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Aanbieding rapport Bio-kansen 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
Hierbij treft u ter informatie aan de studie Biokansen Noord-Nederland. 

Het onderzoeks- en adviesbureau Avalon heeft de Noordelijke provincies benaderd om met hun methodiek de 
kansen te verkennen voor de omschakeling van de primaire sector naar biologische landbouw in Noord-
Nederland. Samen met de provincies Drenthe en Frysiän hebben wij hen deze mogelijkheid gegeven. Dit heeft 
geleid tot het in de bijlage opgenomen studie. Onlangs is er namens de drie provincies een gezamenlijk 
persbericht uitgegaan naar aanleiding van de oplevering van het rapport. Dit bericht is als bijlage bijgevoegd. 

Mocht er bij u interesse zijn om een presentatie te ontvangen van de onderzoekers dan kunnen wij hier samen 
met de provincies Drenthe en Frysiän in voorzien. U kunt uw interesse kenbaar maken aan de behandelend 
ambtenaar. 

Eerdere behandeling in PS 
Niet van toepassing. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
U ontvangt deze brief ter informatie. 

Vervolg 
De studie leidt voor de provincie niet direct tot een voornemen tot beleidswijziging op landbouwgebied. Het 
ondersteunt ons wel in de focus die wij in het Programma Duurzame Landbouw Groningen 2017-2020 hebben 
aangebracht om in te zetten op meer biologische hectares in de provincie Groningen. Samen met de provincies 
Drenthe en Frysiän verkennen wij in hoeverre onze aanpak ook in noordelijk verband een vervolg kan krijgen. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Nadere toelichting 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar bijgevoegde rapportage. 
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Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

locosecretaris. 

Bijlagen: 

Nr. Titel Documentnr. Soort bijlage 
1. Rapport Bio-kansen 2019-005110 Rapport 
2. Persbericht 2019-005115 Persbericht 


