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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
inzake Bargerveen

Geachte heer Kuipers,

ln uw brief van24januari2019 stelde u een aantalvragen over Bargerveen. Deze
vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq I
Welke provinciale natuur- en waterdoelen dient de aanleg van deze waterbufferzone
Antwoord 1
De aanleg van deze bufferzone voor het Bargerveen (Europese wetlandsfafus, VHR -gebied, Natura 2000-gebied) dient de doelen uit het provinciaat
Natuurbeleidsplan.

Vraag2
ls de provincie niet bereid of niet in staat om voldoende middelen beschikbaar te
stellen om deze doelen te verwezenlijken?

Antwoord 2
Bij de vaststelling van het programma is de afspraak gemaakt om kosten waar
mogelijk mede te financieren met aanvullende middelen waaronder Europese
subsrdres en via koppelkansen door werk-met-werk te maken.

Vraaq 3
Zo nee, om welke andere redenen is een "innovatief verdienmodel" vereist om deze
aanleg te kunnen financieren?
Antwoord 3
De Be stu urscom m issie Barge rvee n-Schoone bee k heeft de ze prijsvraag u itgeschreven, omdat ook zij graag een goede invulling geeft aan het gebied in
samenspraak met inwoners. De Bestuurscommlssle streeft naar een inventieve invulling, te denken valt aan recreatieve mogelijkheden, energie, landschap of andere vormen van medegebruik om een goed werkende en beleefbare bufferzone te creëren. Hiervoor is het van belang dat wij naast de geijkte
instrumenten te gebruiken, ook openstaan voor en zoeken naar nieuwe methoden die ons kunnen helpen om onze opgave te voltooien. Deze methode
is hiervoor geschikt en zorgt ook voor betrokkenheid van jongeren bij het
Bargerveen. Daarnaast kan een innovatief idee kosfenbesparend zijn.

Yraag 4
ln welk provinciaal beleid is deze werkwijze vastgelegd?

Antwoord 4
De provinciale Natuurvisie 2014-2040 heeft drie pijlers als fundament, namelijk beschermen, beleven en benutten. Bijde uitvoering van een natuurproject is dit ook altijd het uitgangspunt. Altüd wordt gezocht naar koppelkansen en waar mogelijk combinaties van functies. Deze werkwijze past
hierin. De provincie heeft een opdracht verstrekt aan de Bestuurscommissie
Bargerveen-Schoonebeek om een palet aan maatregelen te realiseren. Deze
commissie werkt al innovatief als het gaat om voorbereiden en uitvoeren van
maatregelen in een lnnovatieve samenwerking met ingenieursbureaus. De
Bestuurscommr'ssre is dan ook verantwoordelijk voor het ontwerp en inrichting
van deze bufferzone en heeft de prijsvraag uitgeschreven. Mochten de resultaten van deze pilot positief zijn, dan zullen wijeen dergelijk instrument mogelijk vaker in gaan zetten.
Hoogachtend
Gedep

Staten van Drenthe,
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voorzitter

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, inzake Bargerveen
Meppel, 24 januari 2019,
Geachte mevrouw Klijnsma,
Onze fractie werd onlangs geattendeerd op de volgende website van Prolander: Bedenk

een innovatief verdienmodel voor een nieuw aan te leggen waterbufferzone in natuurgebied
Bargerveen.

In deze prijsvraag wordt gezocht naar “vernieuwende en inspirerende verdienmodellen
voor de benutting van het gebied met de nieuw te graven meertjes. De aanleg is
behoorlijk prijzig en het liefst verkopen we het gebied op termijn aan een partij die er
actief zorg voor wil dragen. Die moet natuurlijk ook een voordeel hebben dat de
onderhoudskosten compenseert.
Het kunnen ideeën zijn die ervoor zorgen dat het nieuwe gebied op een mooie manier
(commercieel of maatschappelijk) wordt benut. Bijvoorbeeld met sport,
energieopwekking of voor voedselvoorziening, ideeën zijn die ervoor gaan zorgen dat er
meer nieuwe recreanten en toeristen het Bargerveen bezoeken, of ideeën voor andere
insteken die we nog niet eens bedacht hebben!
Het liefst dus met een invulling die ook (een deel van) de kosten van het project kunnen
dragen, maar alle ideeën zijn welkom.”
Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van
Gedeputeerde Staten:
I. Welke provinciale natuur- en waterdoelen dient de aanleg van deze waterbufferzone?
II. Is de provincie niet bereid of niet in staat om voldoende middelen beschikbaar te
stellen om deze doelen te verwezenlijken?
III. Zo nee, om welke andere redenen is een “innovatief verdienmodel” vereist om deze
aanleg te kunnen financieren?
IV. In welk provinciaal beleid is deze werkwijze vastgelegd?
Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.
Namens de fractie van GroenLinks,
Hans Kuipers

