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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Voor u ligt het geactualiseerde grondstrategieplan (hierna GSP) voor het projectgebied Zuidelijk 
Westerkwartier, hierna: ZWK. Het GSP beschrijft de uitgangspunten voor het duurzaam beschikbaar 
krijgen van de gronden voor de verschillende gebiedsopgaven in het ZWK. 
 

1.1. Aanleiding 
De verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van het natuurbeleid is door Het Rijk in 2007 
overgeheveld naar de provincies. Naast de overgedragen verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid, 
krijgt de provincie ook Rijksfinanciën voor de uitvoering van het natuurbeleid. De financiën zien 
voornamelijk toe op realisatie van de Europese verplichtingen in het kader van de PAS, KRW en 
Natura2000. De provincie draagt zelf ook financieel bij ten behoeve van realisatie van de natuuropgave. 
In de nota grondbeleid is vastgelegd dat voor ieder aankoopgebied een aankoopstrategieplan (ASP) 
wordt gemaakt. Vanwege de huidige inzichten wordt meer gesproken over het duurzaam beschikbaar 
krijgen van de betreffende gronden. Dat kan in de vorm van verwerving, maar ook in de vorm van het 
toepassen van particulier natuurbeheer of in bijzondere situaties bijvoorbeeld afkoop van natschade. 
De term grondstrategieplan (GSP) dekt in dit kader beter de lading. Het plan is aangepast aan enkele 
ontwikkelingen. De strategie en de feitelijke toepassing van het instrumentarium is gelijk gebleven.   
 

1.2. Projectopdracht 
De opdracht is als volgt geformuleerd. Stel een GSP op voor de realisatie van het begrensde 
Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN) voor het gebied ZWK om kaders te stellen voor de resterende 
‘natuuropgave’ om circa 1.200 hectare duurzaam beschikbaar te krijgen. Houdt daarbij rekening met de 
combinatie met waterdoelen als bijvoorbeeld waterberging in het kader van het project Droge Voeten. 
Naast de natuur- en waterdoelstelling is de verbetering van de landbouwstructuur een belangrijk aspect 
binnen de ontwikkeling van het ZWK. De provincie wenst de agrarische sector te versterken door 
verbetering van de landbouwstructuur als meekoppelkans bij het realiseren van de natuur- en 
waterdoelen. 
 

1.3. Uitgangspunten 
Dit GSP beslaat het gebied ZWK en heeft geen relatie met andere projectgebieden van de provincie 
en/of het waterschap. In die zin kan er buiten het bereik van dit projectgebied op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend aan dit GSP. 
 
De provincie Groningen is de formele opdrachtgever en is verantwoordelijk voor de realisatie van het 
natuurdoelen in het ZWK. Het waterschap Noorderzijlvest is betrokken als verantwoordelijke instantie 
voor de beleidsopgave van diverse waterdoelen in het ZWK. Provincie en waterschap voeren 
gezamenlijk de regie over de integrale opgaven. Onderhavig GSP betreft een provinciaal document, 
maar is vooraf afgestemd met het waterschap en de verschillende gebiedspartners. De uitgangspunten 
voor de grondverwerving binnen het ZWK, zoals opgenomen in dit GSP, komen voort uit het provinciaal 
grondbeleid. 
 
Het GSP beschrijft de aanpak voor de natuuropgave en welke instrumenten daarvoor kunnen worden 
ingezet, om de benodigde gronden binnen NNN op zorgvuldige wijze en tijdig beschikbaar te laten 
komen ten behoeve van de natuurrealisatie. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de benodigde gronden 
niet louter door aankoop beschikbaar kunnen komen voor functiewijziging, maar ook door bijvoorbeeld 
uitruil naar buiten of binnen de begrenzing en de toepassing van particulier natuurbeheer. 
 
Binnen de begrenzing van het natuurgebied ZWK liggen diverse percelen welke in eigendom zijn van 
de verschillende gebiedspartners. Het uitgangspunt van de provincie is dat deze percelen duurzaam 
beschikbaar zijn/komen voor de inrichting van het natuurgebied ZWK.  
 

1.4. Besluitvorming en geldigheidsduur van het GSP 
Het GSP is van kracht na vaststelling door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Het plan 
beoogt de kaders te scheppen voor de natuuropgave gecombineerd met de waterbergingswateropgave, 
het tijdelijk beheer tot het moment van realisatie/inrichting van het natuurgebied ZWK en de (eventuele) 
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verkoop / inzet van ruilgrond om de natuuropgave beschikbaar te krijgen. Aansluitend dienen eventueel 
verworven gronden na inrichting nog te worden overgedragen aan een natuurbeheerder.  
 
Aangezien de ontwikkeling en uitvoering over een periode van enkele jaren zal plaatsvinden, is het 
denkbaar dat de kaders uit dit GSP vanwege gewijzigde plannen en/of omstandigheden, gewijzigde 
wetgeving, voortschrijdende inzichten, praktische ervaringen bij uitvoering en dergelijke, niet meer 
passend zijn. In die situatie zal Prolander in overleg treden met de opdrachtgever en de gebiedspartners 
om te komen tot een wijziging, aanvulling of algehele herziening van dit GSP. 
Om de 2 jaar na vaststelling van dit GSP volgt er een evaluatie, waarbij wordt bezien of de aanpak en 
instrumentaria nog voldoende aansluiten bij de praktijk van de uitvoering dan wel dat er aanvullende 
instrumenten worden voorzien om de natuur- en waterdoelen in het ZWK tijdig te kunnen realiseren. 
Afgezien van de evaluatie kan het GSP worden aangevuld, gewijzigd en/of geactualiseerd indien hiertoe 
aanleiding is. 
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Hoofdstuk 2 Grondstrategie 
 
Voor de grondstrategie worden de specifieke kenmerken en eigenschappen van het projectgebied en 
de directe omgeving in beeld gebracht. Daarnaast wordt het gebruik van de gronden in het projectgebied 
globaal beschreven. De kenmerken van het projectgebied en het gebruik van de gronden zijn belangrijke 
factoren voor de grondstrategie en hebben daarmee invloed op de in te zetten instrumenten. 
 

