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I. Inleiding 
 

De voorbereidingen voor de nieuwe Europese programmaperiode 2014-2020 zijn in volle gang. Op 

Europees, nationaal en regionaal niveau wordt hard gewerkt om uiteindelijk op 1 januari 2014 te 

kunnen starten met de nieuwe programma’s.  

 

In het kader van het nieuwe POP3 programma hebben de drie noordelijke provincies reeds vorig 

jaar een uitwerking gemaakt van themalijnen en acties die zouden kunnen passen in het nieuwe 

POP3. Deze zijn ook meegenomen in de uitwerking van de houtskoolschets. De 

laatste maanden is gewerkt aan een verdere inhoudelijke uitwerking van deze thema’s, actielijnen 

en project ideeën. Met als doel dat de input gebruikt kan worden voor het nieuwe POP3. 

 

De voorbereidingen in het kader van POP3 betreffen slechts één van de activiteiten die op dit 

moment lopen in het kader van de nieuwe programmaperiode. Ook voor de thema’s duurzame 

stedelijke ontwikkeling en arbeidsmarkt vindt een nadere verkenning en uitwerking plaats. Een 

andere activiteit is het opstellen van een Smart Specialization Strategy (RIS3) voor Noord- 

Nederland. Deze RIS3 is een specifieke strategie op het gebied van innovatie en onderzoek en 

vormt een verplicht onderdeel van het nieuwe Doelstelling 2 EFRO programma. Deze RIS3 biedt 

duidelijke aanknopingspunten met bijvoorbeeld de agro & food sectorals het gaat om ontwikkeling en 

toepassing van innovaties in de sector, maar ook als het gaat omtoepassing van innovaties voor 

maatschappelijke uitdagingen die zich specifiek in het landelijkgebied voordoen (demografie, krimp, 

vergrijzing). 

 

Begin 2012 heeft Noord-Nederland haar ambities en gedachten over de invulling en opzet van de 

Europese Structuurfondsen 2014-2020 gevat in een zogenaamde houtskoolschets. De 

houtskoolschets schetst de keuzes van het Noorden op hoofdlijnen. De kern van de boodschap in 

de houtskoolschets is als volgt: 

 

Noord-Nederland wil zich de komende periode concentreren op haar grote maatschappelijke 

uitdagingen. Complexe uitdagingen die vragen om een verbindende aanpak, sociale veranderingen, 

innovatieve technologie en meer. Maar Noord-Nederland wil haar uitdagingen ook gebruiken als 

basis voor slimme groei. Want haar eigen maatschappelijke uitdagingen spelen niet in Noord- 

Nederland alleen. Het zijn uitdagingen waardoor de gehele Europese Unie wordt uitgedaagd en 

zelfs regio’s buiten Europa. Innovatieve oplossingen die in Noord-Nederland worden ontwikkeld en 

toegepast, voorzien in concrete vragen en kunnen rekenen op internationale belangstelling. Het is 

een visie die past bij de focus van het regionaal-economisch beleid. Als het gaat om innovatie 

ontwikkelt Noord-Nederland al geruime tijd kennis en bedrijvigheid op de thema’s energie, 

agribusiness, watertechnologie, healthy ageing en sensortechnologie. Dat is een keuze waarmee 

Noord-Nederland aansluit op belangrijke Nederlandse topsectoren. Maar het is ook een keuze 

waarmee Noord-Nederland innovaties en bedrijvigheid koppelt aan grote maatschappelijke opgaves 

van deze tijd: duurzame energievoorziening, veilige en efficiënte voedselproductie, kwaliteit en 

beheer van water, gezond ouder worden. Juist voor deze doelstellingen ontwikkelt Noord- 

Nederland nieuwe kennis, bedrijvigheid en toepassingen. 

 

Uitgangspunt voor de Houtskoolschets en de visie van Noord-Nederland is een multifund 

benadering die vanuit een geïntegreerde aanpak de verschillende fondsen bij elkaar brengt.Een 

uitwerking hiervan is de AgroAgenda Noord-Nederland: marktpartijen (primaire bedrijven, agro & 

foodindustrie), maatschappelijke organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden gaan 

samen aan de slag om in 2020 te komen tot een moderne landbouw: markgericht, groen en in 

harmonie met fysieke en maatschappelijke omgeving. 



 

 

 

II. Noordelijke inzet POP3 op hoofdlijnen 
 

De noordelijke inzet voor POP3 wordt gebaseerd op de bestaande beleidsprogramma’s en de in SNN 

verband gestelde kaders zoals de Houtskoolschets Structuurfondsen  de RIS3. Met de inzet van POP-

middelen kan een extra impuls worden gegeven aan het bereiken van de provinciale beleidsdoelen. Er 

kan een goede multiplier worden gerealiseerd door POP gelden te koppelen aan regionale/ provinciale 

middelen. Met name de waterschappen zijn hierbij een belangrijke partner, ook financieel. Hiermee 

kan de cofinanciering worden georganiseerd. Het POP wordt in Noord Nederland ingezet op Innovatie 

en verduurzaming van de landbouw, water, natuur en leefbaarheid platteland. Dit komt neer op de 

volgende prioriteiten vanuit het Europese kader: 

1a. Stimuleren innovatie platteland 

1b. Verstevingen band landbouw, onderzoek, innovatie 

2a. Herstructurering landbouwbedrijven 

4a. Biodiversiteit en Natura 2000 

4b/5a. Waterbeheer 

5c. Levering hernieuwbare energie 

6a/b diversificatiering, mico-ondernemening, werkgelegenheid, plaatselijke ontwikkeling platteland 

 

De volgende prioriteiten zijn niet gekozen: 

(1c)    Een leven lang leren 

(2b)    Verjonging sector 

(3a en 3b)  Voedselketen en risicobeheer 

(5b)   Efficienter energiegebruik 

(5d)  Reductie stikstofoxide- en methaanuitstoot 

(5e)  Bevorderen koolstofopslag   

(6c)   Verbeteren toegankelijkheid, ICT.  

 

Een aantal van deze beleidsvelden valt niet direct onder de verantwoordelijkheid van de provincies, 

omdat het beleidsveld ondernemersgericht is en minder gebiedsgericht. Waar mogelijk zijn slimme 

combinaties gemaakt tussen thema’s.   

− Bij stimuleren van een leven lang leren en beroepsonderwijs in de sector is de rijksoverheid 
leidend.  

− Daarnaast worden de aandachtsgebieden “verjonging van de sector” en “voedselketen en 
risicobeheer” waarschijnlijk door het Rijk uitgevoerd.  
Onder de 1

e
 pijler is voorgeschreven dat 2% van het budget wordt besteed aan verjonging sector 

en wordt dit naar verwachting door het ministerie opgepakt.  

− Stimuleren van reductie stikstofoxide- en methaanuitstoot en verbetering koolstofvastlegging zijn 
ook ondernemersgericht. 

− Verbeteren van de ICT infrastructuur in het buitengebied is een belangrijk thema dat door veel 
provincies wordt opgepakt. Aangezien Nederland een van de beste ICT infrastructuur heeft 
binnen de EU, is het niet logisch hier POP3-budget aan te besteden, bovendien is het budget te 
gering voor investeringen in infrastructuur en wordt er ingezet op andersoortige 
financieringsconstructies. 

 

Voor de 4 themagebieden landbouw, Natuur en Landschap, Water en Klimaat, Bodem en Energie 

betekent dit het volgende:  

Landbouw 

Noord-Nederland heeft de ambitie en potentie voor het in de praktijk brengen van de Europese 

doelen, zeker in de transitie naar een duurzamere agrosector (marktgerichter en in balans met fysieke 



 

 

en sociale omgeving). Het stimuleren van innovatie en van de kennisbasis op en rond het 

boerenbedrijf is een essentiële voorwaarden om de transitie te bewerkstelligen. In Noord-Nederland is 

een sprake van een forse transitieopgave. Een groot deel van de agrarische ondernemers ontvangen 

op dit moment relatief veel inkomenssteun uit de 1
e
 pijler van het GLB. Dit wordt sterk afgebouwd. Wij 

zien dit als een belangrijke katalysator voor transitie (aandachtsgebied 1a). De transitie naar een 

duurzamere agro&foodsector is een gezamenlijke verantwoordelijk van landbouwsector, 

agro&foodsector, maatschappelijk organisaties, onderwijs en overheden (aandachtsgebied 1b). Beide 

aandachtsgebieden bieden ook de mogelijkheid om de oprichting van Operational Groups in het kader 

van het European Innovation Partnership Agricultural Productivity and  Sustainability te faciliteren. Dit 

is een nieuw instrument van de Europese Commissie om samenwerking tussen boeren en onderzoek 

vraag gestuurd te laten plaats vinden. Het biedt ook mogelijkheid voor Operational Groups – als zij 

samenwerken met twee Operational Groups in twee andere lidstaten – om (toegepaste) 

onderzoeksvoorstellen te definiëren voor Horizon2020, het wetenschappelijke kaderprogramma van 

de Europese Unie.  

Natuur en Landschap 

De Europese commissie hecht sterk aan verbetering van biodiversiteit. Met dit aandachtsgebied is het 

mogelijk om landbouw en natuur naast en met elkaar te laten functioneren. De Europese 

Commissiestreeft naar een besteding van 25% van de beschikbare Europese middelen aan agrarisch 

natuurbeheer en of gebieden met een natuurlijke handicap. Nederland zal inzetten op agrarisch 

natuurbeheer en ganzenbeleid. Hiermee wordt het agrarisch natuurbeheer net als in het verleden 

deels door Europa gefinancierd. Dit aandachtsgebied biedt verder mogelijkheden om opgaven in het 

kader van de realisatie van de internationale doelen N2000/PAS en KRW uit te voeren. Hierbij kan 

gedacht worden aan kavelruil, flankerend beleid, opheffen verdroging, soortenbeleid, 

landschapsherstel en onderhoud, groen-blauwe diensten.  

Water en klimaat 

De aandachtsgebieden 4b/5a water en klimaat bieden mogelijkheden om met Europese middelen 

opgaven te financieren op het gebied van bijvoorbeeld de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de 

optimalisatie van het beheer van de waterhuishouding van landbouwgronden en aangrenzende 

natuurgebieden, het tegengaan van verdroging en de adaptatie aan klimaatverandering. Voor het 

inzetten van middelen uit het POP3 op het onderdeel water is veel belangstelling. LTO heeft 

bijvoorbeeld het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer geschreven, waarin zij aangeeft op welke wijze 

agrariërs bij kunnen dragen aan de water- en milieuopgaven. De noordelijke waterschappen hebben 

per brief aan de drie noordelijke colleges laten weten, mee te willen praten over de inzet van POP-

middelen op het gebied van water. Zij laten eveneens weten cofinanciering beschikbaar te willen 

stellen voor de wateropgaven.  

Bodem en energie 

Opgaven op het gebied van bodem als bodemstructuurverbetering, vermindering van uitspoeling 

meststoffen, kringlooplandbouw nemen we mee onder het aandachtsgebied water (4b/5a). Met het 

aandachtsgebied energie (5c) is er ruimte voor innovaties op het gebied van biobased economy, 

hernieuwbare energie en sluiten van kringlopen. Mocht in de uitwerking van het fiche voor water 

blijken dat inhoudelijk de opgaven voor een goed bodembeheer en kringlooplandbouw niet daar in 

onder te brengen zijn, dan zal het voorbehoud moeten worden gemaakt dat bodembeheer (4c) als 

extra fiche zal moeten worden uitgewerkt. 

Leefbaarheid 

De Europese commissie stelt de lidstaat verplicht om minimaal 5% van het EU-budget in te zetten 

voor Leader/CLLD. Op welke wijze hieraan invulling gegeven wordt is nog niet bekend. In het 

landsdeel Noord leeft de wens om in te zetten op het aandachtsgebied 6a/b. Dit biedt de mogelijkheid 

om aansluiting te zoeken bij o.a. de leefbaarheidsprogramma's. 



 

 

 

III. Gebiedsanalyse en SWOT platteland Noord-Nederland 
 

 
1.1 Inleiding 
 

 

1.1.1 Gebiedsanalyse en SWOT eerste basis voor POP3 

 

Deze gebiedsanalyse en SWOT dienen als belangrijke basis voor de strategie waarop Noord-

Nederland met het nieuwe POP in wil zetten. De SWOT analyse is zoveel mogelijk toegespitst op het 

landelijk gebied van Noord-Nederland en er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van (uniforme) 

kwantitatieve gegevens. In gevallen dat informatie ontbreekt of niet op het juiste schaalniveau 

beschikbaar is, is  ervoor gekozen om informatie op een ander schaalniveau of kwalitatieve 

informatiete gebruiken. 

 

 

1.1.2 Verantwoording plattelandsdefinitie 

 

Voor deze analyse is het belangrijk om de precieze definitie en ligging van het Noord-Nederlandse 

platteland vast te stellen. Het SCP definieert de stedelijkheid van gebieden (zeer stedelijk t/m niet 

stedelijk) op basis van de “omgevingsadressendichtheid” van woon-, werk- en winkelfuncties. In deze 

gebiedsanalyse maken we gebruik van de definitie van de Europese Unie, tevens te vinden in het 

huidige POP. Zodoende zijn in deze analyse Noord-Nederlandse gemeenten met minder dan 30.000 

inwoners en een bevolkingsdichtheid van minder dan 300 inwoners per km
2
meegenomen

1
. Dit 

resulteert in 53 gemeenten die in 2012 tot het plattelandsgebied worden gerekend, goed voor 

1.033.192 van de 1.718.896 inwoners van Noord-Nederland, ongeveer 60%. Enkele Noord-

Nederlandse gemeenten zijn bij gebrek aan gegevens buiten beschouwing gelaten. Naast deze 

gemeenten is ook het buitenwater (De Waddenzee en het IJsselmeer) meegenomen omdat mogelijk 

aanknopingspunten te vinden zijn tussen deze gebieden en het POP3 programma, eventueel in relatie 

met programma’sals het Visserij programma 2014-2020 (EFVMZ) of het Waddenfonds. Waar 

gemeentelijke gegevens ontbreken wordt gebruikt gemaakt van provinciale of landsdelige gegevens. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Door gemeentelijke herindelingen worden per jaar verschillende gemeenten gebruikt voor verschillende 

variabelen. Een totaaloverzicht van plattelandsgemeenten per jaar (2007 t/m 2012) is te vinden in bijlage I. 

Figuur 1: Plattelandsgemeente in Noord-Nederland (CBS, 2013; bewerkt door ERAC) 
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1.1.3 Ruimtegebruik 

 

Noord-Nederland bestaat grotendeels uit agrarisch terrein (figuur 2). Voor het platteland zijn met name 

de functies agrarische terrein (71%), bos (11%) en binnenwateren (9%) relevant. In vergelijking met 

heel Nederland heeft Noord-Nederland relatief minder bos, maar een hoger aandeel binnenwater en 

landbouw. De provincies verschillen onderling: Groningen en Drenthe worden gedomineerd door 

agrarisch terrein, Drenthe heeft meer bos en Friesland meer binnenwater. 

 

 
Regio Verkeers-

terrein 
(%) 

Bebouwd 
terrein 
(%) 

Semi-
bebouwd 
terrein (%) 

Recreatie-
terrein (%) 

Agrarisch 
terrein 
(%) 

Bos en open 
natuurlijk terrein 
(%) 

Binnen-
water (%) 

Nederland 3 9 1 3 61 13 10 

Noord-Nederland  2 5 1 2 71 11 9 

Groningen  3 7 2 2 78 6 3 

Friesland  2 4 1 1 65 10 16 

Drenthe  3 5 1 2 71 16 2 

 

 

 

1.1.4  Onderzoeksvariabelen 

 

Voor een totaalbeeld van de situatie op het platteland is de hoofdstukindeling gebaseerd op de 

duurzaamheidsgedachte. Derhalve spelen zowel economische, ecologische als sociale aspecten een 

gelijke rol in de kwaliteit van de leefomgeving. Figuur 3 toont deze drie aspecten inclusief de 

variabelen die gebruikt zijn in het onderzoek.  

 

 DUURZAAMHEID VAN HET NOORD NEDERLANDSE PLATTELAND 

Economie Ecologie Sociaal-cultureel 

Bruto regionaal product Natuurkwaliteit Grijze druk 

Werkloosheidspercentage EHS en Natura 2000 gebieden Groene druk 

Gemiddeld persoonlijk inkomen Wervring EHS gebieden Beroepsgeschikte bevolking 

Arbeidsvolume/jaren per sector Inrichting EHS gebieden Bijstandsuitkeringen 

Aantal banen per sector Beheer EHS gebieden Werkloosheidsuitkeringen 

Bedrijfsvestigingen per sector Knelpunten EHS Bevolkingsomvang  

Toegevoegde waarde zuivelindustrie Vermesting Niet-westerse allochtonen 

Grootte landbouwbedrijven in ha. Agrarisch natuurbeheer Samenstelling huishoudens 

Verbredingsactiviteiten Ammoniakconcentraties Afstand tot voorzieningen (km) 

R&D investeringen Ozon Kwaliteit scholen 

Aandeel innovatieve bedrijven Chemische waterkwaliteit Tevredenheid woonomgeving  

Landbouwareaal biologische landbouw Ecologische waterkwaliteit Tevredenheid woning 

(Wind)energie Waterkwaliteit Waddenzee Lokale samenhang 

  

 

 

 

Figuur 3: Onderzoeksvariabelen gebiedsanalyse POP Noord-Nederland 

Figuur 2: Ruimtegebruik Noord-Nederland (CBS, 2012; bewerkt door ERAC) 
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2.1 Economie 
 

 

2.1.1 Economische structuur & inkomen: grote regionale verschillen 

 

Het Noord-NederlandseBRP per inwoner lag in 2010 met €34.549 weliswaar nauwelijks onder het 

nationale gemiddelde van €35.616, maar zou zonder aardgasbaten 19% onder het landelijke 

gemiddelde hebben gelegen. De economie van Noord-Nederland toont zich vooral in Groningen 

conjunctuurgevoelig door de regionale sectorstructuur, relatief weinig hoogopgeleiden en een groot 

aandeel MKB-bedrijven. Verder ligt het stijgende werkloosheidspercentage met 7,2% hoger dan in de 

andere landsdelen, maar is het verschil met de rest van Nederland in de afgelopen jaren verkleind.  

