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Geacht bestuur, 
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Hierbij sturen wij u een antwoord op uw brief van 10 december 2019 met als onderwerp de

begroting voor de subsidieregeling agrarische structuurversterking. In de afgelopen maanden is

telefonisch contact met u geweest over het proces omtrent kavelruil en de beantwoording van uw

brief.

 

Het subsidieplafond voor agrarische structuurversterking voor 2020 is op nul gezet, in afwachting

van de definitieve beleidsrijke begroting van ons in 2019 aangetreden college. In uw brief geeft u

aan dat u het van wezenlijk belang acht dat het subsidieplafond wordt verhoogd, gezien de

uitdagingen waar de landbouwsector mee te maken heeft en/of krijgt. Met dit antwoord geven wij

aan hoe wij het instrument kavelruil de komende jaren willen inzetten. 

 

Gebiedsgerichte aanpak 

Om te beginnen willen wij benadrukken dat wij het belang van het instrument kavelruil

onderschrijven, op basis van de argumenten in uw brief. Kavelruil is daarom opgenomen als

instrument in de gebiedsgerichte aanpak stikstof en de veenweidestrategie. Deze processen zijn

gericht op de integrale opgaven in gebieden, ingestoken vanuit de stikstof-opgave en

bodemdaling/CO2 reductie vanuit het Klimaatakkoord en verduurzaming van de landbouw in de

breedte. Vanuit het Rijk en de EU worden financiële middelen beschikbaar gesteld. Kavelruil ten

dienste van deze gebiedsopgaven is meegenomen in de bijbehorende programmafinancieringen

en wordt vanuit de beschikbare middelen gefinancierd. Wij zijn voornemens om in de begroting

2021 voor dit onderwerp een bedrag te reserveren van € 200.000 om binnen de

gebiedsaanpakken Veenweide en Stikstof kavelruil als instrument in te kunnen zetten in een

integrale aanpak.
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Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw 

Op 28 mei jl. is de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw vastgesteld. Deze notitie beschrijft hoe de

provincie Zuid-Holland zich de komende jaren wil inzetten voor een vitale landbouw. Daarin

sluiten wij aan bij de visie van minister Schouten gericht op kringlooplandbouw. Wij streven naar

kringlooplandbouw met een regionaal voedselsysteem in 2050 met behoud van een economische

vitaliteit voor de boer en een brede maatschappelijke inbedding. Om dit te bereiken is een

omschakeling in de landbouw en het voedselsysteem nodig. 

 

Kavelruil is een waardevol instrument. Zoals u in uw brief ook beschrijft, kan kavelruil bijdragen

aan de verduurzaming van de landbouw door de grondpositie van agrariërs te versterken. Om de

ambitie uit onze Hoofdlijnennotitie, een omschakeling naar een duurzame landbouw met focus op

het sluiten van kringlopen, te behalen, willen we verkennen of we kavelruil gericht kunnen

inzetten op het stimuleren van kringlooplandbouw. Daarmee willen we zorgen dat er een

duurzame en vitale toekomst beschikbaar is voor die bedrijven die mee willen in de omschakeling

naar duurzame landbouw. Als uitwerking van de Hoofdlijnennotitie ontwikkelen we een

‘instrumentenkoffer’, waar kavelruil en ander instrumentarium uit het grondbeleid onderdeel van

gaat uitmaken. Wij gaan daarbij verkennen of we voorwaarden kunnen stellen aan kavelruil,

gericht op het stimuleren van de verduurzaming van de agrarische bedrijfsvoering. 

 

Wij nodigen u graag uit voor een ambtelijk overleg op 21 september 2020 over de inzet van

instrumenten, zoals kavelruil, voor het bereiken van onze ambitie (een omschakeling naar

kringlooplandbouw) en de voorwaarden die we hieraan kunnen koppelen. U bent vanzelfsprekend

ook van harte welkom om deel te nemen aan de behandeling van de Hoofdlijnennotitie Vitale

Landbouw in de commissievergadering van Provinciale Staten op 16 september a.s.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze

brief hebben opgenomen. 


