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Agrarische schaalvergroting en het Groninger Verdienmodel 

- - -SB 
Geachte dames en heren. 

Bij de vaststelling van de partiële herziening van de Omgevingsverordening op 
20 maart 2013 hebben uw staten een motie aangenomen waarin ons werd 
gevraagd om in een landbouwdialoog te komen tot een landbouwconvenant waarin 
de mogelijkheid van agrarische schaalvergroting tussen 2 en 4 ha afhankelijk is 
gesteld van de door het bedrijf te maken kwaliteitssprong in duurzaamheid. 
Daartoe dient een zogenoemd 'Groninger Verdienmodel' te worden ontwikkeld. 
Daarbij is ons tevens gevraagd om vooruitlopend op de totstandkoming van het 
verdienmodel de beoogde kwaliteitssprong in duurzaamheid als uitgangspunt te 
doen betrekken bij alle nieuwe aanvragen voor agrarische nieuwvestiging en 
agrarische schaalvergroting boven de 2 hectare. 
Naar verwachting zal het Groninger Verdienmodel eerst medio dit jaar operationeel 
zijn. 

Het is nog niet mogelijk om te voldoen aan uw verzoek om, vooruitlopend op de 
totstandkoming van het Verdienmodel, de beoogde kwaliteissprong in duurzame 
ontwikkeling als uitgangspunt te hanteren bij nieuwe aanvragen voor 
nieuwvestiging en schaalvergroting boven 2 hectare. Weliswaar is een eerste 
schets van het Verdienmodel beschikbaar, maar deze behoeft nog verdere 
uitwerking en biedt thans onvoldoende concrete maatstaven voor de behandeling 
van nieuwe aanvragen. Daar komt nog bij dat de gemeenten nog niet bij de 
landbouwdialoog zijn betrokken. Om deze redenen is met de LTO-Noord en de 
NMF Groningen de afspraak gemaakt dat de beslissing op nieuwe aanvragen om 
agrarische nieuwvestiging en nieuwe aanvragen om agrarische schaalvergroting 
boven de 2 hectare in beginsel zal worden aangehouden totdat het Groninger 
Verdienmodel in werking is getreden. 

De Groningse gemeenten hebben wij hiervan per brief op de hoogte gesteld. 
Omdat dit onderdeel van uw motie wordt uitgevoerd op een wijze die mogelijk 
afwijkt van wat u bij het indienen van de motie voor ogen heeft gestaan, menen wij 
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er goed aan te doen u hierover te informeren. Een afschrift van de brief aan de 
gemeenten treft u ter informatie aan. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

Bijlagen; 

secretaris. 
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Agrarische nieuwvestiging/agrarische schaalvergroting en het 
Groninger Verdienmodel 

Geacht college. 

Op 20 maart 2013 hebben Provinciale Staten de Omgevingsverordening Provincie 
Groningen (hierna: POV) op onderdelen gewijzigd. Eén van die onderdelen betreft 
de mogelijkheden die door gemeenten geboden kunnen worden tot agrarische 
nieuwvestiging en agrarische schaalvergroting. Agrarische nieuwvestiging en 
agrarische schaalvergroting boven de 2 hectare is ten gevolge van de wijziging van 
de POV alleen mogelijk indien ons college voor de betreffende gemeente 'nadere 
regels' heeft vastgesteld op grond waarvan een agrarisch bouwblok maximaal 
4 hectare mag beslaan. 

Bij de vaststelling van de herziening van de omgevingsverordening hebben 
Provinciale Staten een motie aangenomen waarin ons wordt verzocht om: 
1. Vóór 1 november 2013 in samenwerking met de hele landbouwketen en 

natuurorganisaties in de landbouwdialoog te komen tot een 
landbouwconvenant waarin de ontwikkelingsruimte voor de landbouw 
gekoppeld wordt aan een zogenaamd Groninger Verdienmodel. Het gaat 
daarbij om innovatie, dierenwelzijn, milieueisen, efficiënter produceren en een 
duurzame zuivelketen\ 

2. Het verdienmodel haar beslag te laten krijgen in de nadere regels van GS op 
grond van artikel 4.19, leden 1 en 3, van de omgevingsverordening en te doen 
betrekken bij de keukentafelgesprekken in het kader van de 
maatwerkbenadering. 

