te 

achterhalen. Indien u (mede)rechthebbende bent op enige inhoud 

en voor het gebruik daarvan niet als (mede)rechthebbende bent 

genoemd of daarvoor geen toestemming hebt verleend waar die wel 

vereist was, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen via 

mail@hnsland.nl.

Disclaimer ten aanzien van uitgaven
H+N+S B.V. heeft uiterste zorg besteed aan de inhoud van deze 

uitgave. H+N+S B.V. wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid 

af voor onvolkomenheden of onjuistheden ten aanzien van de 

inhoud van de uitgave. H+N+S B.V. behoudt zich het recht voor de 

inhoud van de uitgave te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen. 

Levering van concepten
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H+N+S 

B.V. is het niet toegestaan om enige door H+N+S B.V. geleverde 

concepten, waaronder concept uitgaven, openbaar te maken en/of te 

verveelvoudigen.
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