2.1 Het Zuidelijk Westerkwartier 
Het ZWK is een uitgestrekt landbouwgebied met daarin diverse (geplande) natuurreservaten. De grens 
van het gebied loopt van het van Starkenborgh kanaal in het noorden tot Eén West in het zuiden en van 
Opende in het westen tot Oostwold in het oosten. De voormalige gemeenten Grootegast, Leek en 
Marum (thans Westerkwartier) liggen binnen het gebied. Daarnaast zijn er twee verschillende 
waterschappen werkzaam in het gebied, Wetterskip Fryslȃn en Noorderzijlvest. De ligging van het ZWK 
gebied is weergegeven in kaartbijlage 1, met vermelding van de verschillende deelgebieden. 
      
Het ZWK is een land van gasten en mieden. De gasten zijn zandruggen die zijn ontstaan in de 
voorlaatste ijstijd. De boeren vestigden zich hier en gebruikten houtsingels, voornamelijk van elzen, als 
veekering. De mieden verwijzen naar het lager gelegen natte land tussen de gasten. De afwisseling van 
het besloten singellandschap en het open polderland is kenmerkend voor het ZWK. 
 
Het ZWK is een typisch melkveehouderijgebied. Ongeveer de helft van alle hectares in het ZWK zijn in 
gebruik ten behoeve van de agrarische sector. In het verleden is er een inventarisatie gemaakt van de 
agrarische sector in het ZWK gebied, dit is vastgelegd in de Analyse landbouwstructuur en verkaveling 
in het Zuidelijk Westerkwartier1 van 2014. De uitkomsten van deze analyse zijn betrokken in het opzetten 
van de uitgangspunten voor de grondverwerving. De samenvatting is opgenomen in bijlage 2. 
 
Projectgebied 
Het projectgebied ZWK ligt binnen voormalige  gemeenten Leek, Marum en Grootegast, thans 
gemeente Westerkwartier. Deze voormalige gemeenten hebben actuele bestemmingsplannen 
opgesteld. De gemeenteraad van de gemeente Grootegast heeft op 01-06-2010 het bestemmingsplan 
Buitengebied Grootegast vastgesteld. Het bestemmingsplan Buitengebied Leek is door de gelijknamige 
gemeente vastgesteld op 17-03-2010. De raad van de gemeente Marum heeft het bestemmingsplan 
Buitengebied vastgesteld op 08-02-2012. Binnen deze bestemmingsplannen zijn de NNN percelen 
voornamelijk bestemd als agrarisch met waarden. Inmiddels heeft de provincie per 19-12-2018 ook het 
Provinciaal inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier vastgesteld.    
  
Het ZWK bevat voor de provincie de grootste restant natuuropgave en heeft daarmee een hoge prioriteit. 
In het ZWK wordt ca. 2.800 hectare nieuwe natuur gerealiseerd, waarvan een kleine 2.200 nog moet 
worden ingericht. Om tot inrichting te kunnen komen moet ruim 1.200 hectare nog beschikbaar komen.   
De natuurontwikkeling wordt gecombineerd met de beleidsmatige waterdoelen van het waterschap 
Noorderzijlvest. In het kader van project Droge Voeten moet het waterschap een waterberging van ruim 
5 miljoen kubieke meter te realiseren. Bij de realisatie van voornoemde doelen kunnen kansen voor 
landbouwstructuurverbetering worden mee gekoppeld.  
 
  

                                                      
1 Analyse landbouwstructuur en verkaveling in het Zuidelijk Westerkwartier, DLG Oktober 2014  
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Het ZWK bestaat uit de volgende deelgebieden: 
 

• Doezumermieden;  
• A7-zuid;  
• Bakkerom;  
• Bombay; 
• Driepolders; 
• Dwarsdiep; 
• Grootegastermolenpolder 
• Kale Weg 
• Kornhorn; 
• Leekstermeer; 
• Marumerlage; 
• Matsloot. 

 
In bijlage 1 is een kaartbeeld opgenomen van de ligging van de verschillende deelgebieden. 
 
 

2.2. Grondstrategie 
Het projectgebied ZWK is fors qua omvang en er resteert een forse beleidsopgave. Het is dan ook 
noodzakelijk om hierin een prioritering aan te brengen. 
Daarnaast is de situatie in de verschillende deelgebieden verschillend, waardoor de aanpak en inzet 
van instrumentarium ook gedifferentieerd zal zijn. Onderstaand is een nadere uitwerking gegeven. 
 
 

2.2.1. Strategie op hoofdlijnen  
Om tot een prioritering te komen is gekeken naar de stand van zaken binnen de deelgebieden en de 
reeds opgedane ervaringen uit het verleden. Tevens is rekening gehouden met de te realiseren 
waterdoelen van het waterschap. De prioritaire deelgebieden, waarin de grondopgave actief zal worden 
opgepakt, zijn het Dwarsdiep, Bakkerom en Driepolders. 
In de overige gebieden zullen daar waar mogelijk uiteraard kansen worden benut (reactief). 
 
Inventarisatie 
Binnen voornoemde prioritaire gebieden zullen de grondeigenaren actief worden benaderd door 
Prolander om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de gronden beschikbaar te krijgen ten 
behoeve van inrichting. Deze informatie wordt discreet verwerkt. Wanneer afwegingen moeten worden 
gemaakt over bijvoorbeeld de inzet van ruilgrond, zal dit eerst binnen de grondcommissie, waarin alle 
betrokken gebiedspartners zijn vertegenwoordigd, worden besproken. Eventuele meekoppelkansen 
worden uitgewerkt.  
 
Voor het projectgebied ZWK wordt toegewerkt van een inrichtingsplan op hoofdlijnen naar een meer 
gedetailleerd inrichtingsplan. De uitwerking van het inrichtingsplan vindt plaats in overleg met de 
gebiedspartijen en de eigenaren/ bewoners in het gebied. Om tot een gedetailleerd inrichtingsplan per 
deelgebied te komen zijn nog aanvullende onderzoeken benodigd. De uitwerking van gedetailleerde 
inrichtingsplannen zal parallel aan het grondproces verlopen. 
Bij de verdere detaillering van de inrichtingsplannen wordt gestreefd naar het leveren van 
maatwerkoplossingen, waarbij de belangen van alle betrokken (gebieds)partijen zoveel als mogelijk 
worden meegenomen en afgewogen. 
 