 

Het gemiddeld persoonlijk inkomen van het Noord-Nederlandse platteland lag in 2009 met €26.800 

onder het Noord-Nederlandse gemiddelde van €27.100. Laatstgenoemde bedrag is het laagste van de 

vier landsdelen en ligt fors lager dan het Nederlandse gemiddelde van €30.100.Tevens zijn zeven van 

de tien armste Nederlandse gemeenten Noord-Nederlandse plattelandsgemeenten: Pekela, 

Stadskanaal, het Bildt, Achtkarspelen, Kollumerland en Nieuwkruisland, Oldambt, en Ferwerderadiel. 

 

De regionale inkomensongelijkheid in Noord-Nederland is opvallend. Zo bedraagt het gemiddeld 

persoonlijk inkomen in Oost-Groningen €25.200, versus €29.300 in Noord-Drenthe. Ook tussen 

plattelandsgemeenten bestaan grote inkomensverschillen.Oost-Groningse gemeenten als Vlagtwedde 

en Pekela hebben een gemiddeld persoonlijk inkomen van rond de €24.000, terwijl dit voor 

bijvoorbeeld Haren €37.700 bedraagt. Dit is te verklaren door de perifere ligging van de Oost-

Groningse gemeenten versus de ligging van Haren in de nabijheid van de stad Groningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Werkgelegenheid: belang MKB & landbouw 

 

Het arbeidsvolume van Noord-Nederland bedraagt 598.300 arbeidsjaren (8,77% van het nationale 

totaal). Tussen 2006 en 2011 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidsgroei in heel Noord-

Nederland 0,8% en in het landelijk gebied 0,5%. De werkgelegenheid op het Noord Nederlandse 

platteland vertoonde in 2010 en 2011 een sterkere daling dan Noord-Nederland als geheel (figuur 5). 

Het MKB (95% van het totale aantal bedrijven) is  zeer belangrijk voor de werkgelegenheid, dynamiek 

en het voorzieningenniveau in dorpen. 

 

Figuur 4: Gemiddeld persoonlijk inkomen (x €1000) per persoon (CBS, 2013; bewerkt door ERAC) 
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Groei werkgeleg.  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gem. jr groei 

# banen 147.800  151.200  154.100  154.400  152.900  151.700   Platteland 

Noord-NL % groei  2,3%  1,9%  0,2%  -1,0%  -0,8%  0,5%  

# banen 588.000  603.000  618.000  623.000  618.000  617.000   Noord-NL 

geheel % groei 0,0%  2,6%  2,5%  0,8%  -0,8%  -0,2%  0,8%  

 

 

 

Het plattelandsgebied van Noord-Nederland heeft verhoudingsgewijs minder werkgelegenheid dan de 

steden: 40% van de werkgelegenheid bevindt zich in Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden, 

waar slechts 19% van de beroepsbevolking woont. Verder behoort 76% van 280.000 banen in 

noordelijke plattelandsgemeenten tot de tertiaire en quartaire sector, tegenover 21% in de secundaire 

en 2% in de primaire sector. Toch zijn de primaire (slechts 1% landelijk) en de secundaire sector 

(slechts 16% landelijk) oververtegenwoordigd in het Noord-Nederlandse plattelandsgebied. Dit is 

deels te verklaren door het Agrofoodcluster, dat niet enkel primaire activiteiten beslaat, maar ook de 

voedselverwerkingsindustrie.  

 

 

Het aantal bedrijfsvestigingen per sector in 2009 (zie 

figuur 6) bevestigt het beeld van een 

oververtegenwoordigde landbouwsector. In het 

Noord-Nederlandse plattelandsgebied is 23% van 

de bedrijven actief in de primaire sector. In Noord-

Nederland als geheel bedraagt dit percentage 

16,6% en op nationaal niveau 10%. Het aandeel 

bedrijven in de commerciële dienstverlening blijft 

daarentegen wel achter in het Noord-Nederlandse 

plattelandsgebied.  

 

 

De zuivelindustrieneemt in Noord-Nederland een sterke positie in. Bijna driekwart van alle 

landbouwbedrijven bestond in 2009 uit graasdierbedrijven, tegenover 53% landelijk. In Friesland is dit 

zelfs 86% en in Drenthe 63%. Van de nationale jaarlijkse toegevoegde waarde van de zuivelindustrie 

(€11 miljard) wordt 40% in Noord-Nederland geproduceerd. Wel heeft de zuivelsector voortdurend te 

kampen met mondiale schommelingen in melk-, veevoer, en energieprijzen. Bovendien kan eventuele 

afschaffing van het melkquotum leiden tot prijsdalingentot 16%. In Groningen zijn veel minder 

graasdierbedrijven en is vooral de 

akkerbouwsector prominent aanwezig 

(29,5% tegenover 17,5% landelijk). Door 

beperkt doorgezette schaalvergroting is de 

landbouw in Noord- en Oost-Groningen 

kwetsbaar, terwijl de veenkoloniën in Zuid-

Groningen en Noord-Drenthe afhankelijk 

zijn van de aardappel en de suikerbiet, en 

daardoor van Europese subsidies. 

 

Figuur 6: Aandeel bedrijfsvestigingen per sector in 
Noord-Nederland (CBS, 2009) 

 

Figuur 5: Ontwikkelingen werkgelegenheid Noord-Nederland (CAB, Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning, 2012) 

 

Triple Helix in praktijk: Dairy Campus 

De provincie Friesland zet in op de ontwikkeling van een Dairy 

Campus, als onderdeel van het Agrofoodcluster. Veehouders, 

ondernemers, onderwijsinstellingen, wetenschappers, de 

provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden dragen samen 

bij aan economische optimalisering en verduurzaming van de 

gehele productieketen. 
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Key Clusters 

Noord-Nederland heeft vijf onderling verbonden key 

clusters (agrofood, energie, healthy ageing, 

sensortechnologie  en watertechnologie) die 

voorlopen in werkgelegenheid en innovatiepotentieel.  

Vooral de agrofoodsector en de energiesector zijn 

voor het platteland van belang. 

 

2.1.3 Groeiende behoefte aan betere markttoegang, schaalvergroting en bedrijfsverbreding 

 

Nederland kent een groot verschil tussen de verkoopprijs van boeren en de consumentenprijs, 

doordat de voedselmarkt veel aanbieders en weinig vragers kent. Regionale gegevens hierover zijn 

niet beschikbaar. Door het prijsverschil komen de winstmarges van landbouwbedrijven onder druk te 

staan. Kortere schakels tussen de boer en de consument kunnen het verschil verkleinen.  

 

Afnemende Europesemarktbescherming, lagere winstmarges en een mondiale toename in de vraag 

naar productieruimte voor voedsel nopen Noord-Nederlandse landbouwbedrijven tot schaalvergroting 

en bedrijfsverbreding. In 2011 heeft een kwart van de Noord-Nederlandse landbouwbedrijven een 

standaardopbrengst van boven de €250.000. Bovendien is meer dan 30% van de landbouwbedrijven 

in Noord-Nederland groter dan 50 ha, ruim boven het landelijke gemiddelde. Om schaalvergroting en 

inspelen op veranderende marktsituaties te vereenvoudigen, is meer flexibiliteit in het 

bestemmingsplan van plattelandsgebieden gewenst.   

 

Verbredingsactiviteiten komen in het noorden van Nederland bovengemiddeld vaak voor, maar zijn 

minder lucratief. Vooral Groningen en Friesland kennen met 46,4% respectievelijk 52,0% in 2011 

verhoudingsgewijs veel verbredingsactiviteiten in vergelijking met Drenthe (28,9%) en Nederland als 

geheel (36%) (figuur 7). In Groningen en Friesland leveren de verbredingsactiviteiten voor 67% en 

69% van de gevallen minder dan 10% van de totale bedrijfsomzet op, tegenover 57% landelijk. 

 

 
Verbredingsactiviteit Groningen Friesland Drenthe Nederland 

Verkoop aan huis 8 5 12 13 

Stalling van goederen of dieren 6 7 13 13 

Agrotoerisme 5 7 14 11 

Verwerking landbouwproducten 4 2 4 5 

Zorglandbouw 2 2 5 4 

Loonwerk voor derden 23 11 27 17 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 47 63 23 33 

Boerderij educatie 3 2 3 3 

Figuur 7: Percentage verbredingsactiviteiten agrarische bedrijven per provincie (CBS, 2013; bewerkt door ERAC) 

 

 

2.1.4  Innovatie loopt achter; kansen in kennisvalorisatie 

 

De R&D-investeringen in het Noord-Nederlandse plattelandsgebied lopen achter op de steden en op 

de rest van Nederland. Van de €665 miljoen (6% van het landelijke totaal) die in 2009 in Noord-

Nederland aan R&D werd uitgegeven, is ruim 71% toe te schrijven aan de provincie Groningen, 

grotendeels dankzij onderwijsinstellingen in de stad Groningen. Hiermee samenhangend loopt ook de 

innovatie in het noordelijke MKB achter. Zo lag de groei in R&D-investeringen in het MKB in Noord-

Nederland tussen 2003 en 2007 met 18% onder het landelijke gemiddelde van 21%. Bovendien ligt 

het aandeel innovatieve bedrijven  met 25% onder het nationale gemiddelde van 31%.  

 

De combinatie van in de stad Groningen 

aanwezige R&D, achterblijvende innovatie in het 

noordelijke MKB en de noodzaak tot efficiëntere 

productie in de agrofoodsector biedt grote 

kansen voor kennisvalorisatie. Blijvende 

aandacht voor de triple-helix structuur in key 

clusters draagt bij aan de regionale verzilvering 
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van R&D-investeringen en vergroot het regionale innovatiepotentieel. Hiertoe is het overbruggen van 

het cultuurverschil tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen cruciaal, evenals samenwerking 

en afstemming tussen kennisinstellingen.   

 

 

2.1.5 Verduurzaming & biologische landbouw: een groeiende behoefte 

 

Naast innovatie bestaat op het noordelijke platteland ook een behoefte aan verduurzamingvan de 

agrofoodsector en energiesector.Enerzijds komt deze behoefte voort uit Europese beleid en subsidies 

die zich op verduurzaming richten. Gezien de jaarlijkse inkomenssteun van €215 miljoen aan Noord-

Nederlandse boeren is behoud van Europese steun van groot belang, ook bij nog meer nadruk op 

verduurzaming. Anderzijds zorgtmilieubewustzijn en duurzameconsumptievoor een toenemende 

vraag naar ecologisch verantwoorde voedsel- en energieproductie. Tevens biedt de behoefte aan 

ecologisering kansen voor het verweven van landbouw met recreatie, zorg en energieproductie.  

 

Met gemiddeld 2,71% (Groningen), 2,52% (Friesland) en 2,35% (Drenthe) van het landbouwareaal 

beschikbaar voor biologische landbouw lopen de Noord-Nederlandse plattelandsgebieden in 2011 

gelijk met het landelijke gemiddelde van 2,55%. Gemeten in oppervlakte heeft Friesland met 5.736 ha. 

zelfs het op twee na grootste biologische landbouwareaal. Tussen 1995 en 2010 nam het biologisch 

landbouwareaal in Noord-Nederland toe met meer dan 475%, tegenover 270% landelijk. Wel 

stagneert deze groei en kende Noord-Nederland kende in 2011 zelfs een afname van 1,4%. 

 

 

2.1.6 Aardgaswinning nu prominent; kansen voor duurzame energiewinning 

 

Energieproductie krijgt in Europees beleid steeds meer prioriteit. Ook in Noord Nederland neemt het in 

de vorm van aardgaswinning een bijzondere positie in, gezien de centrale ligging in de Europese 

gasinfrastructuur en de concentratie van kennis en bedrijven.Naast gaswinning zijn de laatste jaren 

steeds meer delen van het Noord Nederlandse platteland aangewezen als locatie voor 

windmolenparken. Het aantal opgewerkte MegaWatt windenergie is hierdoor toegenomen (zie figuur 

8) en zal ook de komende jaren aanzienlijk toenemenin de concentratiegebieden  Eemshaven, Delfzijl, 

het noorden van het IJsselmeer en de Wieringermeerpolder (IenM, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figuur 8: Totaal windvermogen in Megawatt 

 

Ook andere duurzame (zonne-energie, waterkracht, golfkracht, blauwe energie, restwarmte) en niet 

duurzame energiebronnen (kolencentrales Eemshaven) zijn in ontwikkeling op het Noord-Nederlandse 

platteland. In relatie tot de biobased economy – gebaseerdop efficiënt gebruik van gewassen en 

biomassa voor voeding, veevoer, materialen, energie en brandstof – zijn de eerste stappen gezet. Het 

platteland krijgt zodoende een belangrijke functie qua energieontwikkeling en -distributie.  
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Economie (samenvatting) 

• Het inkomensniveau in het Noord-Nederlandse plattelandsgebied ligt onder het nationale 

gemiddelde en verschilt sterk per regio en gemeente. 

• Het MKB is, vooral in de agrofoodcluster, belangrijk voor de werkgelegenheid en de dynamiek op 

het platteland. In de steden bevindt zich relatief meer werkgelegenheid dan op het platteland.  

• Binnen de Noord-Nederlandse landbouwsector is vooral de zuivelindustrie in Friesland van 

belang. Groningse landbouw bestaat vooral uit akkerbouw. 

• Toenemende samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in een 

triple helix structuur kan de innovatie van het Noord-Nederlandse MKB een impuls geven. 

• Veranderingen in consumentenbehoeften en subsidiestructuur leiden tot schaalvergroting, 

bedrijfsverbreding, en verduurzaming van landbouwbedrijven. Biologische landbouw kan voor 

Noord-Nederland belangrijk zijn, mits de sector in Noord-Nederland niet verder stagneert. 

• De huidige energiepositie van het Noord-Nederlandse platteland biedt potentie om te investeren in 

duurzame energieoplossingen, zoals windenergie en de biobased economy. 
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Figuur  9: EHS en Natura 2000 gebieden in Noord-Nederland (CBS, PBL, Wageningen UR (2007) 

Figuur  10: Verwerving EHS Nieuwe Natuur inclusief Robuuste Verbindingen (IPO, Nulmeting op Kaart, 2012) 

 
3.1 Ecologie 
 

 

In de ecologische analyse worden de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000 

natuurgebieden behandeld, evenals waardevolle landschappen en de lucht- en waterkwaliteit. 

 

 

3.1.1 Natuurgebieden: EHS & Natura2000 

 

Er zijn twee soorten beschermde natuurgebieden in Noord-Nederland: de Natura 2000-gebieden en 

de EHS (figuur 9). De Natura 2000-gebieden vallen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen en 

maken vrijwel volledig deel uit van de EHS.De EHS is een samenhangend netwerk van in 

(inter)nationaal opzicht belangrijke, duurzaam te behouden ecosystemen (LNV, 1990). Tot de 

kerngebieden van de EHS in Noord-Nederland horen zes Nationale Parken: Lauwersmeer, 

Schiermonnikoog, De Alde Feanen, Drents-Friese Wold, Dwingelerveld en Drentsche Aa. Dankzij het 

'nee, tenzij'-principe (bebouwing kan enkel onder strenge voorwaarden en bij gebrek aan 

alternatieven), wordt in de Noord-Nederlandse EHS-gebieden weinig gebouwd (CBS, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De provincies verschillen in de ontwikkeling van de EHS. De totale Nederlandse EHS is met 86% 

gestegen van 46.297 naar 86.083 ha. De EHS in de provincie Friesland is bovengemiddeld 

toegenomen met 96%. Echter, Groningen (45%) en Drenthe (64%) kenden een beperkte toename. 

Verwerving, inrichting en beheer spelen een belangrijke rol bij de realisatie van de EHS en de 

provincies hebben taakstellingen voor deze onderdelen. Figuur 10 toont dat de provincie Groningen 

66% van de verwevingstaakstelling heeft gerealiseerd, Friesland 61% en Drenthe 60% (IPO, NOK 

2012). Qua inrichting loopt Drenthe ver achter op de taakstelling: slechts 14% is voltooid. 

 

 

Provincie Taakstelling Overgedragen 
terreinbeheerder 

BBL-bezit 
begrenzing 

Functieverandering Totaal 
verworven 

Fysieke 
restanttaakstelling 

Groningen 11.389 6.408 705 478 7.591 3.798 (33%) 

Friesland 19.184 10.362 771 526 11.659 7.525 (39%) 

Drenthe 18.027 9.675 755 329 10.759 7.268 (40%) 

 
 

 

Verschillende partijen beheren het EHS-gebied: voor 61% door Staatsbosbeheer, voor 29% door 

terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen en voor 10% 

particulier door overige beheerders. 
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Figuur  11: Inrichting EHS Nieuwe Natuur en Robuuste Verbindingen (IPO, Nulmeting op Kaart, 2012) 

 
Provincie Taakstelling Ingericht Functieverandering Totaal Fysiek 

ingericht 
Restanttaakstellling 

(1-2-3) 
Waarvan fysiek 
onderhandelen 

Groningen 11.389 4.091 272 4.363 7.026 (62%) 392 

Friesland 19.184 6.494 148 6.642 12.542 (65%) 874 

Drenthe 18.027 2.461 83 2.544 15.483 (86%) 2.348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knelpunten belemmeren de ontwikkeling van de EHS in Noord Nederland en waren in 2011 voor 

minder dan de helft opgelost. (figuur 12 en 13). Zo kampt Drenthe nog steeds met vermesting en kent 

Friesland een gebrek aan geschikt leefgebied.Ook voor verdroging blijft er nog een flinke opgave 

liggen op circa 50% van het verdroogde oppervlakte.Versnipperingbedreigt veel plant- en diersoorten. 

