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DATUM 9-4-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Technische vragen SV Instrumentenkader Groene Contour  

Rondom de behandeling in de Statencommissie Ruimte, Groen en Water (RGW) van 24 maart jl. van het 
Statenvoorstel Instrumentenkader Uitvoering Groene Contour (kenmerk 2021RGW61) hebben de fracties van de 
Partij voor de Dieren en JA21 technische vragen gesteld. Hierbij ontvangt u de beantwoording. 
 
 
Technische vragen Partij voor de Dieren: 
 
Vraag 1: Wat was de reden dat stoppende agrarische ondernemingen niet zijn meegenomen in de pilot Duurzame 
Landbouw Met Natuur (DLMN) en dat deze ook niet uitgewerkt zijn als realisatiescenario in het instrumentenkader-
document? Gaan deze in de toekomst nog wel meegenomen worden als mogelijke scenario-uitwerking? 
 
Antwoord: De Provincie heeft destijds in haar offerteaanvraag bewust opgenomen dat de pilotbedrijven actieve 
agrarische ondernemingen moesten betreffen (en dus geen stoppers). De reden hiervoor was dat stoppende 
agrarische ondernemingen voldoende beroep kunnen doen op de provinciale regeling "rood voor groen". Zo zijn 
er onder de voorwaarden van de “rood voor groen” regeling mogelijkheden voor nieuwe functies bij stoppende 
agrarisch bedrijven, zoals bijvoorbeeld een architectenbureau, zorginstelling, woonlocatie etc. Daarbij worden de 
rode ontwikkelingen alleen toegestaan bij voldoende groene tegenprestaties (bijvoorbeeld het realiseren van de 
groene contour). Vanaf 10 maart jongstleden is de oude "rood voor groen" regeling overgenomen in de Interim 
Omgevingsverordening. Daarnaast kunnen stoppende agrarische bedrijven gewoon gebruik maken van het 
voorliggende instrumentenkader uitvoering Groene Contour. Indien zich in de toekomst specifieke situaties 
voordoen die samenhangen met stoppende agrarische ondernemers en die niet passen binnen het 
instrumentenkader uitvoering Groene Contour dan zullen we bezien of aanpassing van het instrumentarium 
wenselijk is. Vooralsnog zien we deze niet. 
 
 
Vraag 2: Op welke wijze wordt er gemeten en besloten dat een Groene Contourperceel voldoende ontwikkeld is? 
En hoe wordt vervolgens vastgesteld dat het tot het NNN behoort? 
 
Antwoord: Bij subsidieaanvragen inzake het instrumentenkader zullen provinciale ecologen in samenspraak met 
de eigenaar en gebruiker kijken naar een voldoende ecologische inrichting, gebruik en beheer (en invulling van de 
kwalitatieve verplichting). Bij toekenning subsidie wordt het perceel gelijk toegevoegd aan het NNN.  
 
   
Vraag 3: Op pagina 10 van het instrumentenkader staat de volgende passage: "Belangrijkste doel hierbij was te 
onderzoeken of er voor de omvorming naar groene contour natuur sprake kon zijn van een financieel haalbaar 
(verdien)model, met de mogelijkheid van een nieuw instrument voor de realisatie van groene contour natuur. Het 
gaat om de pilot “polder Rietveld” nabij Woerden. HUL heeft op 1 oktober 2020 een eindverslag aangeleverd, met 
daarin als belangrijkste kanshebbers voor aanvullende financiering crowdfunding, fondsen, projectsubsidies (via 
Aanvalsplan Grutto, Urgenda, Regiodeal en Aanpak Stikstof) en de verkoop van CO2-certificaten (Valuta Voor 
Veen). Dit als gedeeltelijk verdienmodel naast de volgens hen noodzakelijke provinciale natuursubsidie in de vorm 
van 50% afwaardering.” Wat wordt er gedaan met deze aanbeveling van HUL? Hoe wordt dit in mogelijke scenario's 
en concrete plannen verder uitgewerkt?  
 
