GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-670454481 (DOS-20180002290)

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

22 januari 2019

1 februari 2019

Onderwerp
Ondertekenen Convenant en Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

Advies
1. Aan te gaan het 'Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling' met Waterschap
Rivierenland, Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk, Wageningen Research en
Rabobank met het doel om samen te werken aan een transitie naar duurzaam
bodembeheer en een duurzame agrarische sector in het Groene Hart.
2. Aan te gaan de 'Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling' met Zuivelfabriek
de Graafstroom, DeltaMilk, Waterschap Rivierenland, Wageningen Research, Rabobank,
Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zuid-Hollandse Milieufederatie, PPP agro,
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Werelderfgoed
Kinderdijk, Kennis Transfer Centrum Zegveld, Gemeente Molenwaard, Land-en
Tuinbouworganisatie Noord, Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Den Haneker
en Naturalis, met het doel om deel te nemen aan netwerkverbreding en
kennisuitwisseling rondom de ambities die benoemd zijn in het convenant.
3. Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten over het ‘Convenant Groene Cirkels
Kaas en Bodemdaling’ en de ‘Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’.
4. Vast te stellen het persbericht ‘Nieuwe verdienmodellen tegen bodemdaling’ over het
‘Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ en de ‘Ambitieverklaring Groene Cirkel
Kaas en Bodemdaling’.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het ‘Convenant Groene Cirkel Kaas en
Bodemdaling’ en de ‘Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ waarin de
ondertekening en rol van de provincie in het verdere traject wordt verwoord.
Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is
de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan J.F.
Weber, gedeputeerde landbouw, natuur en recreatie en energie van de Provincie Zuid-Holland,
om het ‘Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ met Waterschap Rivierenland,
Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk, Wageningen Research en Rabobank namens de
Provincie Zuid-Holland en de ‘Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ met
Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk, Waterschap Rivierenland, Wageningen Research,
Rabobank, Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zuid-Hollandse Milieufederatie, PPP agro,
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk,
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Kennis Transfer Centrum Zegveld, Gemeente Molenwaard, Land-en Tuinbouworganisatie Noord,
Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Den Haneker en Naturalis te ondertekenen.

NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland
2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van) publiceren van het besluit en
de stukken.

Besluit GS
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan te geven dat het plan goed
past binnen het gebiedsplan Alblasserwaard. Gevraagd wordt na te gaan of er uit het budget van
2019 dekking beschikbaar is voor de drie jaren in totaal.

Bijlagen
1. GS-brief Aan PS – Ondertekenen Convenant en Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas
en Bodemdaling
2. Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling
3. Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling – financiële bijlage
4. Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling
5. Persbericht ‘Nieuwe verdienmodellen tegen bodemdaling’ startbijeenkomst Groene Cirkel
Kaas en Bodemdaling
6. Machtigingsbesluit CdK ondertekening convenant en ambitieverklaring
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1 Toelichting voor het College
In de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling bieden zes diverse partners perspectief op grote
maatschappelijke opgaven, zoals bodemdaling en een afname in biodiversiteit. Door op zoek te gaan
naar een gemeenschappelijke ambitie met alle betrokkenen willen de partners toewerken naar een
duurzame kaas, van een stevige en gezonde bodem, met perspectief voor een ecologisch en
economisch duurzame melkveehouderij. Zo bieden zij perspectief op deze grote maatschappelijke
opgaven, en realiseren zij gezamenlijk een maatwerk aanpak voor bodemdaling. Melkveehouder,
waterschap, fabriek, financier, wetenschap en overheid werken samen om deze ambitie te realiseren.
Voor de inhoudelijke achtergrond van dit samenwerkingsverband, zie de GS-brief aan PS.
De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling bevindt zich in de context van een veranderend Groene Hart,
waar het landschap en de agrarische gemeenschap onder druk staan. Vele initiatieven in de regio zijn
gericht op het beperken van bodemdaling en het verduurzamen van de landbouw. Met Zuivelfabriek de
Graafstroom als katalysator voor de regio en de partners uit verschillende, belanghebbende sectoren,
creëert de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling een unieke meerwaarde. Nieuw is dat we de
ketenpartners en de financier; DeltaMilk boeren, Zuivelfabriek de Graafstroom en de Rabobank, bij
elkaar hebben gebracht in deze visie. Waardoor we, veel meer dan voorheen, met verdienmodellen
voor boeren op hoog water kunnen werken. Hiermee creëren we nieuwe perspectieven voor
ondernemer en bodem.
De aanpak van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling draagt bij aan de volgende doelstellingen
 Het beperken van bodemdaling
 Het beperken van de uitstoot van CO₂ uit veen
 Het verhogen van de biodiversiteit
 Het versterken van de positie van de provincie als netwerkpartner
 Het versterken van de landschapskwaliteit in het Groene Hart
 Het stimuleren van een ecologisch en economisch duurzame en innovatieve melkveehouderij
 Het behouden en versterken van de waterkwaliteit
Hiermee draagt het programma bij aan de doelstellingen van de provincie om biodiversiteit te
stimuleren en bij te dragen aan duurzaam agrarisch ondernemen. Daarnaast dragen de partners bij aan
het ontwikkelen van kennis en innovatie voor een nieuwe, duurzame economie. We doen dit vanuit een
participatieve rolopvatting, waarvan het belang nogmaals werd onderschreven in de Participatienota.
De complexe vraagstukken die voortkomen uit deze maatschappelijke opgaven kunnen niet langer door
overheid, bedrijfsleven of kennisinstellingen alleen worden opgelost. De meerwaarde die de
samenwerking in het Groene Cirkel verband oplevert maakt nieuwe oplossingsrichtingen mogelijk.
Tijdens haar bezoek aan Zuivelfabriek De Graafstroom in november 2018, was ook minister Schouten
zeer positief over dit samenwerkingsverband.
Naar verwachting komen er nog partijen bij die de ambitieverklaring willen ondertekenen.
Gedeputeerde Weber zal hier tijdens de GS-vergadering op 29 januari a.s. mondeling een
terugkoppeling over geven, met een definitieve lijst ondertekenaars, waarna deze voor publicatie aan
de stukken zullen worden toegevoegd.
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Financieel en fiscaal kader
De financiële consequenties bestaan uit een beperkte som proceskosten (aandeel PZH is € 30.000 per
jaar). De proceskosten worden bij PZH gedekt vanuit het bestaande programma Groene Cirkels.
Hiervoor zijn voor 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. De prognose is een bijdrage van €90.000 voor de totale periode
2019-2021. Hiervan is nu voor €30.000 dekking in de begroting van 2019. De begroting voor de
volgende jaren wordt na de collegewissel opnieuw voorgelegd aan GS.