Daarom neemt het Meerjarenprogramma Ontsnippering barrières als (spoor)wegen en water weg 

tussen EHS-gebieden met ecoducten, faunatunnels en andere faunavoorzieningen.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Natuurgebieden dienen synergie te krijgen met andere functies. De Raad voor de Leefomgeving en 

Infrastructuuradviseert om natuur te verbinden met domeinen als gezondheid, recreatie, waterbeheer 

en waterveiligheid. Daarnaast biedt een klimaatmantel (een multifunctionele cultuurlandschapszone 

rondom de EHS) kansenvoorwaterbeheer, recreatie, landschap en multifunctionele bedrijvigheid, om 

zo de overgang van stad naar buitengebied te verkleinen. 

 

 

3.1.2 Nationale landschappen, cultuurlandschappen & landschapsbeheer 

 

Vier typen cultuurlandschappen zijn prominent in Noord-Nederland aanwezig: een kern van 

zandgebieden in voornamelijk Drenthe en ZuidOost-Friesland, daaromheen veengebieden in Oost-

Friesland, Zuid-Groningen en Zuidoost Drenthe, zeekleigebied in Noordwest Friesland en Noord-

Groningen, en laagveengebied in het midden en zuiden van Friesland (Figuur 14).De Veenkoloniën 

zijn met 50% tot 75% het meeste aangetast in hun historische identiteit(Compendium voor de 

Leefomgeving, 2012).  

 

Binnen Noord-Nederland zijn vier Nationale Landschappen aangewezen, oftewel gebieden met een 

unieke samenhang tussen natuur, cultuur en geschiedenis: Middag-Humsterland, Noardlikke Fryske 

Aantal knelpunten Opgelost Gedeeltelijk opgelost Resterend 

Groningen 5 1 7 

Friesland 5 3 5 

Drenthe 6 2 10 

Figuur 12: Overzicht knelpunten EHS per provincie (Ministerie EL&I, 2012) 

Figuur 13: Ruimtelijke knelpunten EHS (CBS, PBL, Wageningen UR (2013)) 
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Wâlden, Zuidwest Fryslân en Drentsche Aa (figuur 14). Deze Nationale Landschappen bestaan voor 

60% à 80% uit agrarisch grondgebied, kennen weinig groei in bebouwing (CBS, 2012) en krijgen met 

een 7,5 à 8 een relatief hoog rapportcijfers (Compendium voor de Leefomgeving, 2009).   

Een manier om natuur en landbouw met elkaar te combineren is via agrarische natuurbeheer. Dit is 

sinds 1999in Noord-Nederland slechts zeer licht gestegen, met grote verschillen tussen de provincies. 

In Friesland is een stijging te zien, in Groningen stabilisatie en in Drenthe een afname (figuur 15). 

Oorzaken hiervan zijn beheerproblemen, bureaucratie, beperkte vergoedingen, verkoop van grond en 

een korte contractduur. Ook wordt agrarisch natuurbeheer op verkeerde plekken ingezet en  ontbreekt 

een gebiedsregisseur vaak (Kleijn, De effectiviteit van Agrarisch Natuurbeheer, 2012). Het rapport 

Onbeperkte Houdbaar (RLI, 2013) adviseert een effectiever agrarische natuurbeheer, met meer 

maatschappelijke betrokkenheid bij natuur(beleid) en een heldere taakverdeling. 

 

De afname van weidevogels als de grutto en de kievit een prangende kwestie. Dit komt door 

intensivering van de landbouw, lage grondwaterpeilen, vroeger en vaker maaien en de beperkt inzet 

van beheermaatregelen.  

 

 

 

 
 

Figuur 14: Cultuur- & Nationale Landschappen(Compendium voor de Leefomgeving, 2003, bewerkt door ERAC).   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figuur 15: Agrarische natuurbeheer (aantal ha.) 
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3.1.3 Natuur-. lucht en waterkwaliteit 

 

Net als in de rest van Nederland voldoet een groot deel (80%) van het natuuroppervlakte van Noord-

Nederland niet aan de beleidsdoelstellingen (Figuur 16). Met name in Groningen is de natuurkwaliteit 

ondermaats, maar ook in Drenthe en Friesland is de natuurkwaliteit grotendeels ontoereikend. 

 

 

 Goed (%) Bijna goed (%) Matig (%) Ontoereikend (%) Slecht (%) 

Groningen 4 4 7 45 39 

Friesland 11 8 14 51 16 

Drenthe 8 12 20 50 10 

Nederland 13 9 17 45 17 

 

Figuur  16: Natuurkwaliteit in Noord-Nederland (CBS, PBL, Wageningen UR (2009) 

 

Over het algemeen is de luchtkwaliteit van Noord-Nederlandse platteland goed, lettende op 

ammoniakconcentraties, fijnstof, ozon, en geurbelasting. Lokaal kunnen de ammoniakconcentraties 

relatief hoog zijn, met name in Friesland (omgeving Franeker), Groningen (omgeving Leek en Roden) 

en rond de grens met Duitsland. Tevens kennen Noord-Groningen, Zuid-Drenthe en Zuidoost-

Groningen hoge ozonconcentraties. Schadelijk stoffen, zoals fijnstof, en zwavelconcentraties komen 

nauwelijks voor in Noord-Nederland. De stikstofconcentratie is echter wel problematisch:figuur 17 laat 

zien dat voornamelijk Drenthe en Oost-

Friesland kampen met te hoge 

stikstofconcentraties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur  17: Overschrijding kritische stikstofdepositie op natuur, Noord-Nederland (RIVM, 2009) 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

Met de PAS worden maatregelen getroffen in gebieden met 

een hoge stikstofconcentratie, om zo de achteruitgang van 

de biodiversiteit tegen te gaan. Maatregelen betreffen o.a. 

het verminderen van stalemissies, schoner transport en 

schonere verbrandingsprocessen.  
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De chemische kwaliteit van het water (lettend op tributyltin, cadmium en enkele PAKs) in Noord-

Nederland verschilt sterk per regio en voldoet in West-Friesland, Midden-Drenthe en de Waddenzee 

niet(figuur 83). De ecologische kwaliteit  is ontoereikend in de Waddenzee, de Friese meren en enkele 

delen van Groningen. In gebiedseigen water leidt vermesting tot hoge concentraties stikstof en 

fosfaat. Dit kan giftige (blauw)algen en een kroosdek veroorzaken, met zuurstofloos water en 

vissterfte tot gevolg. Voor niet-

gebiedseigen water als de Waddenzee 

gelden problemen als een te hoge 

concentraties nutriënten voor algen. Als 

gevolg van de matige chemische en 

ecologisch conditie van de Waddenzee 

staat de biodiversiteit onder druk.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

De EU heeft lidstaat Nederland er op aangesproken dat we achter blijven in het realiseren van KRW 

doelen. De EC wijt dit vooral aan de landbouw (te veel nutriënten en bestrijdingsmiddelen in grond- 

en oppervlaktewater) en verwacht van Nederland dat hierop POP3 wordt ingezet. De provincie is, 

met het waterschap, verantwoordelijk voor het realiseren van de (ecologische) KRW-doelen.  

De noordelijke provincies willen hier samen met de waterschappen en de landbouw, en met inzet 

van POP3, op in spelen, onder de noemer: landbouw/watermaatregelen ten behoeve van KRW- en 

klimaatadaptatiedoelen. Hierbij kan uitvoering worden gegeven aan (onderdelen van) het Deltaplan 

Agrarisch Waterbeheer (DAW) van LTO Noord. Met kennisdeelprojecten, praktijkproeven en 

demonstratieprojecten gericht op wat individuele ondernemers aan deze doelstellingen bij kunnen 

dragen, bijvoorbeeld met duurzaam bodembeheer, kringloopboeren, precisie landbouw, 

vermindering van de erfafspoeling, spuitvrije zones, aangepaste drainage. Op gebiedsniveau gaat het 

om maatregelen als aanleg en onderhoud van natuurvriendelijke oevers, hergebruik van fosfaat en 

nitraat uit slootbagger en bermmateriaal, tijdelijk gedogen van water op het land. Het gaat hierbij om 

bovenwettelijke maatregelen van boeren en niet reguliere waterschapstaken.  

De noordelijke waterschappen hebben de provincies per brief aangeboden € 5,5 mln/j bij te dragen 

aan de cofinanciering van de inzet van POP3 op watermaatregelen. Provincie, waterschap en 

landbouworganisaties zullen hierover in een later stadium nadere afspraken moeten maken. 

 

Ecologie (samenvatting)  

• Bij aanvang van het EHS beleid in 1999 was een grote groei waarneembaar van het EHS areaal. 

Deze groei is de laatste 5 jaar afgezwakt. 40% van de taakstelling voor grondverwerving is 

Figuur 18 : Chemische en ecologische toestand oppervlaktewater (Compendium voor de leefomgeving, 2012) 

Stijging watertemperatuur 

Naast waterkwaliteit is ook watertemperatuur van belang voor 

de flora en fauna. Het Aqualarm heeft vanaf 1975een stijging 

van meer dan ¾ graad in de beken en bijna 2 graden in de 

vennen in Drenthe waargenomen. Oorzaken zijn de lozing van 

afvalwater en de stijging van de luchttemperatuur.  
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behaald, maar 70% van het gebied moet nog worden ingericht. De EHS stuit op veel knelpunten, 

zoals verdroging, versnippering en in Drenthe vermesting.  

• Natuurlandschappen in Noord Nederland krijgen een relatief hoge waardering 

• Noord Nederland heeft een groot oppervlak (ca 20.000 ha) agrarisch natuurbeheerOnderzoekers 

pleiten voor verbetering en een nieuwe aanpak, met meer aandacht voor o.a. waterbeheer. 

• De PAS beoogt de stikstofconcentratie in Noord-Nederland te verminderen. Verder is de 

luchtkwaliteit in Noord-Nederland goed, in tegenstelling tot de waterkwaliteit. Noord-Nederland, 

blijft achter in het realiseren van de KRW doeleinden.Er zijn talloze ideeën om dit te verbeteren. 

Daar staan provincies, waterschappen en de landbouwsector voor aan de lat. 
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Opvolging landbouwbedrijven moeizaam 
Volgens het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt wordt de 
overname van landbouwbedrijven belemmerd door een 
inkomstendaling van 35% in de afgelopen 30 jaar, door stijgende 
energiekosten en de afgebouwde quotumregeling. Bovendien 
ontmoeten boeren elkaar minder vaak en dreigt vereenzaming.  

4.1 Sociaal-maatschappelijke vitaliteit 
 

 

4.1.1 Grijze en groene druk grotere bedreiging dan krimp 

 

Hoewel de totale Noord-Nederlandse bevolking nog licht zal toenemen(2,5% groei versus 5% landelijk 

in 2030), krimpt de Noord-Nederlandse beroepsgeschikte bevolking tussen 2010 en 2040 naar 

verwachtingmet 12,5%, tegenover 8% landelijk (figuur 20). Nu al ligt de groene druk (0- tot 20-jarigen 

als percentage van het aantal 20-tot 65-jarigen) en de grijze druk (65-plussers als percentage van het 

aantal 20-tot 65-jarigen) boven het landelijke gemiddelde (figuur 19).  

 

 

 Groene druk Grijze druk 

Noord-Nederland 38,9 29,9 

Platteland Noord Nederland 41,2 32,7 

Nederland 38,5 26,8 

 

Figuur 19: Grijze en groene druk (Platteland) Noord-Nederland en Nederland geheel 

 

 

 
 
Figuur 20: Prognose ontwikkeling bevolking en beroepsbevolking CBS, Indexcijfer 2010=100.  

 

 

In Friesland en Drenthekrimpt de beroepsbevolking van plattelandsgebieden meer dan in de steden 

(figuur 21). In Noordoost-Friesland leidt dit tot leegstand in historische dorpskernen. In Drenthe heeft 

vooral het Zuidoost-Drentse plattelandsgebied met wegtrekkende jongeren te maken, deels door een 

beperkt aanbod van hbo-opleidingen. In Noord- en Oost-Groningen krimpen ook steden als Delfzijl en 

Winschotendoor wegtrekkende hoogopgeleiden. Opmerkelijk genoeg trekken vooral vrouwen weg uit 

plattelandsgebiedenin Groningen en Friesland. 

 

Zowel het percentage bijstandsuitkeringen 

(2,1%) als het percentage WWB & WIJ-

uitkeringen (1,9%) liggen in de Noord-

Nederlandse plattelandsgemeenten onder 

de landelijke gemiddelden van 2,4% en 

2,2%, en ruim onder de gemiddelden van 

de Noord-Nederlandse steden van 4,1% en 

3,7%.  
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Het Noord-Nederlandse platteland kent weinig niet-Westerse allochtonen (2,5% van de bevolking 

tegenover 7,3% in de Noord-Nederlandse steden en 11,6% landelijk). Verder heeft het Noord-

Nederlandse platteland minder eenpersoonshuishoudens (29,1% versus 36,4% landelijk) en meer 

huishoudens met én zonder kinderen. 

 

 

 

 

Figuur 21: Cumulatieve bevolkingsgroei 2008-2025 volgens CBS bevolkingsprognose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 22: Cumulatieve groei beroepsbevolking 2008-2025 volgens CBS bevolkingsprognose 

 

 

4.1.2 Voorzieningenniveau op peil; enkele aandachtspunten 

 

Met name in Groningen is de bevolking verspreidover veel kleine kernen. Weliswaar ligt de 

bereikbaarheid van voorzieningenhierdoor onder het Noord-Nederlandse gemiddelde (figuur 23), maar 

dit beïnvloedt de leefbaarheid van dorpen niet sterk (CAB, 2011). Dankzij toegenomen mobiliteit is 

men bereid naar naburige plaatsen te reizen. De tevredenheid van de dorpsbewoners over het 

voorzieningenniveau is niet veel lager dan in Noord-Nederland als geheel (figuur 24). 

 

 
 Gemiddeld 

pers. inkomen 
Afstand tot 

huisarts 
Afstand tot 

kinderdagverblijf 
Afstand tot school 

basisonderwijs 
Afstand tot grote 

supermarkt 

Nederland 30,1 0,9 1,1 0,6 0,9 

Noord-Nederland  27,1 1,4 1,9 0,8 1,2 

Platteland Noord-NL  26,9 1,9 3,7 1,0 1,8 

Figuur 23: Afstand tot voorzieningen in km 
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% (zeer) tevreden met winkels openbaar parkeren openbaar vervoer aanwezigheid groen 

Platteland NL  75 71 55 84 

Noord Nederland 78 70 65 83 

Figuur 24: Percentages tevredenheid met voorzieningen 

 

 

Enkele achterblijvende voorzieningen kunnen de leefbaarheid echter bedreigen. Ten eerste kunnen in 

Noordoost-Groningen problemen met huisartsenzorgontstaan. Nu blijven huisartsvacatures ongevuld, 

terwijl veel huisartsen de komende jaren met pensioengaan. Ten tweede zijn kanttekeningen te 

plaatsen bij de onderwijskwaliteit. Zo krimpt de leerlingenpopulatie van de meeste Groningse 

gemeenten, maar worden scholenfusies geremd door kleinescholentoeslag en de fusietoets. In het 

Friese en Groningse voortgezet onderwijs presteert circa 20% van de afdelingen ondermaats en in 

Groningen is 5% zeer zwak. Ten derde zorgt het ontbreken van horecavoorzieningen voor de opkomst 

van drinkketen die overmatige alcoholconsumptie in de hand werken. 

 

 

4.1.3 Lokale samenhang & tevredenheid over woonomgeving op peil 

 

Uit het onderzoek van Woon12 blijkt dat 91% van de inwoners van Noord Nederland (zeer) tevreden 

is over hun woning. Ook voor de woonomgeving is de waardering hoog: 87% van de inwoners van 

Noord Nederland is (zeer) tevreden. In Zuidoost Drenthe is echter 10% ontevreden over de 

woonomgeving, tegen 4% in het gehele Nederlandse platteland.  

 

Het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers zorgt voor dynamiek en vitaliteit in de Noord-

Nederlandse plattelandsgebieden. Zo kent Friesland percentueel de meeste vrijwilligers van alle 

Nederlandse provincies en scoort de provincie zeer sterk op sociale en politieke participatie (CBS, 

2010). Volgens de WRR (2012) is het verenigingsleven van veel dorpen in Noord-Nederland dan ook 

hoogontwikkeld en bestaat er een verfijnd netwerk van dienst- en wederdienst. Buiten de directe 

omgeving van de dorpen is de samenhang tussen plattelandsbewoners echter wel minder sterk, en in 

de perifere gebieden van Groningen ligt de politieke participatie laag. Samenvattend toont figuur 25 

aan dat in Noord-Nederland de lokale samenhang in kleine dorpen rond het landelijke gemiddelde ligt, 

met uitzondering van grote Friese dorpen die lager scoren.  
 

 
Figuur 25: Lokale samenhang in dorpen per provincie 

 



22 

 

Sociaal-maatschappelijke vitaliteit (samenvatting) 

• Terwijl de bevolking van Noord-Nederland als geheel tot 2030 licht blijft groeien, kampen enkele 

plattelandsgebieden nu al met krimp. Meer nog dan krimp, zal toenemende groene en grijze druk 

het aanbod op de arbeidsmarkt in het Noord-Nederlandse plattelandsgebied reduceren.  

• Als gevolg van dalende winstmarges, toenemende (administratieve) lasten en afnemende sociale 

cohesie verloopt de opvolging van landbouwbedrijven door jongere generaties steeds moeizamer. 

• Terwijl de Noord-Nederlandse plattelandsgebieden minder voorzieningen in de directe omgeving 

hebben, beïnvloedt dit de leefbaarheid niet sterkvanwege de mobiliteit van plattelandsbewoners. 

• De kwaliteit van onderwijsvoorzieningen in de Noord-Nederlandse plattelandsgebieden blijft soms 

achter op  het landelijke gemiddelde. 

