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Onderwerp

Ondertekening Convenant en Ambitieverklaring Groene
Cirkel Kaas en Bodemdaling.
Geachte Statenleden,

Op 1 februari 2019 hebben de partners van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling hun
samenwerking bekrachtigd door middel van de ondertekening van het ‘Convenant Groene Cirkel
Kaas en Bodemdaling en de ‘Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’.
Sinds 2013 werkt de provincie samen met partners, waaronder de Wageningen Universiteit en
Heineken, aan Groene Cirkels. Kenmerkend voor Groene Cirkels is:
 Multinational als katalysator
 Klimaat neutrale ketens
 Natuur als bouwstof én als partner
 Transitie in netwerken (transitienetwerk methodiek)
 Gezamenlijke visie / droom
 Hoge realisatiekracht
 Regierol Provincie
Groene Cirkels is zowel een werkmethodiek als een programma met partijen op een specifieke
plek in een gebied. Waar we begonnen zijn met een Groene Cirkel rond Heineken ontstaan er
inmiddels ook Groene Cirkels rond Suikerunie, Farm Frites en De Graafstroom.
Middels deze brief informeren wij u over de Groene Cirkel rond Zuivelfabriek De Graafstroom; de
Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling. In 2017 zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd
met de directie van Zuivelfabriek De Graafstroom en zuivelcoöperatie DeltaMilk over de
opschaling van Groene Cirkels.
Intussen is een ambtelijk kernteam gevormd waarin, op managementniveau, ook de Rabobank,
het Waterschap Rivierenland en Wageningen Research zijn aangeschoven. Genoemde
kernteampartners hebben afgelopen jaar hun gezamenlijke ambitie gedeeld en een plan van
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aanpak opgesteld.
Op 1 februari 2019 is de samenwerking binnen de Groene Cirkel rond Zuivelfabriek De
Graafstroom bekrachtigd middels de ondertekening van een Samenwerkingsovereenkomst en
een Ambitieverklaring.
In de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling bieden zes diverse partners perspectief op grote
maatschappelijke opgaven, zoals bodemdaling en een afname in biodiversiteit. Samen staan zij
voor (h)eerlijke kaas van stevige en gezonde Zuid-Hollandse bodem met kruidenrijk grasland, uit
het mooie Groene Hart als perspectief voor deze opgaven. Melkveehouder, waterschap, fabriek,
financier, wetenschap en overheid werken samen om deze ambitie te realiseren. We doen dit
vanuit het besef dat melkveehouders onder druk staan en hierdoor ook de landschapskwaliteit
onder druk staat. Daarom ontwikkelen we verdienmodellen die duurzaam zijn voor boer en
landschap.
In de verkennende fase van deze samenwerking zijn vijf thema’s ontstaan:
 Bodemdaling
 Biodiversiteit
 Verdienmodellen
 Sluiten van kringlopen
 Kennisontwikkeling
Per thema starten de partners met een proces van netwerkvorming wat leidt tot een
programmatische aanpak. Om deze aanpak kracht bij te zetten, tekenen Zuivelfabriek de
Graafstroom, DeltaMilk, Rabobank, Wageningen Research en Waterschap Rivierenland met de
Provincie Zuid-Holland een convenant waarin deze thema’s aan bod komen. Daarnaast zijn in dit
convenant nog enkele samenwerkingsafspraken, zoals het procesgeld, de organisatie, planning
en communicatie opgenomen.
Ook ondertekende de provincie met deze partners een ambitieverklaring, samen met een breder
netwerk van belanghebbende partijen. Deze heeft als doel om met een verscheidenheid aan
partijen met energie op dit onderwerp gezamenlijk een ambitie te beschrijven en manieren te
vinden om deze te realiseren. Ieder vanuit zijn of haar eigen taak, verantwoordelijkheid en
rolopvatting. Een verscheidenheid van partijen is hierbij betrokken, zoals Naturalis, Gemeente
Molenlanden en Den Haneker.
Deze overeenkomst is van kracht van 2019 tot en met 2021. De financiële bijdrage van de
provincie in het procesgeld bedraagt €30.000 in 2019. De proceskosten worden bij de provincie
gedekt vanuit het bestaande programma Groene Cirkels. Hiervoor zijn tot en met eind 2019
voldoende middelen gereserveerd in de begroting. Na de collegewissel in 2019 vindt een
herijking plaats om de begroting voor de daarop volgende jaren vast te stellen. De provincie
draagt ook met personele middelen bij aan het netwerk, deze inzet past binnen reeds bestaande
ambities en opgaven van dit college.
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Gedeputeerde Weber heeft dit convenant en deze Ambitieverklaring op 1 februari namens de
Provincie ondertekend.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Bijlage 1 - Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling
- Bijlage 2 - Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling – financiële bijlage
- Bijlage 3 - Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling
- Bijlage 4 - Persbericht Startbijeenkomst Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling
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