Totaalbedrag 2019 excl. BTW
: € 30.000
Programma
: Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon
Financiële risico’s
: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader
Op 1 februari 2019 zal de ondertekening van het convenant en de ambitieverklaring door de
gezamenlijke partijen feestelijk worden gepresenteerd. Daarom kan dit besluit pas openbaar worden na
1 februari 2019.
Op grond van artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 worden
de besluiten met de daarbij behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment dat het
‘Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ en de ‘Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en
Bodemdaling’ door alle partijen zijn ondertekend.
Met de ondertekening van het convenant en de intentieverklaring worden geen rechtens afdwingbare
verplichtingen aangegaan.
De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van
artikel 176 van de Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de
CdK afgegeven machtiging wordt gedeputeerde J.F. Weber, gedeputeerde landbouw, natuur en
recreatie en energie van de Provincie Zuid-Holland, gemachtigd om het ‘Convenant Groene Cirkel
Kaas en Bodemdaling’ met Waterschap Rivierenland, Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk,
Wageningen Research en Rabobank namens de Provincie Zuid-Holland en de “Ambitieverklaring
Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling met Zuivelfabriek de Graafstroom, DeltaMilk, Waterschap
Rivierenland, Wageningen Research, Rabobank, Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, ZuidHollandse Milieufederatie, PPP agro, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Hollands Landschap,
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Kennis Transfer Centrum Zegveld, Gemeente Molenwaard, Landen Tuinbouworganisatie Noord, Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Den Haneker en Naturalis
te ondertekenen.
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2 Proces
Voor het ontstaan en de ontwikkeling van de Groene Cirkel Kaas en bodemdaling, zie de GS-brief aan
PS.
Inmiddels komt uit diverse workshops die de partners met elkaar georganiseerd hebben naar voren dat
er veel draagvlak is voor deze benadering en werkwijze. Met het honoreren van twee
subsidieaanvragen in het kader van POP3 is men in de zomer 2018 ook al concreet gestart met een
stuk uitvoering. Het gaat dan om de eerste proefvelden peil gestuurde onderwaterdrainage. De
demodag die op 21 november 2018 in het gebied is georganiseerd, om informatie te verstrekken en de
aanleg van de drainage te tonen was een succes met maar liefst 70 geïnteresseerde aanwezigen.
De afspraken van dit convenant zijn drie jaar van kracht. Na het eerste jaar vindt een herijkingsmoment
plaats. Aangezien dit na de collegewissel is, zullen de herijkte afspraken opnieuw aan de
Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. Ook zullen Provinciale Staten, net zoals met dit besluit,
worden geïnformeerd door middel van een GS-brief.

3 Communicatiestrategie
De communicatiestrategie richt zich op verbinden, activeren en eenheid uitstralen.
De partners hebben in principe hun eigen belangen en communicatieve werkelijkheid, met andere
middelen en kanalen. Deze verscheidenheid willen wij maximaal benutten om het verhaal te vertellen.
Binnen de Groene Cirkels komen 3 verschillende ‘talen’ bij elkaar: bedrijfskundig/commercieel,
academisch/wetenschappelijk en bestuurlijk/politiek. De Groene Cirkels kunnen hiermee een grote
groep aanspreken. Daarnaast staat in de communicatie altijd het verband tussen de thema’s centraal,
zodat een brede doelgroep zich ermee kan verbinden en wordt geactiveerd.
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