• Zowel qua tevredenheid over woonomgeving en sociale cohesie verschilt het Noord-Nederlandse 

platteland niet sterk van de rest van Nederland. 
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5.1 SWOT-tabel 
 

 Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen 

E
c
o

n
o

m
ie

 

 

• Sterke MKB sector  

• Sterke zuivelindustrie en triple helix 
structuur met Dairy Campus   

• Bovengemiddeld veel 
verbredingsactiviteiten 
landbouwsector 

• Veel grond beschikbaar voor 
schaalvergroting van 
landbouwbedrijven 

• Sterke energie infrastructuur (m.n. 
gas gerelateerd) 

 

• BRP en persoonlijk inkomen onder 
landelijk gemiddelde 

• Grote regionale 
inkomensverschillen tussen Noord-
Nederlandse plattelandsgebied 

• Bovengemiddeld 
werkloosheidspercentage 

• Achterblijvend opleidingsniveau 

• Conjunctuurgevoelige economische 
structuur en bovengemiddelde 
economische krimp 

• Beperkt aantal innovaties in 
(landbouw)bedrijven 

• Verbredingsactiviteiten minder 
lucratief dan elders in Nederland 

 

• Stijgende voedselprijzen en -vraag 
versterkt marktpositie van het 
agrofoodcluster 

• Toenemende mondiale vraag naar 
energie; mogelijkheden in de 
energieopwekking en biobased 
economy 

• Kortere schakels tussen de boer en 
de consument in biologische 
landbouw  

• Maatschappelijke en economische 
behoefte en politiek draagvlak voor 
verduurzaming en innovatie van 
landbouwbedrijven  

• Kennis-spillovers tussen 
kennisnetwerken in de steden en 
(landbouw)bedrijven door triple helix 
structuren 

• Cross-overs tussen key clusters  

• Versoepeling regelgeving omtrent 
bestemmingsplannen en 
schaalvergroting  

• Behoefte aan ecologisering kan 
landbouw, recreatie, zorg, en 
energieproductie verweven 

• Bijdrage in werkgelegenheid en 
economische groei van key clusters, 
zoals agrofoodcluster 

 

• Toenemende regionale 
inkomensongelijkheid tussen het 
platteland en de steden 

• Prijsfluctuaties in de agrarische 
sector 

• Kwetsbare akkerbouw in Noord- en 
Oost-Groningen door beperkte 
schaalvergroting 

• Afhankelijkheid van Europese 
subsidies van aardappel- en 
suikerbietteelt in Zuid-Groningen en 
Noord-Drenthe  

• Lage winstmarges en 
afhankelijkheid van afnemers door 
indirecte markttoegang van boeren  

• Afnemende (Europese) 
financieringsmogelijkheden, afname 
budget GLB 

• Stagnerende groei van de 
biologische landbouwsector 
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 Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen 
E

c
o

lo
g

ie
 

 
• Dunbevolkt en uniek landelijk 

gebied 

• Groot oppervlak.agrarisch 
natuurbeheer 

• Groot oppervlak EHS 
verworvenWaardering 
landschappelijke kwaliteit 

• Gestage vordering Natura-2000 
netwerk 

• Goede luchtkwaliteit met weinig 
fijnstof, stikstof en een voor een 
landbouwgebied lage 
ammoniakconcentra 

• Versnippering, vermesting en 
verdroging van natuur 

• Afname in agrarisch natuurbeheer 
door problemen in de uitvoering en 
regelgeving 

• Lokaal soms hoge 
ammoniakconcentraties  

• Lokaal matige chemische 
waterkwaliteit 

• Waterkwaliteit beneden niveau, ook 
in de Waddenzee  
 

 

• Verdere verbinding van Noord-
Nederlandse natuurgebieden door 
EHS  

• Terugdringen vermesting, 
verdroging en ammoniakuitstoot o.m 
door biologische landbouw 

• Regionaal aanwezige kennis 
aangaande verduurzaming van de 
landbouwsector kan in triple helix 
verduurzaming bevorderen 

• Focus op duurzaamheid bevordert 
duurzame energiemarkt en -
landbouwproductie  

• Verbeteren aanpak agrarisch 
natuurbeheer 

• Synergievoordelen tussen 
ruimtegebruikers (landbouw, natuur, 
water, wonen) 

• Matige ecologische waterkwaliteit 
door vermesting zorgt voor dreiging 
van blauwalg en kroosdek 

• Afname van sommige vogel- en 
vispopulaties in de Waddenzee  

• Afvlakkende groei van EHS areaal 

• Problemen in agrarisch 
landbouwbeheer moeilijk oplosbaar  

• Plaatselijk verhoogde ammoniak- 
en ozonconcentraties 

• Toename EHS in Groningen en 
Drenthe stagneert mede door 
verdroging/vermesting  
 

 

S
o

c
ia

a
l-

m
a
a
ts

c
h

a
p

p
e
li

jk
 

 

• Goede landschapswaardering door 
rust, ruimte en natuur 

• Sterke sociale cohesie tussen 
bewoners van plattelandsdorpen 
biedt een sociaal vangnet 

• Lage bijstands- en 
werkloosheidsuitkeringen 

• Weinig alleenstaanden verkleint de 
kans op sociale uitsluiting 

• Grote tevredenheid over woning en 
woonomgeving 

• Algemene bereikbaarheid 
voorzieningen goed. 

• Bevolkingsafname (met name in 
periferie) 

• Vergrijzing 

• Een hoog percentage zwakkere 
scholen 

• Onderwijspotentieel jongeren 
onvoldoende benut 

• Tekort aan huisartsen 
 

• Profileren als goedkoop en 
aantrekkelijk woongebied 

• Insluiting van landbouwgebieden/-
bedrijven in kennisnetwerken in 
stedelijk gebied 

• Multifunctionele consumptieruimte 
en vervlechting met stedelijk gebied 
biedt ruimte voor 
verbredingsactiviteiten  

• Sterke sociale cohesie om 
problemen op te pakken 

 

• Leegloop van jongeren en 
werkenden naar stedelijk gebied 

• Voorzieningenniveau onder grotere 
druk 

• Krimpende (beroeps)bevolking  

• Risico op sociale uitsluiting in 
krimpgebieden 

• Moeizame bedrijfsopvolging door 
jongere generaties 
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II Relatie met overig beleid en programma’s 
 

 

1.1 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk geeft de relatie weer van het POP3 programma met diverse Europese, nationale en 

regionale beleidskaders, programma’s en initiatieven. Het doel van dit hoofdstuk is om het nieuwe 

POP3 voor Noord-Nederland duidelijk te positioneren binnen het Europese en regionale krachtenveld 

en daarmee ook relaties en verbanden tussen diverse programma’s en initiatieven inzichtelijk te 

maken. Op deze manier wordt ook duidelijk wat enerzijds het belang is van het POP voor Noord-

Nederland en anderzijds de meerwaarde is van een landsdelige uitvoering van het POP3 voor Noord-

Nederland. De inhoud van dit hoofdstuk vormt samen met de SWOT analyse van het platteland in 

Noord-Nederland een belangrijke onderbouwing van de inhoudelijke keuzes die Noord-Nederland met 

het POP3 wil maken.  

 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 

• Relevant Europees beleid: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Cohesiebeleid; 

• Doelstellingen POP3 programma; 

• Relatie POP3 met andere programma’s en initiatieven. 

 

 

1.2 Europees beleid 

 

Zonder uitputtend te willen zijn, worden de voor het POP3 twee belangrijkste beleidskaders toegelicht, 

namelijk het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Cohesiebeleid.  

 

1.2.a Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 

 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is in werking getreden in 1962. Belangrijke redenen 

om een Europees landbouwbeleid in het leven te roepen, waren het garanderen van een veilige en 

continue Europese voedselproductie en het harmoniseren van (nationale) landbouwsteun tussen 

Europese lidstaten. Van oorsprong bestaat het GLB vooral uit directe betalingen aan landbouwers en 

markt- en prijsbeleid. Vanaf 2000 bestaat het GLB uit twee pijlers: 

 

• Pijler 1  Directe betalingen en markt- en prijsbeleid 

Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) 

 

• Pijler 2  Plattelandsontwikkeling 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 

 

Pijler 2 omvat maatregelen die in bredere zin bijdragen aan plattelandsontwikkeling. Het 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP), zoals dat sinds 2000 in Nederland wordt uitgevoerd, valt 

onder pijler 2 van het GLB.  

 

In het voorstel van de Europese Commissie voor het GLB voor de periode 2014-2020 wordt ernaar 

gestreefd het GLB eenvoudiger te maken en in lijn te brengen met de doelen en prioriteiten van 

hetCohesiebeleid.Het is de nadrukkelijke wens van de Europese Commissie dat het GLB meer 

bijdraagt aan de doelstellingen van het Cohesiebeleid: slimme, duurzame en inclusieve groei. 
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1.2.b Cohesiebeleid 2014-2020 

 

In het Cohesiebeleid 2014-2020 gaat de Europese Commissie verder op de weg naar inhoudelijke 

focus. De programma’s waarbinnen die Europese middelen besteed gaan worden aan projecten, 

moeten gericht zijn op doelstellingen die voor Europa van belang zijn. Oftewel, de programma’s 

moeten zich richten op de uitdagingen die zijn benoemd in de Europese strategische visie Europe 

2020. 

 

Europa 2020 bouwt daarbij voort op de vorige (Lissabon-) strategie, maar corrigeert de zwakke punten 

ervan (gebrekkige uitvoering, met grote verschillen tussen de EU-landen qua snelheid en grondigheid 

van de hervormingen). Europa 2020 houdt ook rekening met de veranderende situatie sinds 2000 en 

vooral de dringende noodzaak van economisch herstel. Europa wil sterker uit de crisis komen. Om dit 

te bereiken, stelt de EU drie thema’s centraal, die gezamenlijk zorgen voor een hoog niveau van 

werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie.  

 

De fundamentele uitdagingen voor Europa zijn gebundeld tot drie groeilijnen: 

 

•••• Slimme groei (verhogen van concurrentiekracht en innovatievermogen); 

•••• Duurzame groei (verbeteren van het milieu, omgaan met – gevolgen van – 

klimaatverandering); 

•••• Inclusieve groei (sociale samenhang, omgaan met – gevolgen van – demografische 

ontwikkelingen). 

 

Deze drie thema’s zijn vervolgens verder uitgewerkt in 11 prioriteiten. 

 

 

 
 

 

De Europese Unie stelt de middelen beschikbaar via verschillende fondsen. Voor elk van deze 

fondsen stelt Brussel een conceptverordening op. Per fonds wordt aangegeven welke van de 11 

prioriteiten van belang worden geacht (ESF, EFRO, Interreg) of wordt meer abstract geschetst hoe het 

fonds bijdraagt aan Europa 2020 (ELFPO/POP en EFMZV). Voor elk van deze fondsen wordt op 

nationaal of regionaal niveau een operationeel programma (OP) opgesteld. Hierin staan de 

investeringsprioriteiten nader uitgewerkt. Een van deze programma’s is het POP3 2014-2020. 
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1.3 Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 2014-2020 

 

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), waaruit het POP3 wordt 

medegefinancierd, kent zes ontwikkelingsprioriteiten met eigen specifieke aandachtsgebieden. Deze 

prioriteiten dragen bij aan de drie hoofddoelstellingen van het Cohesiebeleid. 

 

‘Slimme groei’ 

1. Bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en bosbouwsector en in 

plattelandsgebieden, met bijzondere aandacht voor; 

a. het stimuleren van innovatie en van de kennisbasis in plattelandsgebieden; 

b. het verstevigen van de banden tussen de landbouw- en de bosbouwsector en onderzoek en 

innovatie; 

c. het stimuleren van een leven lang leren en beroepsopleiding in de landbouw en de bosbouwsector. 

2. Versterking van het concurrentievermogen van alle landbouwtypen en verbetering van de 

rendabiliteit van de landbouwbedrijven, met bijzondere aandacht voor; 

a. het faciliteren van de herstructurering van landbouwbedrijven met ernstige structurele problemen, 

met name landbouwbedrijven met een geringe marktdeelname, marktgerichte landbouwbedrijven in 

bepaalde sectoren en landbouwbedrijven die hun landbouwactiviteiten moeten diversifiëren; 

b. het faciliteren van de verjonging in de landbouwsector. 

 

‘Duurzame groei’ 

3. Bevordering van de organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in de landbouw, met 

bijzondere aandacht voor; 

a. het beter integreren van de primaire producenten in de voedselketen aan de hand van 

kwaliteitsregelingen, afzetbevordering op plaatselijke markten en korte voorzieningsketens, 

producentengroeperingen en brancheorganisaties; 

b. het steunen van risicobeheer op landbouwbedrijfsniveau. 

4. Herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die aangewezen zijn op de landbouw en de 

bosbouw, met bijzondere aandacht voor; 

a. het herstellen en in stand houden van de biodiversiteit, met inbegrip van Natura 2000-gebieden en 

landbouw met een hoge natuurwaarde, en van de toestand van de Europese landschappen; 

b. het verbeteren van het waterbeheer; 

c. het verbeteren van het bodembeheer. 

5. Bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en steun voor de omslag naar een 

koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedsel- en de bosbouwsector, 

met bijzondere aandacht voor; 

a. het bevorderen van een efficiënter watergebruik in de landbouwsector; 

b. het bevorderen van een efficiënter energiegebruik in de landbouw- en de voedingssector; 

c. het faciliteren van de levering en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, van 

bijproducten, afvalmateriaal, residuen en andere nonfoodgrondstoffen ten bate van de bio-

economie; 

d. het reduceren van de stikstofoxide- en de methaanuitstoot door de landbouw; 

e. het bevorderen van koolstofopslag in de landbouw- en de bosbouwsector. 

 

‘Inclusieve groei’ 

6. Het bevorderen van sociale insluiting, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in 

plattelandsgebieden. 

a. het faciliteren van diversifiëring, de creatie van nieuwe kleine ondernemingen en van extra 

werkgelegenheid; 

b. het stimuleren van de plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden; 



29 

 

c. het verbeteren van de toegankelijkheid, het gebruik en de kwaliteit van informatie- en 

communicatietechnologieën (ICT) in plattelandsgebieden 

 

De lidstaat Nederland wil de tweede pijler vooral inzetten voor investeringen gericht op duurzaamheid 

en innovatie, om daarmee de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw te vergroten. 

 

 

1.4 Relatie POP3 met ander beleid en programma’s 

 

In Noord-Nederland zijn of worden diverse programma’s operationeel die inhoudelijk raakvlakken 

vertonen met het nieuwe POP3 programma. Het betreft programma’s die een sterk regionaal karakter 

hebben, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Aangezien de doelstellingen van POP3 en de 

voorziene maatregelen in Noord-Nederland hier erg nauw op aansluiten, volgt hier logischerwijs uit dat 

een landsdelige uitvoering van het POP3 een belangrijke meerwaarde is, juist om de synergie in 

uitvoering en impact te kunnen realiseren. Een aantal van deze programma’s worden hierna 

uiteengezet, waarbij op voorhand wordt opgemerkt dat niet álle regionale en lokale beleidskaders, 

programma’s en initiatieven onder het voetlicht worden gebracht.  

 

1.4.a EFRO programma en RIS3 Noord-Nederland 

 

In de Houtskoolschets Europese Structuurfondsen heeft Noord Nederland laten zien synergie na te 

streven vanuit een integrale benadering van de verschillende Europese fondsen. Nu de kaders 

(financieel en inhoudelijk) voor de verschillende EU-programma’s steeds duidelijker worden, tekent 

zich uit dat in de praktijk het bereiken van synergie niet altijd even makkelijk is. Niettemin zijn er 

redenen en kansen genoeg om serieus werk te maken van een samenhangende en gefocuste inzet 

vanuit de Europese Programma’s. Voor Noord Nederland is dat de inhoud van de RIS die uitgaat van 

vier maatschappelijke opgaven.  
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Noord Nederland beoogt op grond van de RIS3 strategie middelen in te zetten voor innovatie gericht 

op het oplossen van maatschappelijke opgaven (water, voedselzekerheid/ landbouw, 

gezondheid/demografie en energietransitie) en hiertoe POP en EFRO/INTERREG maar ook de 

sectorale HORIZON 2020 middelen in te zetten. Uitgangspunt is dat te doen volgens een integrale 

benadering waarbij fondsen op gelijke doelen en versterkend t.o.v. elkaar worden ingezet. Goede 

inhoudelijke mogelijkheden voor synergie zijn er binnen de Europese prioriteiten Innovatie (en de POP 

thema’s: landbouw, water) en CO2-reductie (duurzaamheid).  

 

In eerste aanleg heeft Noord Nederland ervoor gekozen om de EFRO middelen (op basis van de RIS) 

primair in te zetten op toegepaste innovatie gekoppeld aan maatschappelijke opgaven. De noordelijke 

maatschappelijke opgaven Energie, Water, Voeding en Gezondheid bieden inhoudelijke 

mogelijkheden voor synergie. Er zijn dan ook goede kansen voor synergie EFRO-POP rondom 

thema’s als Biobased Economy, concurrentiekracht Landbouw (bv. precisielandbouw) en 

Agribusiness, Gezonde voeding en Teeltregistratiebeheer (voorbeeldprojecten Lupine, crop-r en 

Geonema).  

 

Relatie met POP3 

Noord Nederland verklaart haar RIS3 ook van toepassing op het landsdelige POP programma. Dat 

betekent dat innovatiemaatregelen een belangrijke plek krijgen in het POP-programma. Uitgangspunt 

is het kunnen realiseren van innovatie in de keten, waarbij EFRO gericht is op de agribusiness en het 

POP op de primaire sector. De inhoud komt in belangrijke mate voort uit de Agro-agenda die mede is 

opgesteld als antwoord op de veranderingen – in het bijzonder de forse terugval in inkomenssteun - in 

het GLB vanaf 2014. Veranderingen die in Noord Nederland sterk spelen. (zie ook het Position Paper 

van Noord Nederland over het GLB van begin 2011). 

 

Echter, synergie realiseren op het vlak van innovatie is sterk afhankelijk van het beschikbaar komen 

van budgetten. Overheveling van de eerste pijler naar de tweede pijler is daarbij een belangrijke 

voorwaarde. Noord Nederland staat voor een grote opgave om de financiële gevolgen van het nieuwe 

GLB op te vangen. Extra investeren in innovatie maakt dat ook voor de toekomst werkgelegenheid 

zeker gesteld kan worden.  

