
 
Fractie PvdA  
Vraag 1: Kunt u een voorbeeld geven waarin duidelijk is wie zo’n terreinbeheerder en/of eindbeheer-
der is en wat het voordeel is van de voorgestelde werkwijze?  
De eindbeheerders kunnen zijn: particulieren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Het Drentse 
Landschap. Particulieren is een diverse groep; het kunnen bijvoorbeeld landgoedeigenaren zijn maar 
ook mensen die geïnteresseerd zijn om nieuwe natuur te ontwikkelen. 
Belangrijk voordelen van de voorgestelde werkwijze zijn: 
• De koper kan direct vanaf het begin betrokken worden bij gebiedsprocessen, hij/zij kan meeden-

ken over de inrichting en eindbeheer van het gebied. 
• De koper krijgt de grond direct voor de natuurwaarde in bezit, dit levert een groot voordeel op 

want zonder deze subsidieregeling moet een koper eerst de landbouwwaarde van de grond beta-
len. Als hij/zij eigenaar is kan vervolgens een subsidie aangevraagd worden via de SKNL (Kwali-
teitsimpuls natuur en landschap) voor functiewijziging van landbouw naar natuur; dat kost tijd en in 
die periode is wel voor landouwwaarde geïnvesteerd. 

• Door direct bij de aankoop te subsidiëren wordt investeren in natuur voor veel meer partijen beter 
haalbaar en wordt het door betrokkenen veel minder bureaucratisch gevonden. 

 
Vraag 2: Hoe is het in de huidige situatie: volgt uit het bovenstaande dat op dit moment de provincie 
grondeigenaar wordt en koopt vervolgens een terreinbeheerder of particulier het aan? 
• De provincie koopt gronden en verkoopt de gronden binnen het Natuurnetwerk (NNN) vervolgens  

voor of na inrichting conform het grondbeleid (openbaar, transparant en marktconform). 
• Een eindbeheerder koopt zelf grond binnen het NNN en vraag subsidie aan via de SKNL (zie 

vraag 1). 
 
Vraag 3:  Wie gaat toetsen of een aankoop als in deze gevallen, verantwoord is. Met andere woorden: 
waar houdt de provincie toezicht? 
Er kan subsidie worden verkregen voor gronden gelegen binnen het NNN. Deze gronden zijn be-
grensd in het Natuurbeheerplan, dit plan wordt jaarlijks door ons vastgesteld.  
Ook kan er subsidie verleend worden voor ruilgrond, deze gronden moeten dan geruild worden met 
gronden binnen het NNN. 
Voor de begrensde gronden wordt een natuurbeheertype vastgesteld, de koper sluit een kwalitatieve 
verplichting (KV) met de provincie waarin afgesproken wordt dat het natuurbeheertype ontwikkeld 
moet worden en in stand dient te blijven.  
Voor ruilgronden wordt afgesproken op welke termijn ze geruild moeten worden; bij de ruiling wordt 
ook een KV vastgelegd op de gronden binnen het NNN. 
De provincie handhaaft deze KV’s. 
De prijs / het subsidiebedrag wordt verantwoord omdat een onafhankelijk taxatie de grondslag voor de 
subsidie is. 
 
Fractie PVV 
 
Vraag 1: Hoeveel grond kan er met de beschikbare subsidie aangekocht worden?  
De verwachting is dat er circa 45 tot 50 hectare gekocht kan worden (afhankelijk van de grondprijzen). 
 
Vraag 2: Waarom is het noodzakelijk om van de voorhangprocedure af te zien?  
Door snelheid in het afgeven van de subsidie te bewerkstelligen, zal de subsidieaanvrager adequaat 
kunnen reageren op aankoopmogelijkheden van gronden binnen het NNN. Het volgen van de voor-
hangprocedure vraagt tijd en brengt het risico mee dat de grond verkocht is voor een besluit is geno-
men over de subsidieaanvraag. 
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Vraag 3: Wat gebeurt er als de gemaakte afspraken binnen het Natuurpact niet worden behaald?  
Provincies hebben de verantwoordelijkheid voor de beleidsinvulling en uitvoering van de ambities uit 
het Natuurpact. Het Rijk zorgt voor de beleidsmatige en wettelijke kaders en legt verantwoording af 
aan de Europese Commissie voor het voldoen aan de Europese verplichtingen. Als de afspraken bin-
nen het Natuurpact niet worden behaald zal Nederland uiteindelijk niet voldoen aan de Europese ver-
plichtingen. 
 
Vraag 4: Is deze regeling nu al actief? (Deze zou ingaan per 1-5-2020.) Zo ja mogen wij dan als Sta-
ten alleen nog maar tekenen bij het kruisje?  
De planning was dat dit stuk behandeld zou worden in uw vergadering van 22 april, ruim voor de be-
oogde datum van inwerkingtreding 1 mei. 
Echter door de Corona crisis kwam die vergadering te vervallen. De regeling is nog niet gepubliceerd 
en verder is er ook geen ruchtbaarheid aan gegeven. 
 
Vraag 5: Waarom is er gekozen voor een korte periode waarin deze regeling actief is? Is het mogelijk 
dat deze straks verlengd gaat worden? 
De regeling is relatief kort van kracht omdat de Europese goedkeuring van de modelregeling dan af-
loopt. 
De bedoeling is om in interprovinciaal verband vervolgafspraken te maken en verlenging van de hui-
dige modelregeling te bewerkstelligen. 
 
 
Fractie PvdD 
 
Vraag 1: Hoe komt het dat er zo’n hoog tempo nodig is om de gronden aan te kopen? Is er de afgelo-
pen jaren vertraging opgetreden en zo ja, waardoor?   
Met het huidige tempo waarin gronden duurzaam beschikbaar komen voor natuur zullen de afspraken 
uit het Natuurpact waarschijnlijk niet in 2027 worden gehaald. Net als in de andere provincies wordt 
gekeken hoe versneld kan worden. Voorliggende subsidieregeling is hier een van de instrumenten 
voor. Het zogenaamde laaghangend fruit is de afgelopen jaren inmiddels geplukt, daarnaast is de druk 
op de grond toegenomen. 
 
Vraag 2: De Subsidieregeling grondverwerving NNN-Drenthe is op 25 februari 2020 vastgesteld. Is 
deze kenbaar gemaakt aan derden en is er al belangstelling getoond?  
GS hebben ingestemd met de regeling. Uw Staten wordt goedkeuring gevraagd m.b.t. de voorhang-
procedure. De planning was dat dit stuk behandeld zou worden in de PS-vergadering van 22 april, 
voor de beoogde datum van inwerkingtreding 1 mei. 
Echter door de Corona crisis kwam die vergadering te vervallen. De regeling is nog niet gepubliceerd 
en verder is er ook geen ruchtbaarheid aan gegeven. Er is dus nog geen belangstelling getoond. 
 