Kansen die zich voordoen en mogelijkheden die voortvloeien uit de inventarisatieronde zullen 
vervolgens voortvarend worden opgepakt. Na instemming van de provincie, is Prolander gemandateerd 
is om zaken af te handelen.  
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Grondpot  
De beschikbaarheid van ruilgrond vormt een belangrijke schakel om de grondverwerving succesvol te 
kunnen laten verlopen.  
In de verschillende deelgebieden zijn (beperkt) 
ruilgronden beschikbaar. Deze ruilgrond is 
voornamelijk in eigendom bij de Provincie en bij 
Staatsbosbeheer. De inzetbaarheid van de ruilgrond 
zal integraal worden afgewogen, zodat tot 
maatwerkoplossingen kan worden gekomen.  
 
Naast het huidige bezit is extra ruilgrond benodigd 
voor het realiseren van de natuur opgave. Hiertoe 
wordt een zogenaamde grondpot opgezet. Voor de 
verwerving van extra ruilgrond wordt een budget 
gereserveerd door de Provincie. Voor zover 
wenselijk wordt een beroep gedaan op de 
gebiedspartners om dat budget te verhogen door de 
rentekosten en de risico’s (fluctuatie van de 
marktwaarde) af te dekken. 
 
Clustering 
Als onderdeel van een maatwerkoplossing kan 
binnen de NNN ook sprake zijn van grondruilingen 
om clustering van percelen te bewerkstellingen.  Doel 
is dat daardoor versneld de kern van de natuur 
beschikbaar is voor inrichting en dat er grotere 
beheereenheden ontstaan. De invulling van bijvoorbeeld de flank van het beekdal zou tijdelijk anders 
kunnen zijn als onderdeel van de maatwerkoplossing.  
 
 

2.2.2. Instrumentkeuze 
 De uitvoering van de grondverwerving wordt gedaan in opdracht en op naam van de provincie 
Groningen. Ook de inzet van subsidiekaders in verband met particulier natuurbeheer en flankerend 
beleid bij de verwerving valt onder de regie van de provincie. Specifieke waterhuishoudkundige 
maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap, maar kunnen eveneens 
bijdragen aan integrale doelrealisatie.  
 
Algemene instrumenten: 
Algemeen gesteld bestaan er diverse instrumenten voor het beschikbaar krijgen van de benodigde 
gronden ter realisatie van de natuur- en wateropgave. De verschillende instrumenten zoals die zijn 
vastgelegd in de nota grondbeleid van de provincie en zoals die wettelijk ter beschikking staan van het 
waterschap staan hieronder weergegeven met een korte toelichting. Aanvullend flankerend provinciaal 
instrumentarium kan slechts worden ingezet indien dat is vastgelegd in een door Gedeputeerde Staten 
vastgesteld grond-/aankoopstrategieplan dan wel door een aanvullend besluit van Gedeputeerde 
Staten.  
 
Regulier provinciaal instrumentarium 
 

• Particulier natuurbeheer: 
Bij particulier natuurbeheer behoudt de huidige eigenaar het juridische eigendom van het 
perceel en wordt een gedeelte van de marktwaarde vergoed ter compensatie van de 
waardevermindering bij functiewijziging. De eigenaar van het perceel is vervolgens ook de 
beheerder en de bestemming van het perceel wordt veranderd naar natuur. Het betreft een 
provinciaal subsidiekader, waarbij ook voor de inrichting eventueel inrichtingssubsidie kan 
worden verleend. Bij een integrale inrichtingsopgave zal de inrichting worden uitgevoerd door 
de gebiedscommissie op basis van een integraal inrichtingsplan. Hier dienen afspraken over te 
worden gemaakt. Dit proces kan (deels) worden gefaciliteerd door Prolander. 
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• Vrijwillige verwerving: 
Vrijwillige verwerving van onroerende zaken betreft een onderhandeling tussen de overheid en 
een eigenaar, welke geheel op vrijwillige, niet gedwongen basis plaatsvindt. Hieronder valt ook 
de verwerving van onroerende zaken in verpachte staat, waarna de pacht wordt beëindigd op 
basis van een wettelijke opzeggingsgrond. De provincie heeft Prolander gemandateerd om hier 
over te beschikken nadat instemming is verleend voor een aankoop.  
Als onderdeel van vrijwillige verwerving is het mogelijk om maatwerkafspraken te maken 
aangaande het tijdelijk voortgezet gebruik, het ruilen van percelen en dergelijke. Uitgangspunt 
voor verwerving is betaling van de marktwaarde bij voortgezet (veelal agrarisch) gebruik. Dit 
proces wordt gefaciliteerd door Prolander. 
 

• Kavelruil: 
Kavelruil is een vorm van landinrichting waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden bepaalde 
hun toebehorende onroerende zaken samen te voegen, de verkregen massa op bepaalde wijze 
te verkavelen en onder elkaar bij notariële akte te verdelen. 
Bij een kavelruil moet onderscheid gemaakt worden tussen een vrijwillige en wettelijke kavelruil. 
Een vrijwillige kavelruil wordt veelal mede op initiatief van de grondeigenaren zelf opgezet. Bij 
een wettelijke kavelruil wordt veelal een relatief groot gebied betrokken bij de planvorming en 
is deelname verplicht. De provincie heeft de mogelijkheid om de aktekosten van de kavelruil 
geïnitieerd vanuit de provincie voor haar rekening te nemen. Een goedgekeurde kavelruil biedt 
tevens de mogelijkheid om vrijstelling van overdrachtsbelasting te genieten.  

 
Aanvullend flankerend provinciaal instrumentarium 

 
• Bedrijfsverplaatsingsregeling: 

Deze regeling is gericht op het verplaatsen van grondgebonden agrarische bedrijven ter 
verbetering van de ruimtelijke of agrarische structuur, natuur, landschap, water of milieu. Binnen 
de regeling zijn nadere criteria opgesteld ten behoeve van de beoordeling van aanvragen. Het 
betreft een subsidieregeling met een ingesteld plafond. 
 

