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Nr
.

Vraag / Input

PvdA,
GroenLinks
en D66
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Opwaarderingsverzoek Punt 1, 2 en 7 (twee keer #7) :
Bij de stukken van de vergadering staan een aantal
ingezonden brieven. Deze hebben betrekking op
nieuwkoop en een plan van de provincie Zuid-Holland
(GGA) .
Kan gedeputeerde wat duiding geven, wat houdt het
plannen van Zuid-Holland in?
Waar zitten volgens haar de knelpunten van deze boeren?
Wat betekent dit voor het stikstoflease project in dit
gebied?
Naast deze ingezonden brieven heeft de minister ook een
bericht naar de kamer gestuurd dat voor alle n2000
gebieden op de rode lijst binnen een jaar actie moet
worden ondernemen. Ook de Nieuwkoopse plassen staan
op deze lijst.
Kan gedeputeerde ook hieraan duiding geven, wat
betekent dit voor het project en de gebiedsgerichte
aanpak?
Graag gaan we het gesprek aan met gedeputeerde en
andere partijen.
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Antwoord / Reactie
Kan gedeputeerde wat duiding geven, wat houdt het plannen
van Zuid-Holland in?
Met de GGA Nieuwkoop willen wij komen tot een integraal
gebiedsplan en uitvoeringsprogramma aan de hand waarvan deze
opgaven worden gerealiseerd. Dit doen wij aan de hand van een
nog te ontwikkelen gebiedsperspectief:
- Waarmee invulling wordt gegeven aan de opgaven, en het beleid
en ambities van de betrokken overheden op het gebied van
ruimtelijke ontwikkeling, recreatie, energie en wensen en kansen
voor agrariërs en natuur;
- Voorzien van een overzicht van benodigde maatregelen, kosten,
beschikbaar en te ontwikkelen instrumentarium.
Om tot een gebiedsperspectief te komen, zullen binnenkort nog
eerst de concrete opgaven voor het gebied en de doorvertaling
hiervan naar de polders moeten worden vastgesteld.


Waar zitten volgens haar de knelpunten van deze boeren?
Het gebiedsproces verloopt snel en bij de agrarische sector heerst
het gevoel dat ze niet overal in worden meegenomen. De agrariërs
zijn wel vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg en ook worden
de agrariërs middels de themagroep landbouw zo goed mogelijk bij
het gebiedsproces betrokken, waarbij ook hun input serieus wordt
meegenomen.


Het gevoel heerst dat de stikstofproblematiek door de boeren
moet worden opgelost, maar dit is zeker niet het geval.

Overeenkomstig het landelijk beleid gaan wij ook bij de
gebiedsgerichte aanpak uit van reductiebijdragen van alle sectoren
naar evenredigheid aan hun bijdragen aan de stikstofdepositie.
Voor de GGA Nieuwkoop geldt dat voornamelijk de landbouw een
gebiedsgerichte bijdrage kan leveren, maar wel naar evenredigheid
van de stikstofbijdrage vanuit deze sector op de Nieuwkoopse
Plassen & De Haeck.
Ook de bedrijfsmodellen die als input voor de GGA worden
gebruikt, worden als star ervaren en maatwerk is gewenst. Toch
kunnen de modellen helpen om inzicht te geven in het effect van
verschillende maatregelen in het gebied. De boeren hebben ook
een voorstel gedaan voor een bedrijfsmodel waarin innovatie een
belangrijke rol speelt. Dit model is niet direct meegenomen in de
berekeningen van de bedrijfsmodellen. Dit wordt momenteel in
overleg met de agrariërs wel doorgerekend, zodat deze
meegenomen kan worden in het totaaloverzicht van alle
bedrijfsmodellen.
Wat betekent dit voor het stikstoflease project in dit gebied?
Bovenstaande heeft geen effecten op het stikstoflease project.


Naast deze ingezonden brieven heeft de minister ook een
bericht naar de kamer gestuurd dat voor alle n2000 gebieden
op de rode lijst binnen een jaar actie moet worden
ondernemen. Ook de Nieuwkoopse plassen staan op deze
lijst. Kan gedeputeerde ook hieraan duiding geven, wat
betekent dit voor het project en de gebiedsgerichte aanpak?
We merken dat het Rijk haast heeft om stappen te zetten in de
stikstofaanpak. Als provincie willen we het proces integraal en
zorgvuldig aanpakken. We moeten als provincie zorgen dat we
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samen met de belanghebbenden in het gebied tot plannen komen.
Het gebiedsproces zal tijd kosten. In de tussentijd worden de eerste
stappen al gezet door agrariërs in het gebied te ondersteunen bij
het nemen van managementmaatregelen op het bedrijf om
emissies te verminderen. Ook wordt gekeken of er bedrijven zijn
die vrijwillig willen stoppen of verplaatsen en passen binnen de
Rijks- en provinciale regelingen die daarvoor zijn/worden
opgesteld.
ChristenUnie
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Opwaarderingsverzoek voor punt 7:
De fractie van de ChristenUnie heeft kennis genomen van
de brief die breed aan betrokken bestuursorganen is
verstuurd over de gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse
Plassen. Wij hebben hierover een aantal vragen, die
volgens ons leiden tot een opwaardering naar
bespreekstuk:
De brief gaat specifiek over ‘Model 4plus’. Dat doet onze
fractie vermoeden dat er ook andere ‘modellen’ zijn. Klopt
dat? Zo ja:
wat zijn die andere modellen?
Wat is de positie van ‘Model 4plus’ hierin?
Hoe wordt er straks overgegaan tot besluitvorming over
de keuzes binnen de gebiedsgerichte aanpak
Nieuwkoopse Plassen?
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Door PPP Agro Advies zijn als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak
verschillende bedrijfsmodellen doorgerekend voor de melkveehouderij
in het Groene Hart. Dit is een economische en technische analyse. Er
zijn verschillende bedrijfsmodellen doorgerekend, zowel
hoogproductieve bedrijfsmodellen als meer grondgebonden en
natuurinclusieve bedrijfsmodellen. De bedrijfsmodellen geven inzicht in
de verschillen in klimaat- en milieuprestaties alsmede de verschillen in
economisch rendement ten opzichte van het referentiebedrijf. Uit de
doorrekening blijkt dat een voorwaarde voor perspectiefvolle
bedrijfsmodellen is dat er voldoende economisch rendement wordt
behaald op de lange termijn en dat ontwikkelings- en transitieplannen
financieel haalbaar en verantwoord zijn op de korte termijn.
Met het rapport van de bedrijfsmodellen is door de ORG-ID Organisatie

