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Aanleiding 
Jaarlijks biedt Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) u, op grond van artikel 33 
van de Wet Agrarisch Grondverkeer (WAG), de Rekening en verantwoording ter 
goedkeuring aan. De goedgekeurde Rekening en Verantwoording wordt ter 
kennisname aan de Tweede Kamer gezonden. 
 
Bijgaand treft u ter ondertekening de brief aan de directeur BBL aan, waarin u de 
Rekening en verantwoording BBL 2021 goedkeurt. Tevens treft u ter 
ondertekening de brief aan de Tweede Kamer aan met de door u goedgekeurde 
Rekening en Verantwoording van BBL. 
 
BBL excuseert zich voor de late verzending; door een misverstand binnen BBL is 
de Rekening en Verantwoording niet conform de WAG vóór 1 juli ingediend. 
 

Geadviseerd besluit 
U kunt akkoord gaan met de brief aan de directeur BBL en de brief aan de Tweede 
Kamer en deze ondertekenen.  
 

Kernpunten 
• De Rekening en verantwoording, die de activiteiten van BBL in 2021 en de 

daarmee samenhangende financiële resultaten vermeldt, is door de 
Auditdienst Rijk goedgekeurd. 

• Uw goedkeuring strekt tot decharge van de directeur BBL. 
• De goedgekeurde Rekening en Verantwoording wordt op grond van de 

Kaderwet ZBO’s ter informatie aan de Tweede Kamer gezonden. 
• BBL doet alleen nog nazorg. De werkzaamheden (aankoop, verkoop etc.) zijn 

reeds beëindigd in 2018/2019. Er zijn derhalve geen bijzonderheden, 
opvallende resultaten of hoogtepunten. 
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DGNV / 22546866 Toelichting 

Toelichting BBL 
• Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) is een zelfstandig bestuursorgaan 

(ZBO) met eigen rechtspersoonlijkheid, dat wordt aangestuurd door LNV. BBL 
is ‘opgericht’ in de Wet Agrarisch Grondverkeer (WAG; 1981) en koopt, 
beheert (tijdelijk) en vervreemdt onroerend goed (veelal landbouwgrond) voor 
overheden. 

• De feitelijke werkzaamheden voor het kopen, beheren en verkopen worden 
uitgevoerd door RVO. 

• Vanwege de decentralisatie van het natuurbeleid en de beëindiging van het 
ILG is de grondportefeuille van BBL de afgelopen jaren afgebouwd. BBL heeft 
in 2018 haar reguliere werkzaamheden beëindigd. De gronden, die BBL in 
bezit had, zijn vrijwel alle verkocht of overgedragen aan de diverse 
opdrachtgevers. De restantpercelen zijn verkocht aan het RVB. 

• In de periode 2019-2023 vinden nog afrondingsactiviteiten plaats, die nodig 
zijn om BBL formeel te kunnen opheffen. Hiertoe is binnen RVO een tijdelijke 
afrondingsorganisatie ingericht. De werkzaamheden betreffen onder andere: 
- Het opstellen van een (meerjaren)begroting en -verantwoording; 
- Het afhandelen van juridische procedures; 
- Sanering van gronden voorzover BBL daartoe is verplicht; 
- Afhandelen van diverse overige verplichtingen; 
- Deelneming in de projecten Waddenglas en Stallingsbedrijf Glastuinbouw 

Nederland totdat deze zijn beëindigd. 
 
Toelichting Rekening en Verantwoording 
• De Rekening en verantwoording BBL 2021 geeft geen inzicht in de realisatie 

van (rijks)opdrachten. Dergelijke informatie levert BBL separaat in haar 
voortgangs- en verantwoordingsinformatie aan haar opdrachtgevers. 

• Van de resterende liquide middelen van € 18,7 mln. is in 2022 € 0,7 mln. 
begroot voor exploitatie uitgaven en wordt € 8,8 mln. afgedragen aan LNV; de 
resterende € 9,2 mln. wordt voorlopig gereserveerd voor verlies in het project 
Waddenglas (€ 4,3 mln.), bodemsanering (€ 1,3 mln.) en voor het 
(onverwacht) opkomen van juridische verplichtingen uit het (verre) verleden 
(€ 3,6 mln.). Recente voorbeeld hiervan is de terugkoopverplichting (€ 2 mln.) 
van gronden van de gemeente Westvoorne. 

• Naar verwachting wordt in 2022 de eindafrekening van het Stallingsbedrijf 
Glastuinbouw Nederland opgesteld en wordt deze deelneming budgetneutraal 
afgerond. 

• RVO en LNV zijn momenteel met elkaar in gesprek of BBL de komende jaren 
ingezet kan worden om nieuwe taken uit te voeren op het terrein van de 
natuurbank en grondtransacties. Deze nieuwe taken van BBL staan los van de 
afronding van de huidige taken van BBL, waar deze rekening en 
verantwoording op van toepassing is. 