Antwoord: Instrument 4 sluit aan op bovengenoemde aanbeveling. Binnen dit instrument wordt het groene contour 
perceel volledig omgevormd naar functie natuur met 50% afwaarderingssubsidie. Aanvullende financiering zou dan 
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kunnen komen van de hierboven genoemde zaken als Urgenda, Valuta Voor Veen, projectsubsidies etc. De 
provincie zal de initiatiefnemer ondersteunen bij het verkennen van aanvullende financieringsmogelijkheden.  
 
 
Vraag 4: Wat is in de praktijk het verschil tussen een perceel dat voor 50% wordt afgewaardeerd en een perceel 
dat voor 85% wordt afgewaardeerd? 
 
Antwoord: 85% afwaardering geldt alleen voor groene contourpercelen in de uiterwaarden, hier dient de hoogste 
natuurambitie te worden behaald. Deze gebieden sluiten aan op andere reeds gerealiseerde natuurgebieden met 
een hoge (internationale) ecologische waarde.  

 
 
Vraag 5: Er wordt aangegeven dat “het ecologisch resultaat van de omvorming van de betreffende Groene Contour 
percelen moet ten minste gelijkwaardig zijn aan de laagste natuurambitie die voor deze percelen in het 
Natuurbeheerplan is aangegeven”. Deze laagste natuurambitie omvat kruiden- en faunarijk grasland. Er worden in 
het instrumentenkader ook scenario's uitgewerkt waar slechts 50% of zelfs maar 10% van het Groente 
Contourperceel wordt omgevormd naar natuur, terwijl het overige deel van het perceel in agrarisch gebruik 
blijft. Klopt het dat er op deze manier geen voorwaarden worden gesteld aan het percentage 
aan perceeloppervlakte dat minimaal deze laagste natuurambitie omvat? 
 
Antwoord: Bij subsidieaanvragen inzake het instrumentenkader uitvoering Groene Contour zullen provinciale 
ecologen in samenspraak met de eigenaar en gebruiker kijken naar een voldoende ecologische inrichting, gebruik 
en beheer (en invulling van de kwalitatieve verplichting). Ook in het geval er 10% of 50% van het perceel wordt 
omgevormd naar de functie natuur wordt er naar het gehele perceel gekeken. De ecologische winst van het gehele 
perceel moet ten minste gelijk zijn aan de laagste natuurambitie van het Natuurbeheerplan. Zaken als waterstand, 
mestgift en bestrijdingsmiddelen (die in KV worden geregeld) en agrarisch natuurbeheer tellen hierbij ook mee, 
aangezien ze sterk van invloed zijn op de biodiversiteit.  

 
 

Vraag 6: Is de te realiseren ecologische waarde van een om te vormen Groene Contourperceel ook afhankelijk 
van de natuurwaarde in aangrenzend natuurgebied? 
 
Antwoord: Ja, de provinciale ecologen nemen in hun beoordeling van de subsidieaanvragen de aanwezige 
biodiversiteit, grondwaterstanden en abiotische habitattoestand van de omgeving zeker mee. 
  
 
 
Technische vraag JA21  
 
Vraag: is of het mogelijk is om in de notariële akte op te nemen dat er geen energielandschap kan komen op 
groene contourpercelen en of de gedeputeerde bereid is om dat te doen en zo nee, waarom niet. 
 
Antwoord: In principe zou een soortgelijke strekking notarieel in een kwalitatieve verplichting kunnen worden 
opgenomen, maar in de op 10 maart jl. vastgestelde Omgevingsvisie/Interim Omgevingsverordening is hierover 
beleid opgenomen voor zowel de gehele NNN (waar de gerealiseerde groene contour deel van uit maakt) als voor 
de nog niet gerealiseerde groene contour. 
Voor wat betreft het beleid ten aanzien van mogelijke combinaties tussen natuur/groene contour en 
energielandschappen is de Omgevingsvisie/Interim Omgevingsverordening leidend. Eventuele aanpassing 
daarvan zal dan in dat kader moeten plaatsvinden. 
 
 