• Volledige schadeloosstelling te voorkoming van onteigening: 
Het vergoeden van een volledige schadeloosstelling is een faciliteit die in specifieke situaties 
wenselijk kan zijn omdat er op bedrijfsniveau schades optreden die het flankerend beleid 
overstijgen. Volledige schadeloosstelling kan slechts worden gefaciliteerd indien er een 
bestuurlijk voornemen is om uiteindelijk ook daadwerkelijk tot een onteigening over te gaan. 
Indien dat bestuurlijk voornemen er niet is, dan kan er geen volledige schadeloosstelling worden 
vergoed; aangezien er dan sprake is van staatssteun. 
Een traject van onteigening begint met een minnelijk verwervingstraject. Zodra er een (concreet) 
voornemen tot onteigening is vastgelegd kan een wederpartij volledig worden schadeloos 
gesteld. Daarbij wordt dezelfde marktwaarde betaald als bij vrijwillige verwerving, maar 
daarnaast kunnen schadecomponenten worden vergoed.  
Indien partijen er minnelijk niet uit komen, zal de feitelijke onteigening door middel van een 
gerechtelijke procedure moeten worden ingezet, hetgeen inhoudt dat de eigendommen op basis 
van een gerechtelijke uitspraak gedwongen worden ontnomen ten algemenen nutte en tegen 
een betaling van een volledige schadeloosstelling. 

 
 
Instrumenten Waterschap 
 

• Groenblauwe diensten: 
Overheden kunnen grondeigenaren een vergoeding geven voor het leveren van groenblauwe 
diensten. Deze diensten kunnen gaan over natuur en landschap, cultuurhistorie, recreatie of 
waterbeheer. In specifieke situaties kan het waterschap deze diensten inzetten als 
maatwerkoplossing. 
 

• Gedoogplicht: 
Het waterschap kan voor de realisatie van haar doelen op basis van de Waterwet een 
gedoogplichtprocedure voeren. Een dergelijke procedure is wel aan specifieke voorwaarden 
onderworpen.  
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Toe te passen instrumentarium ZWK 
 
Ten behoeve van de natuur- en wateropgave in het gehele ZWK (alle deelgebieden binnen het NNN) 
kunnen gedurende de looptijd van dit GSP de volgende instrumenten worden ingezet: 
 

• Particulier natuurbeheer (SKNL); 
• Vrijwillige verwerving;  
• Kavelruil; 
• Groenblauwe diensten.  

 
Daarbij moet worden opgemerkt dat dit binnen de gestelde (subsidie)kaders plaats dient te vinden en 
dat aangesloten wordt bij de jaarlijkse begrotingscyclus. 
 
 
Binnen de deelgebieden Dwarsdiep, Doezumermieden en Kale Weg en de Tolberter Petten (zoals 
weergegeven in bijlage 3) zijn naast de hiervoor genoemde instrumenten ook de aanvullende provinciale 
regelingen van toepassing, te weten: 
 

• Verplaatsingsregeling Grondgebonden Agrarische Bedrijven (VGAB) ; 
 
Het beleid van de provincie is om de benodigde gronden ten behoeve van realisatie van de natuurdoelen 
bij voorkeur vrijwillig beschikbaar te krijgen. Voorlopig wordt er voor gekozen om nog geen onteigening 
in te zetten, waardoor volledige schadeloosstelling niet tot de mogelijkheden behoord. 
Het beleid van het waterschap is om in principe geen eigendom te verwerven. Dit in tegenstelling tot de 
uitzondering van de dijklichamen en waterlopen rond de waterbergingsgebieden en de realisatie van 
waterschapswerken, welke wel in eigendom zijn/komen van het waterschap. 
 
 

2.3. Inzet grondstrategie 
De inzet van provincie is dat kansen in het gehele projectgebied kunnen worden benut. Indien 
grondeigenaren zich melden zal daar op gereageerd worden en waar mogelijk zullen meekoppelkansen 
eveneens worden benut.  
In de prioritaire deelgebieden zullen de verschillende eigenaren, die eigendom hebben in de in te richten 
gebieden, actief benaderd worden om de mogelijkheden te inventariseren. Tevens zal voor deze 
gebieden het proces dat nodig is voor functiewijzging planmatig worden opgepakt. Daarbij kan worden 
gedacht aan het op voorhand verrichten van taxaties en eventueel bodemonderzoek. Daarmee kan in 
het vervolgtraject tijdswinst worden geboekt en kan het gebiedsproces optimaal worden gefaciliteerd. 
Na de inventarisatieronde zal worden bezien of de inzet van voornoemd instrumentarium moet worden 
bijgesteld. In veel gevallen zal op basis van maatwerk worden bezien of tot doelrealisatie kan worden 
gekomen.  
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Maatwerk 
Uit de gesprekken met grondeigenaren kan naar voren komen dat bepaalde percelen met bijvoorbeeld 
aangepast landbouwkundig beheer of aangepast waterbeheer binnen de agrarische bedrijfsvoering 
ingepast kunnen worden zonder beperkingen op te leggen voor de te realiseren natuur- of waterdoelen 

of dat er bepaalde vormen van natuurbeheer binnen de 
agrarische bedrijfsvoering ingepast kunnen worden. 
Binnen de kaders voor het realiseren van de natuur- en 
waterdoelen kan geanticipeerd worden op wensen voor 
agrarisch medegebruik in de vorm van 
maatwerkuitwerking. de voorgestelde natuurinrichting, 
de wijze van beheer (mogelijkheden en beperkingen) en 
de wijze van handhaving worden betrokken in de 
uitwerking van de inrichtingsplannen en voor zover 
passend binnen nader uit te werken kaders worden 
toegepast.  
Als onderdeel van een maatwerkoplossing kan binnen de 
NNN ook sprake zijn van grondruilingen om clustering 
van percelen te bewerkstellingen. Doel is dat daardoor 
versneld de kern van de natuur beschikbaar is voor 
inrichting en dat er grotere beheereenheden ontstaan. De 
invulling van de flank zou tijdelijk anders kunnen zijn als 
onderdeel van de maatwerkoplossing. Bij de uitwerking 
van een meer gedetailleerd inrichtingsplan moet blijken 
in hoeverre voornoemde maatwerkoplossingen kunnen 
worden ingevuld.  
Ten behoeve van het leveren van maatwerk oplossingen 
kunnen agrarische bedrijven een verzoek doen voor een 

bedrijfseconomische analyse van het bedrijf. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt ter afbakening 
van de opdracht en onder welke voorwaarden dit wordt vergoed door de provincie. Indien eigenaren 
hier gebruik van willen maken, dan kan dit na voorafgaand overleg en afstemming met de 
gebiedscommissie worden gefaciliteerd. 
 
