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Programma: 3  Omgeving  
Onderwerp :  V A 3  Samenvoegen budgetten Transitiefonds landbouw en 

Natuurinclusieve landbouw en Bestedingsritme Transitie 
Natuurinclusieve landbouw 

 

 

 
Toelichting: 
 
Voor de transitie van de landbouw zijn op dit moment 2 budgetten beschikbaar: 
* Transitie Natuurinclusieve Landbouw 
* Transitie Fonds Landbouw 
 
Budget Transitie Natuurinclusieve Landbouw 
In het uitvoeringsprogramma bij het Coalitieakkoord 2015 -2019 is het budget Transitie 
Natuurinclusieve landbouw beschikbaar gekomen met het doel: herstel van de balans tussen 
Landbouw en natuur.  Met dit budget is onder andere het Living lab Natuurinclusieve 
landbouw tot stand gekomen en worden projecten uitgevoerd en experimenten gestimuleerd 
om de transitie van de landbouw te bevorderen of te versnellen. De focus ligt hierbij op het 
ontwikkelen van nieuwe economische verdienmodellen voor boeren die aan agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer doen of op andere wijze aan meer biodiversiteit en kwaliteit 
van het landelijk gebied bijdragen.  Living lab Natuurinclusieve landbouw wordt geëvalueerd 
en in de loop van 2020 zal besluitvorming plaatsvinden over het vervolg. 
 
Budget Transitiefonds 
Op 21 juni 2017 hebben Provinciale Staten de beleidsbrief Duurzame Landbouw vastgesteld. 
De ambitie van de beleidsbrief is dat de provincie toe wil naar een duurzame 
natuurinclusieve landbouw in 2025: grondgebonden circulaire landbouw die bijdraagt aan het 
verbeteren van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en niet in de laatste plaats 
economisch renderend is. Daarbij is ook besloten een Transitiefonds landbouw in het leven 
te roepen gericht op het bereiken van een ecologisch en economisch duurzame landbouw. 
Bij de besluitvorming over de Kadernota 2018 is dit besluit geëffectueerd en budget 
beschikbaar gekomen voor stimulerende maatregelen waarbij de provincie geen extra regels 
oplegt aan de landbouw. 
 
De doelstellingen van deze budgetten overlappen elkaar volledig. Het kasritme verschilt 
echter. Onder beide regelingen zit geen algemene subsidieregeling die regelmatig 
opengesteld wordt. Beide budgetten worden ingezet voor incidentele subsidies gericht op het 
bevorderen van de transitie in de landbouw overeenkomstig de doelstelling van de 
beleidsbrief duurzame landbouw. 
Inmiddels zijn er een aantal meerjarige subsidies verleend ter ondersteuning van netwerken 
waarin de hele keten samenwerkt en in het kader van de landbouwdeals, met name aan het 
MBO landbouwonderwijs ( zowel voor transitie van de reguliere landbouw als voor 
biologische landbouw). Deze meerjarige subsidies passen niet meer in het kasritme van een 
van deze regelingen. De doelstelling voor de landbouw uit de beleidsbrief duurzame 
landbouw is onverkort overgenomen uit het Bestuursakkoord 2019-2023. Samenvoegen van 
deze budgetten is van belang voor de praktische uitvoerbaarheid van meerjarige projecten 
en levert vermindering van administratieve lasten op. 
Mede op basis van de nog op te stellen landbouw agenda  zal dit samengevoegde budget de 
komende jaren verder tot besteding komen.  
 



 

Voorstel: 
Voorgesteld wordt de budgetten Transitiefonds landbouw  en Transitie Natuurinclusieve 
Landbouw samen te voegen en in een aangepast kasritme te plaatsen tot en met 2023. 
Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor Transitie 
Natuurinclusieve landbouw aan te passen volgens de onderstaande tabel. De wijziging 
verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijk budgetten. 
 

 
 
 
 
 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

3 Omgeving -680.600 -473.900 575.000 579.500  

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

530.600 

 
 

473.900 

   

 Totaal lasten -150.000                                  0          
575.000 

         
579.500 

0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

-150.000 

  
 

575.000 

 
 

579.500 

 

 Totaal baten -150.000 0 575.000 579.500 0 

 
Investeringen 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

-150.000 

  
 

575.000 

 
 

579.500 

 

 Totaal lasten -150.000 0 575.000 579.500 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

530.600 

 
 

473.900 

   

 Totaal baten 530.600 473.900 0 0 0 

 
 
 
 