3. Vooruitlopend op de totstandkoming van het Groninger Verdienmodel de 
daarmee beoogde kwaliteitssprong in duurzaamheid als uitgangspunt te 
nemen bij alle nieuwe aanvragen voor agrarische nieuwvestiging en agrarische 
schaalvergroting boven 2 ha. 

Om aan het verzoek van Provinciale Staten te voldoen is een werkgroep ingesteld 
waarin de Provincie, LTO-Noord en de NMF Groningen samenwerken om het 
Verdienmodel te ontwikkelen. Deze werkgroep heeft Inmiddels een eerste schets 
van het Groninger Verdienmodel ontwikkeld. De werkgroep verwacht haar 
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voorbereidende werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2014 te hebben 
afgerond. Daarna vindt de bestuurlijk-politieke besluitvorming plaats. De huidige 
verwachting is dat het Verdienmodel halverwege 2014 operationeel is. 

Het is nog niet mogelijk om te voldoen aan het verzoek van Provinciale Staten om 
vooruitlopend op de totstandkoming van het Verdienmodel, de beoogde 
kwaliteissprong in duurzame ontwikkeling als uitgangspunt te hanteren bij nieuwe 
aanvragen voor nieuwvestiging en schaalvergroting boven 2 hectare. 

Weliswaar is een eerste schets van het Verdienmodel beschikbaar, maar deze 
behoeft nog verdere uitwerking en biedt thans onvoldoende concrete maatstaven 
voor de behandeling van nieuwe aanvragen. Daar komt nog bij dat de gemeenten 
nog niet bij de landbouwdialoog zijn betrokken. Om deze redenen is met de LTO-
Noord en de NMF Groningen de afspraak gemaakt dat de beslissing op nieuwe 
aanvragen om agrarische nieuwvestiging en nieuwe aanvragen om agrarische 
schaalvergroting boven de 2 hectare in beginsel zal worden aangehouden totdat 
het Groninger Verdienmodel in werking is getreden. 

Als een 'nieuwe aanvraag' beschouwen wij de start van de maatwerkbenadering in 
de vorm van keukentafelgesprekken. Als peildatum daarvoor geldt 20 maart 2013, 
de datum waarop de motie is aangenomen. Niet als nieuwe aanvraag wordt 
beschouwd de ruimtelijke vertaling in het bestemmingsplan van een voor deze 
datum met alle betrokken partijen overeengekomen erfinrichtingsplan dat het 
resultaat is van de gevoerde keukentafelgesprekken. Deze uitzondering geldt 
echter niet voor de planologische procedures ten behoeve van een eventuele 
2^ fase van een erfinrichtingsplan. In de praktijk worden namelijk op basis van de 
keukentafelgesprekken soms erfinrichtingsplannen opgesteld die in principe 
toekomstgericht zijn. Het komt daarbij voor dat de voorgenomen 
bedrijfsontwikkeling in twee fasen wordt opgedeeld, waarbij de 2® fase in een later 
stadium - soms jaren na realisering van de l^fase (veelal een concreet 
bouwplan) - wordt uitgevoerd. 
De uitvoering van deze 2® fase zal dus wel aan het Groninger Verdienmodel 
moeten voldoen. Dit is slechts anders indien een periode van minder dan twee jaar 
is verstreken tussen de datum waarop over de 2^ fase van de bedrijfsontwikkeling 
met de provincie (en de gemeente) overeenstemming is bereikt en de datum van 
de aanvraag om planwijziging/omgevingsvergunning. 
Ook indien het erfinrichtingsplan wordt gewijzigd, wordt geacht sprake te zijn van 
een 'nieuwe aanvraag' waarvoor opnieuw de maatwerkbenadering is vereist 
inclusief de toepassing van het Verdienmodel. Dit geldt op zijn beurt echter weer 
niet indien in het kader van de maatwerkbenadering wordt vastgesteld dat de 
beoogde wijziging, naar aard en omvang, geen nadelige verandering brengt in de 
ruimtelijke uitstraling van het oorspronkelijk plan. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u 
echter nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers 



mevrouw N. de Jong (tel.nr. 050-316 4624) of de heer F.W. Antoni (tel.nr. 
050-316 4137). 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 