De verbetering van de landbouwstructuur is een belangrijk nevenaspect binnen de ontwikkeling van het 
ZWK dat kan worden mee gekoppeld aan de realisatie van de natuur- en waterdoelen.  
 
Grondpot 
De provincie heeft in de verschillende deelgebieden ruilgrond in bezit. Aangezien de eigenaren met een 
agrarisch bedrijf zich bij voorkeur laten compenseren in grond, wordt de mogelijkheid open gehouden 
om gronden buiten het begrensde natuurgebied aan te kopen als compensatiegrond. 
Het is te verwachten dat de beschikbaar- en inzetbaarheid van ruilgrond een positieve invloed heeft op 
de doelrealisatie in de verschillende deelgebieden. In de situatie dat er meer grond buiten de 
planbegrenzing kan worden aangekocht (eigenaar heeft zowel gronden binnen als buiten de 
natuurbegrenzing) dan kan de buiten de begrenzing gelegen grond als extra compensatiegrond worden 
aangekocht op naam van de provincie. Enige voorwaarde daarbij is dat er op het moment van sluiten 
van de koopovereenkomst er een redelijke verwachting moet zijn dat de extra aan te kopen grond 
effectief kan worden ingezet als ruilgrond t.b.v. de realisatie van het natuurgebied. 
 
Ook Staatsbosbeheer heeft een beperkte grondvoorraad die ingezet kan worden om tot clustering van 
bezit te komen. 
 
Voor de verwerving van extra ruilgrond is extra budget gereserveerd door de provincie. Voor zover 
wenselijk wordt een beroep gedaan op de gebiedspartners om dat budget te verhogen door de 
rentekosten en de risico’s (fluctuatie van de marktwaarde) af te dekken. De verwerving en inzet van de 
ruilgrond is een verantwoordelijkheid van de provincie, uitgevoerd door Prolander. De grondcommissie 
heeft hierin een adviserende rol.  
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2.4. Realisatierisico’s en maatregelen 
Rondom het project zijn diverse factoren welke een zekere mate van risico met zich meebrengen. 
Onderstaand zijn de risico’s en de te nemen maatregelen weergegeven. 
 
Geen vrijwillige medewerking 
Binnen een groot projectgebied zoals het ZWK is het waarschijnlijk dat er grondeigenaren zijn die geen 
medewerking wensen te verlenen aan de voorgenomen gebiedsplannen. Meer specifiek zullen de 
eigenaren met een bedrijfseconomisch belang niet altijd positief reageren op een verzoek om over 
grondverwerving te spreken. In de agrarische sector, specifiek de melkveehouderij, is grond niet alleen 
een productiemiddel, maar ook bepalend voor de productiecapaciteit. Het eigendom (dan wel een 
andere duurzame vorm van beschikbaarheid van grond) is dus ook bepalend voor de (toekomstige) 
levensvatbaarheid van de agrarische bedrijven. 
Naar verwachting zal de impact van de grondverwerving het grootst zijn voor de agrarische sector en 
wordt verwacht dat onder deze eigenaren het regelmatig moeizaam tot niet bespreekbaar zal zijn om 
de benodigde gronden beschikbaar te krijgen voor de natuurontwikkeling. 
 
Met de inzet van de (beperkt) beschikbare ruilgrond zal hierop zo goed mogelijk worden geanticipeerd. 
Door middel van grond voor grond kan de bedrijfseconomische impact namelijk worden verkleind dan 
wel geheel worden vermeden. 
 
Nadat een eerste gespreksronde met de verschillende eigenaren is gemaakt binnen de prioritaire 
deelgebieden kan een inventarisatie gemaakt worden van de bereidheid tot medewerking onder de 
eigenaren. Vervolgens zal een inschatting gemaakt worden van de verwervingskansen van de 
benodigde gronden in relatie tot de termijn van realisatie van het ZWK. 
 
Geen volledige schadeloosstelling 
Dit GSP voorziet op dit moment niet op de inzet van verwervingsinstrumenten waarbij er mogelijkheden 
om naast de marktwaarde nog eventuele bijkomende schaden te vergoeden. Naast de vergoeding van 
de marktwaarde is het in redelijkheid te verwachten dat er regelmatig situaties zijn waarin bijkomende 
schaden optreden. Hierbij kan worden gedacht aan doorsnijding van drainages, vormverslechtering van 
percelen en waardevermindering van het overblijvende. 
Er wordt gestreefd naar het faciliteren van maatwerkoplossingen. Daarbij kan worden gedacht aan 
kavelverbetering door, bij een positieve grondbalans, vrijkomende grond aan te wenden voor 
bijvoorbeeld plaatselijke ophoging van percelen of het dempen van sloten Bij inrichtingswerken kan 
zogenaamd werk met werk worden gemaakt. De uitvoering van de Marumerlage is hier een mooi 
voorbeeld van.  
 
In de eerste gespreksronde met de verschillende eigenaren/ belanghebbenden zal dit aspect eveneens 
worden geïnventariseerd. 
 
Grondprijsfluctuatie 
Mede als gevolg van het gewijzigde landbouwbeleid zijn veranderingen in de marktwaarde van 
agrarische percelen niet uit te sluiten. In het afgelopen jaar is er landelijk sprake van een stijgende 
grondmarkt binnen de agrarische sector. Binnen Prolander wordt de ontwikkeling van grondprijzen van 
agrarische percelen nauwlettend gevolgd, zodat er tijdig op geanticipeerd kan worden.  
 
Een actieve houding op de grondmarkt heeft tot gevolg dat de grondprijs zal stabiliseren dan wel zal 
stijgen. Aangezien de provincie in de directe omgeving van de verschillende deelgebieden diverse 
hectares ruilgrond in eigendom heeft zullen veranderingen in de marktwaarde van gronden een 
dempend effect hebben, immers de waarde van de compensatiegrond ondergaat (in beginsel) dezelfde 
waardeontwikkeling.  
 