en Beleidsontwikkeling een scenario-analyse gemaakt om effecten van
verschillende combinaties van bedrijfsmodellen op gebiedsniveau te
toetsen v.w.b. milieu-opbrengsten en economische kosten als veel
boeren in het gebied voor een van de bedrijfsmodellen zouden kiezen.
Deze hoofdrichtingen zijn nadrukkelijk bedoeld als denkrichting en niet
als blauwdruk voor de inrichting van de polders.
Model 4 plus is een nadere uitwerking van model 4 (grondgebonden
bedrijf met 50% agrarisch natuurbeheer). Op verzoek van provincie
Zuid-Holland is deze hoofdrichting toegevoegd, waarbij centrale
polders geen stallen meer hebben, weidegrond wordt gecreëerd en
niet meer mag worden bemest. Dit zijn heftige maatregelen, maar
geven wel effectieve reductie en goede milieu-opbrengsten. Model 4
plus is wel in strijd met de wensen van de landbouwsector, omdat
bedrijven gesaneerd en verplaatst moeten worden op plekken waar
boeren eigenlijk door willen. Het model is doorgerekend om inzicht te
krijgen in de impact van de maatregelen die nodig zijn om de emissies
flink te reduceren. Dit model is echter geen blauwdruk voor het gebied.
De agrariërs in het gebied hebben ook een voorstel gedaan voor het
zogeheten ‘boerenmodel’, hierbij speelt innovatie een belangrijke rol.
Dit model wordt momenteel doorgerekend en zal worden toegevoegd
aan het rijtje bedrijfsmodellen.
Het volledige rapport over de doorgerekende bedrijfsmodellen is
beschikbaar op de website van PPP Agro Advies: TransitieBedrijfsmodellen-Melkvee-in-het-Groene-Hart-2022-3.pdf (ppp-agro.nl)
. Het rapport van ORG-ID is nog in concept en verschijnt later, ook ivm
de doorrekening van het boerenmodel.
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Ons eigen handelingskader gebiedsgerichte aanpak
stikstof beschrijft dat de provincie Zuid-Holland leidend is
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Het klopt dat Zuid-Holland leidend is in GGA Nieuwkoop. Als provincie
zijn we wel nauw betrokken en zitten aan tafel. Provincie Utrecht is

in dit gebied en dat onze provincie volgt. Hoe nauw is
onze provincie betrokken bij dit gebiedsproces?

zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken bij het gebiedsproces.
Gedeputeerde Sterk zit in het bestuurlijk overleg GGA Nieuwkoopse
Plassen. Ambtelijk zijn we vertegenwoordigd in het kernteam GGA
Nieuwkoop en in de verschillende themagroepen die onderdeel zijn van
het gebiedsproces.

4

Hoe kijkt de gedeputeerde naar deze brandbrief?

In het gebiedsproces proberen we met alle partijen samen plannen te
maken om de gebiedsopgaven te realiseren. Hierin proberen we als
overheid alle belanghebbenden te betrekken en het proces zorgvuldig
te laten verlopen. De opgave is zwaar en raakt verschillende opgaven
rond de Nieuwkoopse Plassen. De stappen die gezet worden gaan snel
en soms wellicht wat te snel doordat ook het Rijk snel actie vraagt. Het
is van belang om alle belanghebbenden goed bij het proces te blijven
betrekken. Op 20 juni voeren de verantwoordelijke gedeputeerden van
Zuid-Holland en Utrecht het gesprek met de themagroepen binnen
GGA Nieuwkoop om samen richting de toekomst te kijken om het
landelijk gebied rond de Nieuwkoopse Plassen vitaal te houden.
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In de brief worden de details van ‘Model 4plus’
beschreven. Daarbij worden een aantal deelgebieden
genoemd. Welke daarvan liggen binnen onze
provinciegrens?

Het Utrechtse deel van het N2000-gebied zijn de Schraallanden langs
de Meije. De overige Utrechtse polders binnen de GGA Nieuwkoop zijn:
polder Zegveld Noord en Zuid en polder Rietveld.
Wel hebben Utrechtse boeren ook veldkavels in gebruik in polder
Achttienhoven.
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