 

Noord Nederland (kennisinstellingen, overheden, LTO en bedrijfsleven) heeft hiervoor een Agro-

agenda 2020 opgesteld. Deze agenda kent als programmalijnen: Duurzame Primaire Procuctie; Meer 

toegevoegde waarde in de keten; Landbouw en omgeving; Infrastructuur; Kennisnetwerk. Het is de 

ambitie van de landbouw in Noord Nederland om koploper te zijn op het vlak van verduurzaming, om 

toonaangevend te zijn ten aanzien van duurzaam gebruik van groene grondstoffen in de hele keten. 

Investeringen vanuit POP en EFRO zijn hierop gericht. 
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In onderstaand voorbeeld staat uitgewerkt hoe de innovatie binnen een sector keten eruit zou kunnen 

zien met inzet vanuit zowel POP als EFRO. 

 

Voorbeeld Precisielandbouw 
 
Een goed voorbeeld hoe synergie tussen POP en EFRO kan werken kan de ontwikkeling en 
stimulering van Precisielandbouw zijn. 
 
Met precisielandbouw wordt gewerkt direct gewerkt aan drie maatschappelijke uitdagingen die in de 
RIS3 zijn benoemd:  
 
1. Voedselzekerheid en duurzame landbouw; 
2. Efficiënter energiegebruik; 
3. Een schoner (water)milieu; 
 
Door precisielandbouw kunnen:  
 
a. Mineralen en nutriënten nauwkeuriger bij de plant gebracht worden; 
b. Zijn er ook minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen nodig; 
c. Zijn er minder bewerkingen in het veld nodig, waardoor er brandstof wordt bespaard; 
d. Door minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen gebruik, zal de uitspoeling naar de 

bodem lager zijn met schoner water tot gevolg. 
 
Om de ontwikkeling van de benodigde techniek (o.a. sensoren) verder te ontwikkelen en ook het 
gebruik van deze technieken in de praktijk te stimuleren, is er innovatie op diverse plaatsen in de 
keten nodig:  
 
1. De toeleverende industrie zal de techniek moeten ontwikkelen – EFRO; 
2. De kennis over productieprocessen op het boerenbedrijf en meer inzicht in kringloopsystemen 

zal moeten worden gestimuleerd – POP; 
3. Ontwikkelde techniek zal bijvoorbeeld met prototypes in praktijksituaties op het boerenbedrijf 

moeten worden getest – POP. 
 
Met dit voorbeeld wordt inzichtelijk gemaakt hoe synergie in de keten tot stand kan komen. Van 
belang is om te kijken hoe de toeleverende industrieën, de boerenbedrijven en de verwerkende 
industrieën elkaar onderling kunnen versterking bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
innovaties. De toeleverende en verwerkende industrieën opereren vooral in het speelveld van EFRO, 
de boerenbedrijven in het speelveld van POP. 
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1.4.b AgroAgenda Noord-Nederland 

 

In de AgroAgenda Noord-Nederland zijn afspraken tussen de noordelijke agrosector, de 

maatschappelijke organisaties en de drie noordelijke provincies vastgelegd om door samenwerking te 

komen toteen "toekomstbestendige agrosector". De agro- en foodsector in Noord-Nederland is een 

van de drijvende krachten achter de noordelijke economie en heeft enorme kansen om haar positie 

verder te versterken. Daarnaast is er een toenemende maatschappelijke wens en noodzaak om de 

sector verder te verduurzamen. De landbouw én andere ketenpartijen worden meer dan ooit 

uitgedaagd: om de sector marktgerichter te laten produceren, om te ‘vergroenen’ en om aandacht te 

schenken aan zaken als dierenwelzijn, volksgezondheid en het versterken van de relatie tussen boer 

en burger.  

 

De AgroAgenda moet worden gezien als een ontwikkelagenda waarbij het initiatief voor projecten ter 

uitvoering van deze agenda in beginsel ligt bij het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De 

overheden hebben een verbindende en faciliterende rol. De uitvoering van de AgroAgenda vindt 

plaats op basis van een gezamenlijk meerjarenprogramma, waarin aangegeven wordt op welke 

projecten wordt ingezet, welke middelen daarvoor nodig zijn en hoe de organisatie rond de uitvoering 

van het meerjarenprogramma is geregeld. Voor het meerjarenprogramma 2014-2020 zijn de volgende 

vijf programmalijnen uitgewerkt: 

 

• Duurzame primaire productie, plantaardig en dierlijk (“meer opbrengst en kwaliteit met minder 

verbruik en verlies van grondstoffen”) 

• Verhogen toegevoegde waarde in de keten / bevorderen Biobased Economy; 

• Landbouw en haar omgeving; 

• Infrastructuur (kavelruil, water); 

• Kennisnetwerk. 

 

Om een vliegende start te kunnen maken, zijn voor 2013 en 2014 een aantal kansrijke projecten c.q. 

initiatieven geformuleerd.  

 

Relatie met het POP3 

Voor de financiering van de projecten die passen binnen de AgroAgenda zal gebruik gemaakt moeten 

worden van regionale, nationale en Europese financiering. De samenwerkingspartners hebben 

expliciet uitgesproken dat ze zich inspannen om bijvoorbeeld Europese financiering te genereren. 

Gezien de aard van de projecten is POP3 een voor de hand liggend programma. Aangenomen mag 

worden dat diverse projecten die in het kader van de Agro Agenda worden ontwikkeld, voor 

financiering aanspraak zullen maken op POP3 middelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor projecten gericht 

op water- en natuurbeheer, maar ook voor projecten die gericht zijn op ketensamenwerking en 

innovatie, daarbij ook rekening houdende met de inhoud van het RIS3. 

 

Inhoudelijk bestaan veel raakvlakken tussen de programmalijnen van de AgroAgenda Noord-

Nederland en de doelstellingen en aandachtsgebieden van het POP3. De programmalijnen en de 

geïdentificeerde project(idee)en kennen een ruimtelijke, economische en / of sociaal-maatschappelijke 

component en sluiten daarmee feitelijk in de breedte aan op het POP3.   
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1.4.c Europees Visserijprogramma 2014-2020 (EFMZV) 

 

In het kader van as 4 van het huidige Visserijprogramma zijn in Noord-Nederland twee 

visserijgebieden aangewezen die op basis van een bottom up aanpak zelf invulling geven aan een 

lokale ontwikkelingsstrategie. In beide gebieden werken gebiedsplatforms op een vergelijkbare wijze 

als de Leader methodiek. De provincies Groningen en Friesland en beide gebiedsplatforms streven 

ernaar om de huidige werkwijze voort te zetten in de nieuwe programmaperiode. Het nieuwe 

programma wordt voorbereid door het ministerie van EZ. 

 

Relatie met het POP3 

Hoewel het POP en het Visserijprogramma gericht zijn op verschillende doelgroepen, bestaan er ook 

wel duidelijke overeenkomsten tussen beide programma’s. Onderwerpen als leefbaarheid in kleine 

kernen, culturele identiteit, toerisme en diversificatie komen in beide programma’s aan bod. Bovendien 

zijn de programma’s vooral gericht op de kleine kernen in Noord-Nederland en is de bottom aanpak 

kenmerkend voor beide programma’s. Een van de aangewezen visserijgebieden is tevens 

aangewezen als Leader gebied in het kader van het huidige POP programma. Hoewel nu beide 

programma’s volgens een apart spoor lopen en dientengevolge twee actiegroepen actief zijn, bestaan 

er in de nieuwe programma mogelijkheden om dit samen te voegen onder een CLLD. 

 

Niet alleen inhoudelijk bestaan er overeenkomsten en synergiemogelijkheden tussen het POP en het 

Visserijprogramma, de belangrijkste meerwaarde zit in een gezamenlijke uitvoering van de lokale 

ontwikkelingsstrategie (via een CLLD). Door een bottom up aanpak wordt ook een relatie gelegd met 

andere lokale en regionale initiatieven en kan goed ingespeeld worden op lokale behoeften en 

uitdagingen.  

 

1.4.d Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en PAS 

 

In Noord Nederland zijn verschillende wateropgaven in het landelijk gebied. Samen met de 

waterschappen en Rijk wordt gezocht naar maximale synergie tussen de wateropgaven in het landelijk 

gebied, de doelstellingen in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de milieu- en natuurwetgeving om 

deopgaven te adresseren. Inzet van POP3 is van belang om de internationale doelen m.b.t. water en 

biodiversiteit te realiseren. De instrumenten die het Rijk, de provincies en de waterschappen hebben 

om te voldoen aan de verplichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn aldus te beschouwen als 

communicerende vaten; er is een gezamenlijk belang om de internationale doelen te behalen. 

 

De belangrijkste instrumenten waarmee invulling wordt gegeven aan de internationale 

biodiversiteitsverplichtingen zijn de Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur. In het 

Bestuursakkoord Natuur is de verantwoordelijkheid voor Natura 2000 en de EHS bij de provincies 

belegd. De provincies zullen in deze gebieden prioriteit geven aan internationale verplichtingen en dan 

met name Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water en aan soortenbescherming voorkomend uit 

internationale verplichtingen. Binnen die prioriteit gaat veel aandacht uit naar maatregelen die nodig 

zijn in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De maatregelen in het kader van de 

PAS betreffen ecologische maatregelen in de gebieden. Door de ecologische omstandigheden in de 

gebieden met intensief (herstel)beheer te optimaliseren, zijn de gebieden minder gevoelig voor de 

stikstofdepositie. Hierbij is het van belang dat de watercondities op orde worden gebracht. In die 

gevallen waarin water weglekt naar omliggende landbouwgebieden kan gekeken worden naar 

bijvoorbeeld oplossingen binnen de gebieden of bijvoorbeeld naar extensivering van de landbouw 

rondom de Natura 2000 gebieden met hogere waterpeilen (of peilgestuurde drainage). Met betrekking 

tot soortenbescherming geldt voor de meeste soorten en habitattypen dat het behoud alleen niet 
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voldoende is en verbetering nodig is. De financiële middelen die aan de provincies ter beschikking 

worden gesteld t.b.v. Natura 2000 maatregelen zetten in op behoud in de eerste beheerplanperiode.  

 

Relatie met het POP3 

Door middelen uit het POP beschikbaar te stellen kunnen versneld aanvullende maatregelen worden 

getroffen waardoor de maatregelen uit het eerste beheerplan worden versterkt. Hiermee wordt niet 

alleen naar behoud, maar ook naar verbetering toegewerkt daar waar dat nodig is om de 

internationale doelen te behalen.  
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III Bouwstenen POP3 Noord-Nederland 
 

Bouwsteen aandachtsgebied 1.2.a 

 

1. EU-Aandachtsgebied. 

Bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in 

plattelandsgebieden.  

1. a. Het stimuleren van innovatie en van de kennisbasis in plattelandsgebieden  

 

2. Beleidsthema 

Noord-Nederland heeft de ambitie en potentie om een inspirerende voorbeeldregio te zijn voor het in 

de praktijk brengen van de EU2020 doelen, zeker ook in de transitie naar een duurzamere agrosector: 

een marktgerichtere en groenere sector en een sector die meer in balans is met de fysieke (natuur en 

landschap) en sociale omgeving (invulling geven aan maatschappelijke wensen).  

Deze EU-prioriteit wordt in Noord-Nederland nadrukkelijk gekoppeld aan de volgende EU-prioriteiten, 

waar wij pilots en demonstratieprojecten, studiegroepen, voorlichting, advisering over willen 

stimuleren: 

 

• Herstellen en in stand houden van biodiversiteit (4a); 

• Verbeteren van waterbeheer (4b); 

• Verbeteren van bodembeheer (geïntegreerd in 4b); 

• Faciliteren van levering en gebruik van duurzame energie. 

 

Het stimuleren van innovatie en van de kennisbasis op en rond het boerenbedrijf is een essentiële 

voorwaarde om de transitie te bewerkstelligen. Er moet niet alleen aandacht zijn voor de meest 

innovatieve ondernemers (koplopers), maar ook dat de innovaties en kennis terecht komen bij de 

grote groep ondernemers die niet direct vooraan staan, maar wel open staan voor vernieuwing om 

hun bedrijf beter en duurzamer te maken (volgers).  

 

Er is overigens sprake van een forse transitieopgave voor Noord-Nederland om de landbouw 

marktgerichter te maken, want een groot deel van onze agrarische ondernemers ontvangen op dit 

moment nog relatief veel inkomenssteun vanuit de 1
ste

 pijler van het GLB. Dit wordt sterk afgebouwd. 

Dit zien wij als een belangrijke katalysator voor de transitie. 

 

3. Europese verplichtingen  

Eén van de EU2020 doelen is dat overheden en bedrijven meer moeten investeren in onderzoek en 

ontwikkeling: het moet stijgen tot 3 procent van het BBP. Er is een duidelijk verband tussen onderzoek 

en ontwikkeling en aandachtsgebied 1 a.  

 

Er is een duidelijke link te maken met Horizon2020, waarin € 4,5 miljard is gereserveerd om via een 

multidisciplinaire aanpak oplossingen te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen 

voedselzekerheid, duurzame landbouw en de bio-economie. 

 

4. Doelstelling 

Het doel is dat de Noord-Nederlandse agro & foodsector in 2020 modern en renderend is, schoon en 

efficiënt produceert en in balans is met mens en omgeving. Met andere woorden: we gaan voor een 

innovatieve en duurzame agro & foodsector. Eén van de daaruit voortvloeiende subdoelstellingen: de 

Noord-Nederlandse boeren ontvangen niet meer inkomenssteun vanuit het GLB dan boeren elders in 

het land. 
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Om de gewenste transitie te faciliteren worden er projecten uitgevoerd binnen de volgende 

programmalijnen: 

 

• Duurzame primaire productie; 

• Meer toegevoegde waarde in de keten; 

• Landbouw en omgeving; 

• Infrastructuur; 

• Kennisnetwerk. 

 

Deze projecten worden door de partijen gekarakteriseerd als projecten die in potentie 

kwaliteitssprongen richting een innovatieve en duurzame agro & foodsector kunnen leiden. De 

projecten worden uitgevoerd in minstens 2 van de 3 noordelijke provincies.  

 

5. Conclusie en onderbouwing vanuit het SWOT en relatie Position Paper EC 

Belangrijkste aanknopingspunten met SWOT platteland Noord-Nederland: 

• Beperkt aantal innovaties in (landbouw)bedrijven 

• Sterke agrofoodsector, die bij kan dragen aan behoud en creatie nieuwe werkgelegenheid 

• Maatschappelijke en economische behoefte en politiek draagvlak voor innovatie en 

verduurzaming van agrosector 

 

Aanvullend: 

In de SWOT van het rijk wordt gepleit voor het handhaven van een stimulerende regeling (subsidies) 

voor innovaties. De overheid blijkt een onmisbare rol te spelen bij de totstandkoming van innovaties. 

De EC stuurt aan op innovaties gericht op het verminderen van milieudruk en efficiënter gebruik van 

grondstoffen. Hier zouden subsidieregelingen op gericht kunnen worden. De EC adviseert Nederland 

om prioriteit te geven aan het stimuleren van een innovatie-vriendelijk ondernemersklimaat. 

Het is van belang voor Noord-Nederland om dit advies ter harte te nemen, want Noord-Nederland 

loopt achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde voor wat betreft R&D-investeringen. Ook het 

aandeel innovatieve bedrijven ligt onder het nationale gemiddelde. Kortom, er is hier winst te behalen. 

 

6. Politieke relevantie en bestuurlijke afspraken 

De transitie naar de innovatieve en duurzame agro & foodsector zien wij als een gezamenlijke 

opgave, een gezamenlijke verantwoordelijkheid - dus niet alleen van de boeren, maar ook van de 

agro- en foodindustrie, de maatschappelijke organisaties en de provincies Drenthe, Fryslân en 

Groningen en het Rijk. Daarom hebben deze partijen samen de AgroAgenda Noord-Nederland 

gesloten, met als doel het realiseren van de onder punt 4 genoemde doelstelling. Bij de vorming en 

uitvoering van de AgroAgenda zijn de marktpartijen in de lead. De overheden zijn faciliterend. 

 

De AgroAgenda Noord-Nederland is een uitwerking van de Noord-Nederlandse RIS3 strategie. In de 

RIS3 staan 4 clusters van maatschappelijke uitdagingen genoemd. In de verwezenlijking van drie 

daarvan speelt de noordelijke agro & foodsector een cruciale, dan wel belangrijke rol. Het betreft de 

uitdagingen op de gebieden 'Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie', 'Gezondheid, 

demografie en welzijn' en 'Zekere, schone en efficiënte energie'.  

De bovengenoemde clusters uit de RIS3 zijn ook opgenomen in het OP EFRO van Noord-Nederland.  

 

De AgroAgenda Noord-Nederland geeft voor een groot deel invulling aan de Noordelijke inbreng in het 

nationale OP POP3. Het is echter niet volledig dekkend. Binnen elke afzonderlijke provincie is er 

ruimte voor eigen, flankerend beleid.  
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7. POP-maatregelen 

Artikel 15.1 (opleiding en training); artikel 15.2 (demonstratie en voorlichting); artikel 15.3 

(bedrijfsbezoeken);  

artikel 16.1.a. (inschakeling bedrijfsadviesdiensten); artikel 16.1.b. (opzetten bedrijfsadviesdiensten); 

artikel 16.1.c. (opleiding bedrijfsadviseurs);  

artikel 18.1.a. (steun voor roerende en/of onroerende investeringen in materiële activa die leiden tot 

een verbetering van de algehele prestatie van het landbouwbedrijf). 

 

 

8. Synergie met andere Europese fondsen 

EFRO (doelen "Research en innovatie" en "concurrentievermogen MKB"); waarbij EFRO ingezet 

wordt voor ontwikkeling van innovaties (tot een maximum bedrag van enkele honderduizenden euro’s) 

en POP voor uitrol op het boerenerf (pilots en demo’s, kennisuitwisseling, investeringssubsidies voor 

de eerste toepassingen).   