De veranderingen van de grondprijzen zullen jaarlijks worden verwerkt met het oog op het inzichtelijk 
houden van de budgettering voor het ZWK.  
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Budgetruimte 
Binnen de jaarcyclus is er voldoende budgetruimte gereserveerd om de prioritaire gebieden te bedienen 
en om enkele kansen te benutten in het resterende projectgebied. De bestaande grondpot kan worden 
ingezet om gronden naar binnen NNN te ruilen en tevens is extra ruimte gereserveerd voor een 
aanvullende grondpot.  
 
Indien noodzakelijk zal via de beschikbare voorfinancieringsregeling extra budgetruimte worden benut 
om meer kansen te benutten. Tevens worden gebiedspartners uitgedaagd om daar waar nodig ook 
middelen beschikbaar te stellen voor de aanvullende grondpot.   
 
Onvoldoende compensatiegrond 
Bij grondverwerving in het algemeen is de bereidheid van de eigenaar om in onderhandeling te treden 
één van de meeste bepalende factoren om tot een transactie te komen. De beschikbaarheid van 
compensatiegrond in de nabijheid zal een positieve uitwerking hebben op het slagen van de het 
beschikbaar krijgen van grond voor doelrealisatie.   
De uitdaging is dan ook om voldoende compensatiegrond beschikbaar te krijgen, zonder daarvoor het 
eigendom te verwerven. Door bijvoorbeeld landbouwstructuurverbetering mee te koppelen, kunnen in 
kavelruilen compensatiegrond direct worden benut. 
Indien uit inventarisatie blijkt dat er onvoldoende compensatiegrond beschikbaar is/kan komen, zal 
aanvullend flankerend beleid moeten worden overwogen.  
 
 

2.5. Planning 
Binnen de verschillende opgaven voor het projectgebied ZWK zijn eveneens verschillende planningen 
van toepassing. Voor de realisatie van de beleidsmatige wateropgave (waterberging) van Waterschap 
wordt gekoerst op realisatie in 2020 voor De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom, het Dwarsdiep 
staat voor realisatie in 2022 De natuuropgave dienen in 2027 te zijn gerealiseerd.  
Voorlopig wordt actief ingezet op de gecombineerde opgave voor de drie prioritaire deelgebieden en 
wordt voor het overig projectgebied reactief ingezet door kansen die zich voordoen zoveel als mogelijk 
te benutten. Jaarlijks zal aan de hand van de plannings- en begrotingscyclus de planning worden bezien 
en voor het overige projectgebied worden geconcretiseerd. 
 
Binnen 2 jaar of zoveel eerder als wenselijk wordt het GSP geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
 

Hoofdstuk 3 Beheerstrategie 
 
De percelen die bij de provincie in eigendom zijn en voor zover deze nog niet zijn ingericht worden al 
dan niet met beperkingen agrarisch beheerd. Dit beheer zal veelal via eenjarige geliberaliseerde pacht- 
/beheercontracten worden gedaan om flexibele inzet mogelijk te maken.  
 
Het uiteindelijke doel is het beschikbaar krijgen van de gehele NNN, maar in het kader van maatwerk 
kan bijvoorbeeld voor de flank een tijdelijk afwijkend beheerregime worden overeengekomen,  
Meer duurzame maatwerkafspraken moeten eerst nader worden uitgewerkt met de gebiedspartners.    
 

Hoofdstuk 4 Verkoopstrategie 
 
De verkoop van percelen binnen de reikwijdte van dit GSP betreft enerzijds de inzet van de ruilgronden 
ter compensatie van eigenaren welke eigendommen afstaan aan de provincie en anderzijds de verkoop 
van buiten de planbegrenzing gelegen percelen, waarvan binnen de grondcommissie is vastgesteld dat 
deze niet (meer) voor het ZWK benodigd zijn. 
 
De verkoopstrategie heeft geen betrekking op de openbare verkoop van ingerichte natuurgrond. Wel 
kan in het kader van eenheid van beheer clustering van bezit aan de orde kan zijn. In dergelijke situaties 
kunnen ook ingerichte percelen worden geruild.  
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Inzet ruilgrond  
De inzet van de ruilgrond is er op gericht om deze als compensatiegrond in te zetten voor eigenaren die 
gronden binnen NNN willen ruilen. De voorbereiding van de inzet van ruilgrond wordt gedaan door 
Prolander en door de kavelruil coördinator in geval van een kavelruilproces. De grondcommissie zal 
worden benut om over de inzet van ruilgrond te adviseren. 
 
Overtollig bezit 
Indien is vastgesteld dat bepaalde percelen ruilgrond niet meer benodigd zijn als compensatiegrond, 
dan zal worden bepaald of deze overblijvende ruilgrond(en) voor andere projecten of beleidsdoelen kan 
worden aangewend. Indien blijkt dat dit laatste ook niet mogelijk is, dan wordt het traject van openbare 
verkoop van deze percelen opgestart. 
 

 

Hoofdstuk 5 Financiën 
 
Rondom de verwerving en vervreemding van onroerende zaken spelen de financiële aspecten een 
belangrijke rol. Hierna volgt een beschrijving van de financiële aspecten binnen onderhavig 
projectgebied, de eventuele risico’s en beheersing daarvan. 
 

5.1. Marktwaarde en mobiliteit 
De verwerving van onroerende zaken door de provincie dient te allen tijde marktconform te geschieden, 
waarbij de getaxeerde marktwaarde het uitgangspunt is. De provincie wenst niet of zo beperkt mogelijk 
marktverstorend of prijsopdrijvend te handelen op de grondmarkt. 
De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een 
bereidwillige verkoper na een behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden 
overgedragen op de waarde peildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder 
dwang zouden hebben gehandeld. 
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Ten behoeve van de grondverwerving worden taxatierapporten opgemaakt ter bepaling van de 
marktwaarde. Het proces van taxatieopdracht tot beoordeling is belegd bij Prolander. Veelal zal de 
marktwaarde op basis van agrarisch gebruik het uitgangspunt zijn bij de waardering. 
 
