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Onderwerp Statenbrief:
Nieuw subsidieartikel Verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven in het kader van de NNN
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
De Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2021 is aangevuld met een nieuw
artikel, zodat agrarische bedrijven die willen verplaatsen naar een andere locatie ten behoeve van de realisatie
van het Natuurnetwerk Nederland subsidie kunnen ontvangen. De subsidie is voor verplaatsing van het bedrijf en
investering op de nieuwe locatie waar het bedrijf wordt gevestigd.
Inleiding
In de Jaarrekening 2020 is voor het tweede achtereenvolgende jaar aangegeven dat de geplande
functieverandering van 125 ha per jaar niet is gehaald. Ook hebben wij hierin aangekondigd om het financieel
instrumentarium te gaan uitbreiden. Het nieuwe subsidieartikel geeft hier concreet invulling aan. Op 6 juli hebben
wij het artikel vastgesteld. Publicatie in het Provinciaal Blad volgt na het doorlopen van de
kennisgevingsprocedure bij de Europese Unie. Dit duurt maximaal enkele weken. Daarna kunnen agrariërs
subsidie aanvragen voor de verplaatsing van hun bedrijf.
Toelichting
Voor realisatie van het Natuurnetwerk Nederland moet nog 616 ha grond van functie veranderen (stand 1 januari
2021) voor eind 2027, voornamelijk van landbouwgrond naar natuurgrond. Subsidiering van
bedrijfsverplaatsingen draagt eraan bij om gronden voor natuur beschikbaar te krijgen. Agrariërs ontvangen 100%
subsidie voor de kosten die direct samenhangen met de verplaatsing en 40% subsidie op het waardeverschil
tussen de bedrijfsopstallen op de oude en de nieuwe locatie en investeringskosten op de nieuwe locatie. De
maximale hoogte van de subsidie wordt bepaald door het areaal NNN dat wordt gerealiseerd tot een maximum
van €500.000 subsidie bij het vrijkomen van 25 hectares of meer agrarische gebruikte grond binnen het NNN.
Deze subsidieregeling geeft een financiële prikkel om het bedrijf daadwerkelijk te verplaatsen. Binnen de
Europese Verordening 702/2014 wordt de ruimte geboden om deze kosten te financieren (goedgekeurde
staatssteun).
Tot en met 2019 was een soortgelijke regeling beschikbaar. Van deze regeling is in de laatste periode 2016-2019
geen gebruik meer gemaakt. Destijds is de regeling om deze reden niet opnieuw opgenomen in de
Uitvoeringsverordening Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2020 en 2021. Bij een aantal agrariërs is er nu
wel animo om gebruik te maken van deze regeling. Met dit besluit wordt een gewijzigde regeling specifiek gericht
op het Natuurnetwerk Nederland opnieuw beschikbaar gesteld.
Financiële consequenties
De benodigde middelen voor de uitvoering van deze regeling zijn niet opgenomen in de begroting 2021. In de
hoogte van de reserve Programma Landelijk Gebied is rekening gehouden met besteding van €5 miljoen voor
aankoop en/of verplaatsing van volledige agrarische bedrijven in de periode t/m 2027. In de Zomernota 2021 zal

een voorstel worden gedaan aan Provinciale Staten om ter dekking van bedrijfsverplaatsingen in 2021 €1 miljoen
te begroten.
Vervolgprocedure / voortgang
Zoals gebruikelijk zullen wij bij het eerstvolgende Planning & Control product (in dit geval de Zomernota) een
voorstel doel aan Provinciale Staten om deze saldo neutrale mutatie te verwerken. Over de voortgang van de
realisatie van het Natuurnetwerk Nederland wordt u geïnformeerd via de reguliere planning & control producten.
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