Horizon 2020 (agri-fonds noemen) voor ontwikkeling van innovaties  vanaf enkele honderduizenden 

euro’s.  

 

9. Beschikbare cofinanciering van provincies en partners   

Vanuit provincies ongeveer € 1.050.000 per jaar. Er is behoefte aan de mogelijkheid om middelen te 

schuiven tussen EU-prioriteit 1 a en 1 b. 

 

10.  Financieel instrument 

p.m. 
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Bouwsteen aandachtsgebied 1.2.b 

 

1. EU-Aandachtsgebied. 

1. b. Het verstevigen van de banden tussen de landbouw, de bosbouwsector en onderzoek en 

innovatie, subdoelstelling onder prioriteit "Bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de 

landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden".   

 

2. Beleidsthema 

De transitie naar een duurzamere agro & foodsector zien wij als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de landbouwsector, agro & foodindustrie, maatschappelijke organisaties, 

onderwijs & kennisinstellingen en overheden. Geen van deze actoren kan alleen de uitdagingen 

aangaan. Samenwerking is van cruciaal belang.  

Juist in de cross overs, in de samenwerking tussen de agro & foodsector en andere economische 

sectoren (energie, sensoren watertechnologie, healthy ageing), alsmede in de crossovers tussen 

bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderzoek- en onderwijs en overheden  wil Noord-

Nederland zich onderscheiden.  

Het verbeteren van de aansluiting tussen enerzijds onderzoek en onderwijs en anderzijds de praktijk 

is één van onze Noordelijke speerpunten. 

 

3. Europese verplichtingen  

Partijen worden uitgenodigd om te participeren in het European Innovation Partnership voor de 

productiviteit en duurzaamheid in de landbouw ontwikkeld. Een EIP wordt uitgevoerd door 

Operationele Groepen (OG's) bestaande uit boeren, adviseurs, onderzoekers, bedrijven, en andere 

actoren. Wij stimuleren het ontstaan van OG's in Noord-Nederlands verband die specifieke 

problemen/uitdagingen oppakken om de transitie naar een duurzamere agro & foodsector handen en 

voeten te geven.  

Er is een duidelijke link te maken met Horizon2020, waarin in Europees verband € 4,5 miljard is 

gereserveerd om via een multidisciplinaire aanpak oplossingen te vinden voor de maatschappelijke 

uitdagingen voedselzekerheid, duurzame landbouw en de bio-economie. 

 

4. Doelstelling 

Het versterken van de innovatie en verduurzaming van de landbouw en het platteland  door 

functionele samenwerkingsverbanden tussen agrariërs, de agro & foodindustrie, maatschappelijke 

organisaties, onderwijs en kennisinstellingen, overheden en met andere relevante partijen.   

  

5. Conclusie en onderbouwing vanuit het SWOT 

Belangrijkste aanknopingspunten met SWOT platteland Noord-Nederland: 

• Er is sprake van een achterblijvend opleidingsniveau in Noord-Nederland 

• Uitdaging om cross overs te realiseren tussen agrosector en andere sectoren, bijvoorbeeld op 

gebied van voedselveiligheid en milieu 

• Toenemende mondiale vraag naar energie biedt mogelijkheden voor energiecluster en biobased 

economy 

• Ontwikkeling van kennis-spillovers tussen kennisnetwerken in de steden en landbouwbedrijven 

door triple helix structuren biedt kansen voor NNL platteland 

 

Aanvullend: 

Uit de SWOT van het rijk blijkt dat er een behoefte is voor de voorzetting van een demoregeling voor 

demonstratieprojecten en kennisverspreiding/kennisoverdracht over duurzame landbouw in de meest 

brede zin. De aansluiting van agrarisch beroepsonderwijs bij de praktijk wordt in de SWOT genoemd 
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als een knelpunt die de goede aansluiting tussen vraag en aanbod van werknemers in de groene 

sectoren belemmeren. Tevens blijkt er uit de SWOT een behoefte te zijn aan subsidieregelingen voor 

onderzoek en innovaties gericht op het verminderen van milieudruk en het verhogen van de efficiëntie 

van grondstoffengebruik.  

 

6. Politieke relevantie en bestuurlijke afspraken 

Marktpartijen, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, de drie Noordelijke 

provincies en het Rijk zetten gezamenlijk in op de transitie naar een duurzamere agro & foodsector in 

Noord-Nederland. Dit doen zij onder de paraplu van de AgroAgenda Noord-Nederland.  

 

7. POP-maatregelen 

Artikel 36 (samenwerking),  

artikel 61 (EIP voor productiviteit en duurzaamheid in landbouw); artikel 62 (Operationele Groepen); 

artikel 63 (taken operationele groepen).  

 

8. Synergie met andere Europese fondsen 

Horizon2020; EFRO (doelen "Research en innovatie" en "concurrentievermogen MKB").  

 

9. Beschikbare cofinanciering van provincies en partners.  

Vanuit provincies ongeveer € 450.000 per jaar. Er is behoefte aan de mogelijkheid om middelen te 

schuiven tussen EU-prioriteit 1 a en 1 b. 

 

10.  Financieel instrument 

p.m. 

 

 

 



40 

 

 

Bouwsteen aandachtsgebied 2.a 

 

1. EU-Aandachtsgebied. 

2a Het faciliteren van de herstructurering van landbouwbedrijven met ernstige structurele problemen, 

met name landbouwbedrijven met een geringe marktdeelname, marktgerichte landbouwbedrijven in 

bepaalde sectoren en landbouwbedrijven die hun landbouwactiviteiten moeten diversifiëren 

 

2. Beleidsthema 

De overwegend grondgebonden landbouw in Noord Nederland heeft zijn sterke positie  onder meer te 

danken aan de goede externe productie-omstandigheden waaronder een goede kavelstructuur. Dat 

betekent niet dat er niets meer hoeft te gebeuren. Ontwikkelingen gaan door, zoals de voortgaande 

schaalvergroting in de landbouw, uitbreiding van andere functies (bebouw gebied, infrastructuur, water 

en natuur) die in de landbouwverkaveling ingrijpen en toenemende maatschappelijke eisen die gesteld 

worden aan landbouwbedrijven en soms tot bedrijfsverplaatsing noodzaken. Met kavelruil, 

kavelinrichting en bedrijfsverplaatsing zorgen we dat de landbouwstructuur en daarmee de 

concurrentiepositie van de landbouw behouden blijft. 

Dit is des te meer nodig omdat grond in Nederland een dure productiefactor is die optimaal gebruikt 

moet kunnen worden. Terwijl we ook de interactie tussen het steeds zwaardere landbouwverkeer en 

andere weggebruikers, willen beperken, zodat de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van het 

platteland behouden blijft.   

Maatregelen voor landbouwstuctuurverbetering dienen vaak niet alleen de belangen van de landbouw 

maar ook die van andere functies in het landelijk gebied. Leefbaarheid en verkeersveiligheid werden 

al genoemd, evenals natuur en water maar ook recreatie: zonder aandacht voor de landbouwopgave 

worden de opgaves voor deze belangen niet gerealiseerd. 

 

3. Europese verplichtingen  

Voor deze opgave zijn er geen Europese verplichtingen. Het Rijk ziet voor zich zelf geen rol op dit 

gebied. De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân hebben wel beleid voor 

landbouwstructuurversterking. vastgelegd in hun omgevingsplannen en uitwerkingen daarvan.    

 

4. Doelstelling 

Behoud en verbetering van de landbouwstructuur. Dit beleid wordt uitgevoerd langs twee sporen: 

 

• Integrale inrichtingsprojecten in gebieden met een ‘gestapelde’ opgave, bijvoorbeeld in 

gebieden waar sprake is van opgaven voor natuur, water en landbouwstructuurversterking; 

• Meer sectorale projecten in gebieden met vnl. een opgave voor landbouwstructuurversterking. 

Projecten in het eerste spoor worden deels via wettelijke inrichtingsprojecten uitgevoerd, die in spoor 

2 veelal vrijwillig. 
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5. Indicatoren 

Percentage landbouwbedrijven waarvoor in landbouwstructuurverbetering geinvesteerd wordt. 

Percentage landbouwgrond waarvoor in landbouwstructuurverbetering geinvesteerd wordt.  

 

6. Conclusie en onderbouwing vanuit het SWOT en relatie Position Paper EC 

Belangrijkste aanknopingspunten met SWOT platteland Noord-Nederland: 

• Veel grond beschikbaar voor schaalvergroting van landbouwbedrijven 

• Versoepeling regelgeving omtrent bestemmingsplannen en schaalvergroting biedt kansen 

• Maatschappelijke en economische behoefte en politiek draagvlak voor verduurzaming van 

landbouwbedrijven 

• Kortere schakels tussen de boer en de consument in biologische landbouw 

• Grotere verwevenheid tussen functies, zoals landbouw, recreatie, water, zorg en energie biedt 

nieuwe ontwikkelkansen 

 

Aanvullend: 

SWOT: Verbetering van de agrarische structuur in relatie met schaalvergroting. 

Position paper EC: landinrichting in relatie met milieuvriendelijke en grondstof-efficiënte economie.  

 

7. Politieke relevantie en bestuurlijke afspraken 

De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân hebben hun beleid voor landbouwstructuurversterking 

vastgelegd in hun omgevingsplannen en uitwerkingen daarvan. In uitvoeringsprogramma’s voor het 

landelijk gebied (voorheen de pMJP-programmering) zijn doelen en inzet vastgelegd.     

Door landbouworganisaties wordt er veel belang aan gehecht om via (vrijwillige) kavelruil te 

voorkomen dat schaalvergroting en nadere, door andere belangen ingegeven ruimtelijke 

ontwikkelingen, leidt tot verslechtering van de verkaveling. 

 

8. POP-maatregelen 

Artikel 18 Investeringen in materiële activa  

 

9. Synergie met andere Europese fondsen 

Wij zien kansen voor synergie met doelen van andere belangen, doelen die vaak ook door de EU 

ondersteund worden, maar dan ook uit ELFPO.  

 

10. Beschikbare cofinanciering van provincies en partners.  

De inzet van POP op 2.a hangt af van de totale beschikbaarheid aan POP-middelen voor Noord 

Nederland.  

De provincies hebben de benodigde cofinanciering beschikbaar.  

 

11.  Financieel instrument 

Op dit moment zetten de provincies het subsidie instrument in.  

 

12. Waarom POP? 

Aandacht voor landbouwstructuurversterking is nodig vanwege de schaalvergroting die gevolg is van 

verdere liberalisering van het GLB. Landbouwstructuurversterking is hierbij ‘flankerend’ beleid.  

Daarnaast, in de integrale projecten ondersteunt aandacht voor structuurversterking de Europese 

doelen voor Natura2000, biodiversiteit en KRW.  
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Bouwsteen aandachtsgebied 4.a 

 

1. EU-Aandachtsgebied: 4a Herstel verbetering ecosystemen, Biodiversiteit en Natura 2000  

 

2. Beleidsthema 

Het herstel en verbetering van ecosystemen en behoud van biodiversiteit in een intensief gebruikt 

landelijk gebied vraagt om stevig beleid en een gerichte inspanning en. Het rijk en de provincies 

hebben afgesproken om de inspanningen te concentreren op het verbeteren van de kwaliteit van 

ecosystemen in de huidige natuurgebieden en het behoud van de (internationale) biodiversiteit. 

 

Dit betekent dat wij ons richten op het herstel van natuur- en milieukwaliteit in het kader van Europese 

richtlijnen als KRW en Habitatrichtlijn. In dat kader zullen wij bijvoorbeeld maatregelen treffen ter 

verbetering van de waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid, maar ook ter vermindering van de 

nutriëntenrijkdom, in het kader van bijvoorbeeld de PAS.  

In ons beleid hangt het herstel van ecosystemen samen met adaptatie aan verwachte 

klimaatsveranderingen en ontwikkeling van de sociaal-economische positie van het platteland. In het 

kader van risicobeheer voeren wij aanpassingen aan het watersysteem uit waarmee we 

droogteschade en wateroverlast voor landbouw en natuur beperken. Door structurering van het 

landelijk gebied verbetert de uitgangspositie voor het landbouwbedrijf en verbetert de mogelijkheid 

voor ecosysteemherstel. 

 

Met verbetering van ecosystemen en behoud van biodiversiteit richten wij ons op gebieden met KRW-

verplichtingen of Habitat- en vogelrichtlijnverplichting. Dit betekent dat zowel in als buiten de EHS 

soms maatregelen nodig zijn om bij de nauwe verwevenheid in het landelijk gebied zowel natuur als 

landbouw naast elkaar te laten functioneren. 

 

Die nauwe verwevenheid zien wij terug in de blauw-groene dooradering van het landelijk gebied. 

Bijvoorbeeld door het behoud, herstel en beheer van karakteristieke landschapselementen op het 

boerenbedrijf en het behoud en beheer van karakteristieke dieren van het platteland, zoals in het 

weide- en akkervogel- en ganzenbeheer. Samen met (agrarische) collectieven concentreren wij het 

beheer van weide- en akkervogels in de meest kansrijke gebieden. Met inrichtingsmaatregelen en 

beheer willen wij deze kansen optimaal benutten en daarmee de omvang van de weide- 

akkervogelpopulaties doen toenemen.Hiermee dragen wij op een efficiënte wijze aan de 

vergroeningsopgave van het platteland en het behoud van de biodiversiteit.  

 

Wij zien in de uitvoering van ons beleid dat het verbeteren van ecosystemen en biodiversiteit een 

belangrijke impuls en economische verbreding voor het platteland met zich mee brengt. Met het 

voortzetten van ons beleid geven wij naast verbetering van ecosystemen en biodiversiteit een 

stimulans voor de verbreding van het landbouwbedrijf, de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve 

sector en verbreding van de arbeidsmarkt.  

 

Fryslân: 

Scenario 1: Bestaande agrarisch natuur- en landschapsbeheer, binnen en buiten de EHS. 

Scenario 2: inrichting weidevogelkerngebieden, aanvullenden PAS-maatregelen binnen 

landbouwgebieden, landschapsherstel. 
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3. Europese verplichtingen  

In het kader van de kaderrichtlijn water is uiterlijk 2027 een goede ecologische toestand van 

oppervlaktewater gerealiseerd en is de grondwatertoestand zodanig dat grondwaterafhankelijke 

gebieden niet negatief worden beïnvloed. 

Met de habitat- en vogelrichtlijn wil Europa de biodiversiteit behouden. Daarbij zijn maatregelen nodig 

voor het behoud van een goede staat van instandhouding van alle in de richtlijn genoemde soorten en 

habitats. Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van herstelmaatregelen ten behoeve van de 

goede staat van instandhouding. Met het Verdrag van Florence (Europese landschapsconventie) heeft 

Europa afgesproken om  de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen te 

bevorderen.  

 

4. Doelstelling 

Europa, rijk en provincies hebben de gezamenlijke ambitie de biodiversiteit te behouden en 

ecosystemen te herstellen. In het noordelijk landsdeel liggen een aantal belangrijke onderdelen van 

het Europese netwerk van natuurgebieden. In deze gebieden speelt het systeemherstel een 

belangrijke rol. De EHS-gebieden zijn verweven met gebieden in agrarisch gebruik. Het noorden 

speelt (inter)nationaal een belangrijke rol in het behoud van de biodiversiteit in het landelijk gebied 

(bijv. op het gebied van weide- en akkervogels) en heeft al ruime ervaring in het werken met collectief 

beheer.  

  

5. Indicatoren 

Percentage landbouw/bosgronden met contract biodiversiteit. 

 

6. Conclusie en onderbouwing vanuit het SWOT 

Belangrijkste aanknopingspunten met SWOT platteland Noord-Nederland: 

• Uniek landelijk gebied in Noord-Nederland, maar achterblijvende natuurkwaliteit 

• Mogelijkheden voor verdere verbinding van Noord-Nederlandse natuurgebieden door EHS 

• Achterblijvende realisatie agrarisch natuurbeheer door problemen in uitvoering en regelgeving  

• Benutten synergievoordelen tussen ruimtegebruikers (natuur, landbouw, wonen, water) 

 

Aanvullend: 

Dit aandachtsgebied heeft prioriteit, omdat natuur en hoog-productieve landbouw nauw met elkaar 

verweven zijn en elkaar beïnvloeden. Om zowel landbouwdoelstellingen als het behoud van 

biodiversiteit naast elkaar te kunnen realiseren zijn maatregelen nodig, waardoor deze functies naast 

elkaar kunnen functioneren. De opgave is om het ecologisch functioneren in het landelijk gebied te 

verbeteren door herstel van ecosystemen op het gebied van o.a. water- en nutriëntenbeheer en het 

herstel en behoud van landschap en weide- en akkervogels. 

 

7. Politieke relevantie en bestuurlijke afspraken 

Nederland zet in op het realiseren van de doelstellingen voor de Natura 2000 gebieden, en realisering 

van natuurgebieden in combinatie met de KRW-opgaven. Het in stand houden van de biodiversiteit in 

de EHS en het agrarisch gebied is een belangrijke opgave voor provincies en rijk. Dit is uitgewerkt in 

het decentralisatie akkoord natuur en in de hoofdlijnennotitie, die in mei aan de tweede kamer zal 

worden toegestuurd. 

Regio en rijk hechten aan voortzetting van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, binnen en 

buiten de EHS. Landelijk worden afspraken gemaakt over de inzet van POP-middelen voor de 

financiering van het beheer. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over een programmatische aanpak 

van de stikstofproblematiek, zowel inhoudelijk als financieel.  
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De subsidietoezeggingen van de Eerste Bebossing Landbouwgronden (maartregel 2.1.1. POP2) zijn 

in Drenthe voor een periode van 15 jaar toegezegd. Deze periode zal nog doorlopen in de looptijd van 

POP3. Daarom is in dit programma ruimte gereserveerd voor het uitfinancieren van deze 

verplichtingen.  Het betreft een lopende verplichting van ruimt € 30.000,--/jaar tot 2030.  