De marktwaarde van percelen in het projectgebied verschilt per deelgebied en is ook afhankelijk van 
vraag en aanbod, de ligging, ontwatering, bereikbaarheid en kwaliteit.  
In verhouding tot het omliggende gebied is de marktwaarde en de grondmobiliteit van de percelen in 
het projectgebied van origine relatief laag. Naar verwachting zal dat beeld wijzigen en zal er vanwege 
de grotere vraag en actieve overheidsaanpak meer mobiliteit ontstaan.  
 

5.2. Financiële risico’s en maatregelen 
Ten behoeve van de grondverwerving en realisatie van het ZWK zijn diverse ruilpercelen beschikbaar. 
De aanwezigheid van deze ruilgronden is niet alleen bevorderend voor de grondverwerving, maar zorgt 
ook voor een dempend effect bij wijzigingen van de grondprijs. Eventuele prijsstijgingen zullen ook 
(gedeeltelijk) van toepassing zijn op de beschikbare ruilgronden, waardoor dit risico beperkt en 
beheersbaar blijft. 
 
In situaties waarbij verwerving wordt gedaan door middel van of in combinatie met particulier 
natuurbeheer blijven de gevolgen van een prijsstijging beperkt, aangezien slechts sprake is van een 
vergoeding als gevolg van afgenomen gebruiksmogelijkheden. 
 
Bij grondverwerving is altijd sprake van een zekere mate van (financieel) risico, dit wordt groter indien 
opstallen aanwezig zijn. Mede daarom wordt terughoudend opgetreden met betrekking tot de 
verwerving van grond in combinatie met opstallen. 
 
Gelet op het feit dat de provincie gehouden is om marktconform te handelen op de grondmarkt, kunnen 
hier geen preventieve maatregelen worden getroffen. Prolander volgt doorlopend de ontwikkelingen van 
de grondprijzen in de gehele provincie.  De financiële kant van het de grondverwerving in het ZWK zal 
onderdeel zijn van de jaarlijkse begrotingscyclus. 

Hoofdstuk 6 Organisatie 
 
De gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten van de 
provincie Groningen en het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest over de 
inrichtingsopgaven en –maatregelen, het in te zetten instrumentarium en de financiering. 

De opdracht luidt: ‘Maak een integraal plan waarin de diverse inrichtingsopgaven op elkaar zijn 
afgestemd en gewogen.’ Het advies hierover krijgt de vorm van een concept ontwerp-inrichtingsplan.  

In de gebiedscommissie zijn belanghebbende organisaties bestuurlijk vertegenwoordigd. De commissie 
is zo samengesteld dat in principe alle belangen uit het gebied zijn vertegenwoordigd. De 
grondcommissie adviseert de gebiedscommissie en begeleidt het (duurzaam) beschikbaar komen van 
de benodigde gronden. 
In bijlage 4 is het organogram van het organisatiemodel van de gebiedsontwikkeling opgenomen. 

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

De realisatie van nieuwe natuur als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de 
verbetering van de landbouwstructuur geschiedt onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Groningen (GS).  

Voor de inrichting van de waterhuishouding voor waterveiligheid (Droge Voeten 2050), verbetering 
waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water), waterconservering (Deltaprogramma Zoet Water), voldoen aan 
de NBW normen (Nationaal Bestuursakkoord Water) is het Dagelijks Bestuur (DB) van het waterschap 
Noorderzijlvest verantwoordelijk. 
 
Het duurzaam beschikbaar komen van de grond moet zo goed mogelijk worden begeleid. Dit doet de 
grondcommissie. De grondcommissie dient als overlegorgaan om de grondverwerving in het kader van 
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het gebiedsproces zo goed en zorgvuldig mogelijk te begeleiden. De grondcommissie fungeert als 
platform waarin de kansen en (on)mogelijkheden worden besproken, strategische keuzes worden 
voorgelegd voor advies. De grondcommissie dient hoofdzakelijk om de stand van zaken en de 
voortgang op een transparante wijze tussen de deelnemende gebiedspartijen te delen. 
Indien er over de hierover omschreven zaken een verschil van inzicht bestaand, dan zal worden 
geëscaleerd richting de gebiedscommissie.  
 
Binnen het ZWK zal Prolander als aanspreekpunt fungeren rondom de grondverwerving, de 
mogelijkheden van particulier natuurbeheer en de verwerving en inzet van ruilgrond. Prolander zal 
periodiek afstemming zoeken met de grondcommissie, waarin de andere gebiedspartners zijn 
vertegenwoordigd. 
 
De kansen die zich voordoen worden voorzien van een advies van de grondcommissie. De 
opdrachtgevers, provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest, bepalen of er wordt ingegaan op 
de geboden kans. De grondcommissie zal de gebiedscommissie periodiek informeren over de 
voortgang. 
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Bijlage 1: Kaart projectgebied en deelgebieden 
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Bijlage 2: Samenvatting analyse landbouwstructuur en verkaveling ZWK 
(2014) 
 
Landbouwstructuur ZWK 
 
Bedrijfsgrootte 
- Het ZWK heeft een kleinschalige bedrijfsgroottestructuur (gem. oppervlakte 25,6 ha) in vergelijking met het 

gemiddelde in Groningen (53,5 ha); voor graslandbedrijven is het verschil in oppervlakte minder groot: ZWK 
25,6 ha en Groningen 29,3 ha. 

- Naar omvang van de melkveestapel gerekend is het verschil tussen het ZWK (73 mk/bedrijf) en het Centraal 
weidegebied 24 mk/bedrijf.  

 
Aantal bedrijven 
- Er zijn 611 bedrijven gevestigd in het ZWK met een gezamenlijke bedrijfsoppervlakte van 11.527 ha, op 

basis van eigendom en vaste pacht.  
- 144 bedrijven van buiten het ZWK hebben grond in gebruik. Opvallend is dat de buitenblokkers (45 ha) meer 

dan 2 x zo groot zijn dan de binnenblokkers (19 ha). 
- Er is sprake van opvallend veel nevenberoepers. Omdat deze nevenberoepers relatief weinig grond 

gebruiken hebben die een drukkend effect op de gemiddelde bedrijfsoppervlakte. Voor de binnenblokkers 
bedraagt dat effect 14 ha (zonder nevenberoepers 33 ha als gem. bedrijfsoppervlakte) en voor de 
buitenblokkers gaat het om maar liefst 30 ha (gem. bedrijfsoppervlakte zonder nevenberoepers is 75 ha). 