 

8. POP-maatregelen 

 

15. Kennisoverdracht en voorlichting 

Met deze maatregel stimuleert de EU kennisoverdracht en voorlichting, bijvoorbeeld met betrekking tot 

het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

 

16.  Bedrijfsadviesdiensten  

Bedrijven die een actieve rol gaan spelen bij de realisatie van de EHS of de groenblauwe dooradering 

een dienstverlenende rol gaan vervullen zullen een businessplan moeten maken en specifieke kennis 

moeten verwerven.  

 

18. Investeringen materiele activa 

Realisatie van ecosysteemherstel en verbetering van de biodiversiteit vraagt om extra investeringen 

t.b.v. landinrichting, waterbeheer en infrastructuur. Dit brengt kavelruil, bedrijfsverplaatsing en 

herinrichting van percelen en aanpassing van toegankelijkheid met zich mee. 

Behoud van biodiversiteit, herstel van ecosystemen en het vergroten van de maatschappelijke 

belevingswaarden vragen om niet productieve investeringen in het kader van  agro- en 

milieuverbintenissen, maar ook in en rond gebieden waar systeemherstel plaats vindt in het kader van 

de KRW of Habitatrichtlijn.  

 

21. Basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden 

Deze maatregel vormt een belangrijke bijdrage aan het onderhoud, herstel en opwaardering van het 

natuurlijk erfgoed van dorpen en rurale landschappen en zoekt net als in ons beleid de verbinding met 

sociaaleconomische aspecten. Herstel en beheer van het natuurlijk erfgoed dragen bij aan het behoud 

van de biodiversiteit. 

 

24. De invoering van boslandbouwsystemen 

De teelt van zowel hout als landbouwproducten op dezelfde grond is een oud gebruik in onze 

kleinschalige landschappen. Het voeren van (extensieve) landbouw en het beheer van de 

houtgewassen staan soms op gespannen voet. Deze maatregel draagt bij aan het behoud en herstel 

van bijzondere landschappelijke waarden en biodiversiteit van bijvoorbeeld het houtsingellandschap.  

 

26. Verbetering veerkracht bos-ecosysteem 

Deze maatregel sluit aan bij onze integrale aanpak en draagt bij aan investeringen in bossen en 

beboste gebieden, die bijdragen aan milieu- en klimaatdoelstellingen, het verlenen van 

ecosysteemdiensten en/of verbetering van de maatschappelijke belevingswaarden. 

 

29. Agromilieu en klimaatsteun 

Vergoeding voor extra kosten en gederfde inkomsten voor het ontwikkelen, in stand houden of 

vergroten van biodiversiteit. 

 

31. Betalingen natura 2000 en KRW 

Met deze maatregel is het mogelijk steun te verlenen voor gemaakte kosten en gederfde inkomsten 

die ontstaan door nadelige effecten  als gevolg van de realisatie van Natura 2000 en KRW 

doelstellingen. 
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33. Aanwijzing van gebieden met natuurlijke en andere specifieke beperkingen 

In het noorden kennen we een aantal EFA/LFA's waar beperkingen liggen op de mate van agrarisch 

grondgebruik vanwege bijvoorbeeld landschappelijke of waterbeheerskundige aspecten. Deze 

maatregel verleent agrariërs steun in deze gebieden. 

 

36. Samenwerking 

Bij realisatie van doelstellingen in het landelijk gebied stimuleren wij een integrale aanpak. We willen 

met namen de samenwerking bevorderen tussen organisaties die zich bezighouden met landbouw, 

natuurbeheer, waterbeheer, landschapsbeheer, recreatie en toerisme.  

 

9. Synergie met andere Europese fondsen 

Afhankelijk van uitwerking mogelijk met GLB-pijler 1, Intereg V aanpak grensoverschrijdende 

problemen.  

 

10. Beschikbare cofinanciering van provincies en partners.  

Fryslân: Scenario 1: 0; Scenario 2: € 750.000,-/jr 

Aangeven hoeveel cofinanciering beschikbaar is of wordt beoogd voor dit EU-aandachtsgebied (hoeft 

nog niet uitgesplitst per POP-maatregel).  

 

pm 

 

11.  Financieel instrument 

Financieel instrument is subsidie. De maatregelen worden veelal getroffen door derden in combinatie 

met andere opgaven. Provincies dragen door middel van subsidies bij aan de realisering van de 

maatregelen voor het herstel van biodiversiteit, N2000, landschap en  natuurwaarden op agrarisch 

gebied. 

 

12. Waarom POP? 

Herstel van ecosystemen en biodiversiteit is nauw verweven met versterking van de landbouw, 

klimaatadaptatie en sociale inclusie en hoort dus thuis in een plattelandsontwikkelingsprogramma. 

Alleen met een integrale aanpak realiseren we de Europese doelstellingen. 
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Bouwsteen aandachtsgebied 4b/5a 

 
1. EU-Aandachtsgebied. 

4b Het verbeteren van het waterbeheer 

 

Wij nemen  bij dit aandachtsgebied ook de doelen mee van: 

4.c verbeteren van het bodembeheer; 

5.a efficienter watergebruik; 

5.d reductie NOx en CH4 emissies 

 

2. Beleidsthema 

Het behalen van EU doelen met betrekking tot de verbetering van de waterkwaliteit  (KRW, 

Nitraatrichtlijn) en waterkwantiteit (inspelen op klimaatverandering) is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van het Rijk, Provincies en Waterschappen.   

 

3. Europese verplichtingen  

De Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten om uiterlijk in 2027 het oppervlaktewater fysisch-

chemisch en ecologisch op orde te hebben en te zorgen dat de grondwatertoestand zodanig is dat 

grondwaterafhankelijke natuurgebieden niet blijvend negatief worden beïnvloed. Gebleken is dat 

doelen van het Europese waterbeleid (KRW) niet gehaald gaan worden zonder extra inspanningen en 

budget, zoals van het POP3. 

Met nationale actieplannen dragen we bij aan de Nitraatrichtlijn. 

Natura 2000 beoogt het bereiken van de gunstige staat van instandhouding voor alle door de 

richtlijnen beschermde soorten en habitats. 

EU-verplichting voor klimaatadaptatie? 

 

4. Doelstelling 

Het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Landsdeel Noord heeft v.w.b. water de volgende 

doelstellingen: 

 

a. het realiseren van de KRW-opgaven van grond- en oppervlaktewateren met 

inrichtingsmaatregelen en met maatregelen die de negatieve invloed van de landbouw op het 

ecologisch functioneren van oppervlakte- en grondwater verminderen, waaronder maatregelen die 

leiden tot reductie van de uitstoot van nutriënten en  gewasbeschermingsmiddelen op grond- en 

oppervlaktewater;  

 

b. het optimaliseren van de waterhuishouding van landbouwgronden (GGOR-landbouw) en het 

creëren van ontwikkelingsruimte voor de landbouw zonder dat dit negatieve invloed heeft op het 

behalen van ecologische waterdoelen of het duurzaam functioneren van het watersysteem; 

 

c. adaptatie aan klimaatverandering ten aanzien van watertekorten en wateroverlast en verzilting, 

onder andere door het vergroten van de sponswerking van het landelijk gebied;  

 

d. het stimuleren van duurzaam bodembeheer door de landbouw, onder meer door het vergroten 

van het organische stofgehalte, wat zowel aan een betere water- als nutrientenhuishouding 

bijdraagt; Centraal staat een duurzaam bodembeheer via een integrale aanpak op bedrijfsniveau, 

zodat meerdere maatschappelijke problemen gelijktijdig worden aangepakt. Vooral met het sluiten 
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van kringlopen op lokaal en regionaal niveau, binnen de bestaande agroketens zijn goede 

resultaten te behalen.  

 

Ondergrondverdichting is een nog te weinig onderkend probleem waar veel aandacht voor nodig 

is. Daar waar ondergrondverdichting optreedt zonder kans op natuurlijk herstel, zijn 

bodemingrepen noodzakelijk. Voorkomen van ondergrondverdichting is ook een speerpunt. 

Winderosie wordt steeds meer als probleem ervaren, omdat het én vaker optreedt (houdt verband 

met daling organische stof) en minder te treffen maatregelen voorhanden zijn. 

 

e. het ontwikkelen en vergoeden van waterdiensten waarmee agrariers binnen hun bedrijf 

bovenwettelijke prestaties leveren ten gunste van water- en biodiversiteitsdoelen, bijvoorbeeld met 

een aangepast waterbeheer voor versterking van het weidevogelbeheer. 

 

5. Indicatoren  

Percentage agrarisch gebied met een contract; onder “contract” verstaan we ook afspraken over 

investeringen. 

 

6. Conclusie en onderbouwing vanuit het SWOT en relatie Position Paper EC 

Belangrijkste aanknopingspunten met SWOT platteland Noord-Nederland: 

• Waterkwaliteit over het algemeen beneden niveau, lokaal matige chemische waterkwaliteit 

 

Aanvullend: 

Volgens het SWOT is de stagnatie van de afname van de belasting van het oppervlaktewater met 

fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen één van de oorzaken waarom de ecologische doelen van het 

waterbeleid slechts beperkt gehaald worden. Een andere belangrijke oorzaak ligt in de sterk op snelle 

afvoer gerichte inrichting van de watergangen in agrarisch gebied. De opgave is daarom het 

ecologisch functioneren van het watersysteem in het agrarisch gebied te verbeteren via herstel van de 

natuurlijke hydrologie en morfologie en de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te 

verminderen.  

Het SWOT beschrijft de beperkte realisatie van verdrogingsaanpak van natuur en toekomstige 

watertekorten, waaronder verzilting, voor de landbouw als probleem en beschrijft als generieke 

behoefte het efficiënter gebruik maken van water.  

In het Position Paper van de EC staat dat voor Nederland een beter beheer van waterkwantiteit en 

waterkwaliteit een hoge prioriteit heeft vanwege de intensieve land- en tuinbouw. De investeringen 

moeten in de eerste plaats worden gericht op activiteiten die het meest helpen om aan de EU-

vereisten te voldoen. 

 

7. Politieke relevantie en bestuurlijke afspraken 

De waterbeheerders hebben de verplichting om de afgesproken maatregelen uit het eerste KRW-

stroomgebiedbeheerplan per 2015 te realiseren. Over het tweede stroomgebiedbeheerplan (2016-

2021) zijn nog geen afspraken gemaakt, maar gezien het KRW-beleidstekort zullen er voor die 

periode grote opgaven liggen op het gebied van waterbeheer, met name in agrarisch gebied. 

 

De provincies hebben in hun omgevings- of waterhuishoudingsplannen aangegeven dat zij een veilige 

en bewoonbare provincie willen, met gezonde en veerkrachtige watersystemen die een duurzaam 

gebruik garanderen. Het gaat daarbij om watersystemen waarin economische en ecologische 

ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn. 

 

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer geeft LTO-Nederland aan dat ze samen met de 

waterschappen willen gaan werken aan het oplossen van 80% van de resterende 
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waterkwaliteitsproblemen voor 2021, een duurzame agrarische watervoorziening en technieken en 

instrumenten om het productiepotentieel op regionaal niveau met 2% per jaar te vergroten.  

 

 

8. POP-maatregelen 

Maatregel 18.a (Investeringen in materiële activa die leiden tot verbetering van de algehele prestaties 

van het landbouwbedrijf 

Met innovaties in de drainage van landbouwpercelen is winst te behalen in het opvangen van 

wateroverschotten en watertekorten en het tegengaan dan wel omgaan met verzilting terwijl 

tegelijkertijd ongewenste neveneffecten (verdroging van naastgelegen natuur, watertekorten of 

wateroverlast buiten landbouwgebieden afnemen.  

Gerichte investeringen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van emissies 

van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Te denken valt aan bovenwettelijke mestopslag, 

was- en spoelplaatsen en opvangputten op het erf, apparatuur voor het zodanig toepassen van 

meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen dat de dosering kan worden verlaagd. 

 

Maatregel18.c (Investeringen in materiële activa die betrekking hebben op infrastructuur voor de 

ontwikkeling van de landbouw, landinrichting en waterbeheer 

Voor het realiseren van het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime voor landbouw (GGOR-

landbouw) en natuur (GGOR-natuur) kan het nodig zijn te investeren in de aanleg van stuwen of 

kwelschermen en het graven, dempen of hydromorfologisch herstel van waterlopen. Optimalisatie van 

het waterbeheer leidt niet alleen tot hogere opbrengsten in de landbouw, maar vaak ook tot 

verbetering van de milieu-prestaties.  

 

Maatregel 18.d (Investeringen in materiële activa die worden beschouwd als niet-productieve 

investeringen met het oog op de nakoming van agromilieuverbintenissen of instandhouding van 

biodiversiteit) 

Agrariërs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame inrichting van het platteland. 

Daarbij gaat het om maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie, de Kaderrichtlijn Water en de 

ambities op het gebied van biodiversiteit en klimaat zoals de herinrichting van 

weidevogelkerngebieden. Het betreft investeringen in bijvoorbeeld klimaatbuffers, emissiebuffers bij 

fruitteelt, zuiveringsvoorzieningen en infiltratiegreppels. Vaak kan dit gekoppeld worden aan een 

agromilieu-verbintenis bijvoorbeeld voor weidevogelbeheer. 

Verder zijn investeringen nodig om waterlopen die in het verleden zijn gegraven of gekanaliseerd ten 

behoeve van de ontwatering in de landbouw weer hydromorfologisch te herstellen, zodanig dat het 

ecologisch functioneren bevorderd wordt en wordt voldaan aan de Kaderrichtlijn Water. Plaatselijk zijn 

ook investeringen nodig om verdroging van natte natuur als gevolg van ontwatering van 

landbouwpercelen te verminderen. Doel is biodiversiteit in stand te houden zonder negatieve invloed 

op landbouwgronden.  

 

Maatregel 19. Herstel van natuurrampen en rampzalige gebeurtenissen. Investeringen in preventieve 

acties om de impact van natuurrampen en rampzalige gebeurtenissen die zich waarschijnlijk zullen 

voordoen te reduceren. 

Met  het oog op de komende klimaatveranderingen zal de afvoer van water een punt van zorg zijn. 

Met de zeespiegelstijging en  grotere piekbelasting van het oppervlaktewatersysteem wordt de kans 

van inundatie van landbouwgrond groter. Verdere investeringen zijn nodig voor het aanpassen van het 

watersysteem en voorkoming van wateroverlast op landbouwgrond.  

 

Maatregel 29. Agromilieu- en klimaatsteun (artikel 29) 
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Vergoeding van extra kosten en gederfde inkomsten voor het beheren van beekdalen, bufferstroken, 

natuuroevers, waterbergingsgebieden of klimaatbuffers door agrariërs.  

Vergoeding van extra kosten en gederfde inkomsten voor boeren met hogere waterpeilen en 

plasdraszones ter ondersteuning van het weidevogelbeheer. 

 

Maatregel 31. Betalingen in het kader van de Natura 2000-richtlijn en de Kaderrichtlijn water (artikel 

31) 

Voor het tweede stroomgebiedbeheerplan KRW worden maatregelen voorzien die leiden tot 

meerkosten of inkomstenderving bij agrariërs, met name in beekdalen of rond natte natuurgebieden.  

 

9. Synergie met andere Europese fondsen 

Interreg V kan meerwaarde hebben voor het waterbeheer omdat het een kader biedt voor het 

aanpakken van grensoverschrijdende problemen.  

EFRO kan innovaties aanreiken die via POP3 kunnen worden uitgerold.  

 

10. Beschikbare cofinanciering van provincies en partners.  

De inzet van POP op 4.b hangt af van de totale beschikbaarheid aan POP-middelen voor Noord 

Nederland.  

De provincies hebben de benodigde cofinanciering beschikbaar. Er kan ook gebruik worden gemaakt 

van cofinancieringsmiddelen van de noordelijke waterschappen. 

 

11.  Financieel instrument 

Maatregelen als niet-vervuilen, niet-afwentelen en robuuster inrichten leveren zelden direct financieel 

rendement op. Revolveren is dus vrijwel onmogelijk. Dit geldt ook voor agromilieu-betalingen. Die 

mogen immers niet verder gaan dan een vergoeding voor kosten en inkomstenderving. 

 

12. Waarom POP? 

Het ELFPO daagt provincies en waterschappen uit om budget vrij te maken voor cofinanciering van 

maatregelen om het waterbeheer in agrarisch gebied samen met de landbouw te verduurzamen. 

Zonder deze prikkel zouden de ambities lager zijn of verder vooruit worden geschoven. 
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Bouwsteen aandachtsgebied 5.c 

 

1. EU-Aandachtsgebied 

5c levering en gebruik hernieuwbare energie en grondstoffen voor de bioeconomie (= biobased 

economy = BBE) 

 

Wij nemen bij dit aandachtsgebied ook de doelen mee van: 

5b efficiënter energiegebruik landbouw en voedingssector 

 

2. Beleidsthema 

Landelijk is dit beleidsthemaverankerd in de Duurzame energieproductie en kringloopsluiting, 

topsector energie, interdepartementale sector biobased (topsector chemie), SER advies 

energietransitie, energieakkoord IPO-Rijk, Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren, Mestbeleid 

(verplichte mestverwerking), Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021. 

 

Noord Nederlandziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in de levering en gebruik van 

hernieuwbare energie en grondstoffen voor de biobased economy. De RIS3 voor Noord Nederland 

geeft ook duidelijk aan dat hier mogelijkheden liggen voor Noord Nederland, niet alleen op 

energiegebeid, maar in de crosssectorale samenwerking van de clusters die Noord Nederland rijk is. 

Het beleid op dit terrein voor Noord Nederland is vastgelegd in de  Noordervisie, AgroAgenda Noord 

Nederland, de Noordelijke Energieagenda, en de beleidsnota BBE in Noord Nederland. 

 

3. Europese verplichtingen/kaders  

Het beleid is gebaseerd  op de volgende Europese doelstellingen en verplichtingen: 

 

• Europese richtlijn hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive, 2009/28/EG);  

• EU-doelstellingen energie en klimaat in 2020; 20% vermindering broeikasgassen - 20% duurzame 

energie - 20% verbetering energie-efficiëntie (20% reductie broeikasgassen in 2020 t.o.v. de 

emissie in 1990); 

• EU-Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG); 

• BBE: Innovation for Sustainable growth: a Bioeconomy for Europe, 13 feb 2012. 

 

4. Doelstelling 

De inzet van het POP budget op dit aandachtsgebied draagt bij aan de landelijke CO2 reductie en 

ontwikkeling van de biobased economy, door benutting en vermarkting van biomassa. De nadruk ligt 

hierbij op hoogwaardige toepassingen, waarbij het accent op verwaarding van biomassa ligt, en niet 

alleen op de energieproductie. Als doelstelling geldt een aandeel van 16% (voortvloeiend uit EU-

doelstelling 14%) hernieuwbare energie in 2020, te bereiken door:  

 

1. Besparing van energie en energie efficiëntie; 

2. Productie en gebruik van hernieuwbare Energie: bijdragen aan klimaatdoelstellingen door 

benutten van het grote potentieel in de landbouw om bij te dragen aan gebruik (denk aan de 

glastuinbouw maar ook aan gebruik van duurzame transport brandstoffen) en productie van 

duurzame hernieuwbare energie:zon, wind, algen, productie biomassa, groengas, bodemenergie, 

mestvergisting; 

3. Bijdrage aan de levering van grond- en reststoffen voor de bio-economy. Verwaardenvan plant-

inhoudsstoffen en reststoffen/bio-toepassing in chemie, pharma, feed/food. Het gaat hierbij om de 

volgende SNN lijnen: gewassen verwaarden tot eindproducten, bouwen met eiwitten en 
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koolhydraten, groene bouwblokken voor de chemie en van vezels en biopolymeren naar 

toepassingen.  

4. Sluiten regionale kringlopen waarmee de uitstoot van broeikasgassen vermindert. 

5. Combinatie van Energie en Biobased: bio-energie/cascadering 

 

Naast de ontwikkeling en uitrol van innovaties en kennisoverdracht, wordt ook gehecht aan zo 

mogelijk internationale samenwerking (met inzet van Interreg), en ook maatregelen gericht op export 

van de noordelijke kennis en producten. 

 

5. Indicatoren 

Zie Eu-documenten, verplichte indicator heeft betrekking op geïnvesteerd bedrag. 

 

6. Conclusie en onderbouwing vanuit het SWOT en relatie Position Paper EC 

Belangrijkste aanknopingspunten die uit de SWOT platteland Noord-Nederland naar voren komen zijn: 

 

• Sterke energie infrastructuur aanwezig 

• Energy een van de key clusters in Noord-Nederland; toenemende vraag naar energie biedt 

kansen voor toekomst, bijvoorbeeld in het kader van biobased economy 

• Behoefte en draagvlak voor verdere verduurzaming sector 

 

Een duurzame energieproductie is op dit moment alleen mogelijk als er subsidie is. Daarom wil Noord 

Nederland zich richten op de verbetering van de bestaande en nieuwe technieken om de rentabiliteit 

te vergroten en daarmee de afhankelijkheid van subsidies te verlagen. Noord Nederland biedt daar 

ook de gelegenheid voor: Er is ruimte, een kennisintensieve agrarischesector, het energiecluster 

Energy Valley, en Noord Nederland is een door het Rijk erkende experimenteerregio voor duurzame 

energieprojecten (Green Deal). de Position Paper van de EC: “shift to an energy efficient, low-carbon 

economy”, geeft ook aan dat het aandeel van hernieuwbare energie moet groeien naar 14% in 2020, 

wil Nederland voldoen aan de EU-klimaat doelstellingen. 

 

7. Politieke relevantie en bestuurlijke afspraken 

De volgende politiek relevante en bestuurlijke afspraken op nationaal en landsdelig niveau liggen te 

grondslag aan de inzet op dit aandachtsgebied: 

 

• Energieagenda NNL + green deal NNL 

• Uitvoeringsagenda Duurzame veehouderij (uitgewerkt per sector). 

• Convenant Schone en zuinige Agrosectoren 

• Clusterorganisatie agrifood/BBE NNL,  

• Clusterorganisatie Energy Valley  

• Noordelijke AgroAgenda 

 

8. POP-maatregelen 

15. Kennisoverdracht 

16. Adviesdiensten 

18. Investeren in materiële activa 

36. Samenwerking 

 

Aandacht voor afstemming van de betreffende maatregelen met het EIP landbouw en het EIP raw 

materials. 

 

9. Synergie met andere Europese fondsen 
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De te bereiken synergie met de andere Europese fondsen vloeit voort uit de RIS3 NNL. Van daaruit is 

synergie mogelijke met de programma’s voor EFRO en Interreg. Specifieke aandacht is er voor  

cross-overs met andere sectoren (vergelijk de cross-overs met de chemie, groen gas en mineralen-

terugwinning via mestvergisting veehouderij en via vergisting reststromen zoals zuiveringsslib 

afvalwaterzuivering). Daarnaast is er aandacht voor energie (‘duurzaam wonen’) en POP/BBE 

(‘innovatie, valorisatie en vermarkting groene grondstoffen’). Tenslotte kan gedacht worden aan 

synergie bij locale initiatieven binnen LEADER-aanpak POP (CLLD), energie en landschapsbeheer op 

locaal/regionaal niveau.  

 

10. Beschikbare cofinanciering van provincies en partners.  

Zie tabel doelen en middelen. 

 

11.  Financieel instrument 

Vooral subsidies, Thema hernieuwbare energie en BBE leent zich in gevallen voor revolverende inzet 

vansubsidies. 

 

12. Waarom POP? 

Financiering van dit aandachtsgebied met POP-middelen draagt bij aan de nodige samenhang en 

integrale aanpak door de landbouw om maatschappelijke doelen te realiseren. Cross sectorale 

aanpak. 
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Bouwsteen aandachtsgebied 6.a 

 

1. EU-Aandachtsgebied. 

6a. Het faciliteren van diversifiëring, de creatie van nieuwe kleine ondernemingen en van extra 

werkgelegenheid. 

 

Dit aandachtsveld kan via CLLD/LEADER tot uitvoering worden gebracht. De wijze waarop dit handen 

en voeten kan worden gegeven wordt de komende tijd nader uitgewerkt. 

 

2. Beleidsthema 

Bedrijvigheid in de plattelandseconomie biedt mensen een kans op een bestaan en  is ook een factor 

die mensen aan elkaar bindt. De trend van schaalvergroting in de landbouw zet door.  Er is afname 

van aantal bedrijven en banen in de primaire sector. Werk zorgt  voor binding met het gebied. 

Verbreding op landbouwbedrijven met een niet-agrarische tak kan de levendigheid op het platteland 

vergroten. Micro-ondernemingen (tot 10 werkzame personen),  een categorie MKB-bedrijven die extra 

aandacht krijgt in EU beleid plattelandsontwikkeling kunnen ook bijdragen aan de sociaal 

economische vitaliteit in plattelandsgebieden. 

 

De sector Toerisme & Recreatie biedt kansen voor groei van werkgelegenheid. Ook combi’s tussen 

landbouw en andere sectoren bieden kansen: voeding-gezondheid, streekproducten, zorgtoerisme en 

agro-toerisme. 

 

Er is in het algemeen een sterke relatie tussen ondernemers en verenigingsleven: sociaal, cultureel en 

sport. Denk aan het leveren van menskracht voor bestuurlijke kaders van organisaties, verenigingen. 

Verder ook inzet van vrijwilligers en sponsoring. Boeren leveren ook veel inzet in het dorps- en 

verenigingsleven.  

 

3. Europese verplichtingen  

ELFPO-verordening en Richtlijnen Community-Led Local Development (CLLD). 

 

4. Doelstelling 

Het creëren van banen en het bijdragen aan sociaal economische vitaliteit van het platteland. 

 

5. Conclusie en onderbouwing vanuit het SWOT en relatie Position Paper EC 

Belangrijkste aanknopingspunten met SWOT platteland Noord-Nederland: 

• Bovengemiddeld werkloosheidpercentage in Noord-Nederland 

• Sterke sociale cohesie tussen bewoners in plattelandsdorpen biedt sociaal vangnet 

• Bovengemiddeld veel verbredingsactiviteiten in de landbouw.  

• Multifunctionele gebruiksruimte van landelijk gebied en vervlechting met stedelijk gebied biedt 

mogelijkheden voor nieuwe verbredingsactiviteiten 

• Algemene bereikbaarheid van voorzieningen goed, maar wel onder druk; mede a.g.v. 

demografische trends als krimp, ontgroening en vergrijzing 

• Moeizame bedrijfsopvolging door jongere generaties kan probleem worden. 

Aanvullend: 

SWOT/ gebiedsgerichte ontwikkeling: generieke behoeften: bevordering aantrekkelijk werk, woon- en 

recreatieklimaat; regionale aanpak in relatie met krimp en sociale ontmoeting, voorzieningenniveau en 

cross-overs voeding-gezondheid, streekproducten, zorgtoerisme, agro-toerisme. 

 

6. Politieke relevantie en bestuurlijke afspraken 



54 

 

Houtskoolschets EFRO-POP Noord-Nederland. 

 

7. POP-maatregelen 

Maatregel 20. 

Maatregel 21. 

 

8. Synergie met andere Europese fondsen 

Met ESF: werkgelegenheid, kansen voor jongeren op arbeidsmarkt, kansen voor groepen die afstand 

hebben tot de arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie vrouwen 

Met EMFF: werkgelegenheid in perifeer gelegen en met bevolkingskrimp kampende visserijgebieden 

in de provincies Groningen en Friesland 

 

9. Beschikbare cofinanciering van provincies en partners.  

De inzet van POP op 6.a hangt af van de totale beschikbaarheid aan POP-middelen voor Noord 

Nederland.  

De provincies hebben de benodigde cofinanciering beschikbaar.  

 

10.  Financieel instrument 

Investeringssubsidies, andere vormen, zoals bijvoorbeeld kredietfaciliteiten worden nog nader 

verkend. 

 

11. Waarom POP? 

ELFPO-verordening biedt goede aanknopingspunten voor het versterken van werkgelegenheid op het 

platteland. 
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Bouwsteen aandachtsgebied 6.b 

 

1. EU-Aandachtsgebied. 

6b. Het stimuleren van de plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden. 

2. Beleidsthema 

Plattelandsontwikkeling is een thema dat  bij de provincies en gemeenten berust.  Het gaat om een  

integrale aanpak: economie, fysieke omgeving en sociaal.  

Er is momenteel een belangrijke verandering gaande in de verhouding tussen overheid,   

markt/maatschappelijk middenveld en burgers. De samenleving pakt steeds meer zelf op. De 

overheden zetten een andere koers in:  er wordt gestreefd naar een kleinere overheid, maar ook  naar 

manieren om inwoners en ondernemers meer te betrekken en het publiek initiatief te versterken. De 

LEADER-aanpak, nu door de EU CLLD gedoopt,  past goed bij deze ontwikkeling en kan voor het 

uitvoeren van verschillende  POP- doelstellingen/prioriteiten worden ingezet. De verschillende  POP-

prioriteiten kunnen tot  integrale, multisectorale  LEADER-programma’s per gebied worden uitgewerkt.  

Daarbij zou LEADER provinciedekkend kunnen worden ingezet voor het plattelandsgebied binnen die 

provincie. Dat kan inhouden dat er meerdere Leadergebieden worden gevormd, mede omdat er een 

richtlijn geld voor maximaal 150.000 inwoners per Leadergebied. Binnen Noord Nederland kunnen de 

provincies overigens tot verschillende keuzes komen voor wat betreft het aantal Leadergebieden. Het 

beschikbare budget zal daarbij een rol spelen. 

De thematische focus is nog in discussie, de gebieden/groepen hebben daar zelf ook een stem in.  

Noord Nederland is platteland bij uitstek: dun bevolkt, een sterke spreiding van de bevolking over zeer 

veel kleine dorpen en een beperkt aantal stedelijke kernen. De agrarische sector is er sterk,er zijn  

veel natuurgebieden  en er is veel kleinschalige bedrijvigheid (micro-ondernemingen). Verwacht kan 

worden dat in Leadergebieden in Noord Nederland aandacht wordt besteed aan: 

- verbredingsactiviteiten binnen de landbouw 

- het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid op het platteland, b.v. in de sector Recreatie&Toerisme. 

Dit  in verband met afname van de werkgelegenheid in de primaire agrarische sector 

- het begeleiden van de demografische veranderingen (krimp) in al haar facetten 

- duurzame ontwikkeling van dorpen en platteland 

- het versterken van omgevingskwaliteiten  

De regio’s zijn zelf, nog meer dan nu, aan zet om ook in de toekomst het platteland en de dorpen door 

ontwikkeling vitaal te houden. Integrale regionale samenwerking heeft de afgelopen jaren geresulteerd 

in een groot aantal projecten op regionale en lokale schaalniveau’s met grote inbreng van lokale 

ondernemers, inwoners en hun netwerken. Dat betreft zowel de inhoud van de projecten, de 

financiering ervan en het inzetten van eigen menskracht. Hierbij hebben ANV’s, gebiedscommissies, 

LEADER- en Visserijgroepen een belangrijke rol gespeeld. 

De uitdaging voor de komende periode is deze samenwerking te borgen en te verbreden naar thema’s 

zoals; relatie boeren-inwoners-bezoekers, gezondheid, welzijn, werkgelegenheid, duurzame 

(bio)energie,  het begeleiden van de krimp, de verbinding stad-land, en meer betrokkenheid en eigen 

verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en burgers. Het is daarbij ook een uitdaging om hierbij  

optimaal gebruik te maken van beschikbare geldstromen waaronder  de nieuwe EU programma’s en 

de diversie nationale en regionale geldstromen. 
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Deze verandering vraagt ook een andere inzet van betrokken partners. De nieuwe 

samenwerkingsverbanden moeten naast een mooie leefomgeving ook oog hebben voor een 

bloeiende economie en een optimaal maatschappelijk klimaat. De rol van de overheden zal meer 

uitnodigend en faciliterend zijn naar maatschappelijke actoren en hun netwerken. 

Om te komen tot een optimale benutting van de potentie en het zelforganiserend vermogen in de regio 

en om te komen tot een efficiënte organisatie voeren de provincies enige regie. De provincie nodigt de 

regio uit een integrale ontwikkelingsstrategie op te stellen met een samenwerkingsmodel voor de 

uitvoering ervan. De strategie kan als basis dienen voor de uitvoering van het POP en EFMZV en 

dient tevens aan te geven voor welke onderwerpen EU programma’s als EFRO en ESF kunnen 

worden ingezet. 

Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn: 

- Het bieden van ruimte aan bottom-up processen 

- Met maatwerk aansluiten op de kwaliteiten in de streek, optimaal inzetten van zelforganiserend 

vermogen, energie, alliantievorming 

- Maximaal inschakelen van bewoners en ondernemers 

- Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen op het platteland 

3. Europese verplichtingen  

ELFPO-verordening (minimaal 5% LEADER; is overigens landelijke verplichting). 

Richtlijnen community-led local development (CLLD). 

4. Doelstelling 

Leader is een beproefde methodiek om initiatieven van onderaf (door inwoners/ondernemers op het 

platteland) gerealiseerd te krijgen en daarbij de samenwerking met overheden vorm te geven. Dit 

stimuleert het eigen initiatief in het gebied en vergroot het nemen van  verantwoordelijkheid door 

inwoners en ondernemers en andere partners voor de ontwikkeling van het  egebied. De aanpak moet 

leiden tot stimuleren van de economische en sociale vitaliteit van het platteland en het versterken van 

de omgevingskwaliteiten. 

5. Conclusie en onderbouwing vanuit het SWOT en relatie Position Paper EC 

SWOT/ gebiedsgerichte ontwikkeling: bevordering aantrekkelijk werk, woon en recreatieklimaat; 

regionale aanpak in relatie met krimp, diversificatie van de plattelandseconomie.  

6. Politieke relevantie en bestuurlijke afspraken 

Houtskoolschets EFRO-POP Noord-Nederland. Provinciale beleidsdocumenten Vitaal Platteland, 

Landelijk Gebied en Plattelandsbeleid. 

Verplichting EU om minimaal 5% LEADER in te zetten. 

7. POP-maatregelen 

Welke maatregelen uit Europese verordening in te zetten voor dit aandachtsgebied? Hoe draagt inzet 

van maatregelen bij aan bereiken van geformuleerd doel?  

Artikel 15  
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Artikel 16 

Artikel 21 

Artikel 36  

Artikel 42 

Artikel 43 

Artikel 44 

Artikel 45 

Artikel 46 

8. Synergie met andere Europese fondsen 

Het streven is er in Noord Nederland op gericht om optimale synergie met het Visserijfonds EFMZV te 

bewerkstelligen omdat het werkingsgebied van dit fonds overlap kent met plattelandsgebieden. De 

CLLD aanpak wordt mogelijk ook opnieuw  toegepast binnen het Visserijprogramma. Synergie met 

EFRO en ESF (werkgelegenheid) kan bij de opstelling van de Ontwikkelingsstrategiën aandacht 

krijgen. 

9. Beschikbare cofinanciering van provincies en partners.  

De provincies hebben voor een deel de cofinanciering reeds geregeld, met mede-overheden als 

gemeenten en Waterschappen wordt nog overleg gevoerd. De ervaring heeft geleerd dat de eigen 

inbreng van ondernemers en inwoners, zowel in euro’s als in zelfwerkzaamheid hoog is. De Europese 

euro wordt minimaal verdubbeld met een euro van de overheden. De private bijdrage aan projecten 

leidt, zo leert de ervaring tot een multiplier van 3 op de Europese euro. 

10.  Financieel instrument 

Voorlopig wordt uitgegaan van het verstrekken van subsidies. Wellicht leven er binnen 

gebieden/groepen wensen om de ontwikkeling van andere financiële instrumenten te verkennen. 

11. Waarom POP? 

Verplichting ELFPO-verordening om minimaal 5% van het EU budget per lidstaat  in te zetten op 

CLLD-LEADER. 
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IV Indicatieve verdeling financiële middelen Nederland 
 

PM 