 
Bodemgebruik en bedrijfstypen 
- Grasland is de dominante vorm van grondgebruik, waarbij het is opvallend dat ca. 1/3 deel van het grasland 

wordt gebruikt voor andere vormen van graasdierhouderij. Dit past overigens wel in het beeld van relatief 
kleinschalige (extensieve) landbouw in het gebied.  

- De extensievere vormen van (rund)veehouderij zijn in de omgeving van de reservaatsgebieden 
oververtegenwoordigd. 

 
Verbredingsactiviteiten 
- Van de 611 binnenblokbedrijven houden zich 110 bezig met verbredingsactiviteiten. Hierbinnen is de 

categorie landbouw, bosbouw en visserij veruit de grootste. Hieronder vallen met name de diverse vormen 
van natuurbeheer, zoals natuurpacht en beheersovereenkomsten. 

- Het aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten is nabij de reservaten en in landschappelijk kleinschaliger 
gebieden oververtegenwoordigd. 

 
Bedrijfsstructuur ZWK 
 
Aantallen en herkomst 
- Er zijn 152 bedrijven met percelen in de reservaten (‘reservaatsbedrijven’). Het gaat hierbij om de volgende 

gebruiksvormen: eigendom en vaste pacht.  
- 54 van de 152 bedrijven hebben hun bedrijfsgebouwen aan de randen van het reservaat staan. Van deze 54 

bedrijven zijn 23 bedrijven nevenberoepers met een gezamenlijke oppervlakte van 99 ha. 
- Nevenberoepers hebben totaal 159 ha reservaatsgrond in bezit. 
- 23 bedrijven zijn gevestigd buiten het ZWK. 
 
Pacht en eigendom 
- Een aanzienlijk deel (40%) van de grond in de reservaatsgebieden omvat losse pachtvormen. Dit is mede 

verklaarbaar vanuit het feit dat Staatsbosbeheer haar eigendommen deels ook aan de lokale 
landbouwbedrijven verhuurt. Leek vormt een uitzondering. Daar is sprake van slechts 21% losse pacht. In 
het ZWK als geheel is ongeveer 18 % in gebruik als losse pacht. Dit is in lijn met het landelijk gemiddelde. 

 
Omvang reservaatsbedrijven 
- Een aanzienlijk deel van de reservaatsbedrijven (77%) kan gerekend worden tot de kleinere bedrijven (< 50 

ha). Deze bedrijven vormen de achterhoede in het schaalvergrotingsproces en zijn daardoor relatief 
kwetsbaar. Op de langere termijn (10-15 jaar) zal moeten blijken of deze bedrijven zich gehandhaafd 
hebben. In landbouwkringen wordt er rekening mee gehouden dat een aanzienlijk deel op termijn de 
activiteiten zal beëindigen, dan wel door zal gaan als hobbybedrijf. Veel hangt af van hoe een aantal 
parameters zoals melkprijs maar ook hoe de rentevoet zich in de toekomst zal ontwikkelen. Ook het opheffen 
van de melkquotering per 1 april 2015 kan met name op de melkprijs een negatieve invloed hebben en 
daarmee de levensvatbaarheid ook negatief beïnvloeden. 
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- Ca 20 bedrijven (> 70 ha) hebben op basis van de huidige inzichten voldoende omvang om zich ook in de 
toekomst te kunnen handhaven 

 
 
Leeftijdsopbouw en grondmobiliteit 
- Van de 152 reservaatsbedrijven zijn er 80 bedrijfshoofden ouder dan 55 jaar. Voor deze groep geldt dat op 

termijn de continuïteitsvraag aan de orde komt.  
- Daarbinnen heeft de groep bedrijfshoofden van 65 jaar en ouder 711 ha in gebruik (tabel 12).  
- Gelet op de groeiende vraag naar grond onder invloed van het loslaten van de melkquotering en de daarmee 

gepaard gaande prijsstijging kan verwacht worden dat er de komende tijd aanzienlijk aanbod van grond op 
de markt komt.   

 
Verkaveling en realiseerbaarheid reservaat 
- 568 ha van de nog te realiseren reservaatsoppervlakte 912 ha is in gebruik als huiskavel.  
- Uit oogpunt van realiseerbaarheid is dat een ongunstige factor vanwege het belang ervan voor een 

doelmatige bedrijfsvoering. 
 
Verkaveling van de reservaatsbedrijven 
- In de reservaatsgebieden (tabel 14) beschikken de bedrijven gemiddeld genomen over het gewenst 

percentage grond bij huis (60%). In Leek is het percentage met 69% wat hoger.  
- Om te kunnen bepalen op bedrijfsniveau of er behoefte is aan een betere verkaveling is maatwerk nodig. 
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Bijlage 3: Deelgebieden Verplaatsingsregeling Grondgebonden 
Agrarische Bedrijven (VGAB)   
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Bijlage 4: Organogram organisatiemodel ZWK 
 

 
 
 
 
 

•contact eigenaren/streek

•contact eigenaren/streek

•planvorming

•bestuurlijke 
terugkoppeling

•contact streek

•keuzes planvorming

•opdrachtverlening
GS

DB Noorderzijlvest

GEBIEDSCOMMISSIE

Prolander (secr), provincie, LTO, 
Staatsbosbeheer, Waterschap 

Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, 
Gemeente Westerkwartier, 

BoerenNatuur,  
Ondernemersvereniging Toerisme 

Westerkwartier

PROJECTGROEP

Prolander (trekker), provincie, LTO, 
Staatsbosbheer, Groninger 

Landschap, Waterschap 
Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, 

Gemeente 
Westerkwartier,BoerenNatuur, 

Ondernemersvereniging Toerisme 
Westerkwartier

GRONDCOMMISSIE

Prolander (trekker), provincie, LTO, 
Staatsbosbeheer, Waterschap 
Noorderzijlvest, BoerenNatuur

KAVELRUILCOÖRDINATOR

Prolander (opdrachtgever) 
Afstemming met grondcommissie


