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7.  Grondverwerving Natuurwerk Nederland-Drenthe; Statenstuk 2020-922 
 

Fractie: PvdA 
 
U vraagt in uw brief om in een specifieke situatie af te zien van de voorhang procedure. De PvdA fractie 
wil daar terughoudend mee zijn.  
 
U beschrijft in uw brief dat het tempo waarin landbouwgronden omgezet worden naar natuurgronden 
omhoog moet. U geeft aan dat een mogelijkheid daartoe is om terreinbeheerders en particulieren (eind-
beheerders) zelf grond te kunnen laten kopen binnen het NNN. 
 
Vraag/Vragen: 
- Kunt u een voorbeeld geven waarin duidelijk is wie zo’n terreinbeheerder en/of eindbeheerder is en 

wat het voordeel is van de voorgestelde werkwijze?   
- Hoe is het in de huidige situatie: volgt uit het bovenstaande dat op dit moment de provincie grondei-

genaar wordt en koopt vervolgens een terreinbeheerder of particulier het aan? 
- Wie gaat toetsen of een aankoop als in deze gevallen, verantwoord is. Met andere woorden: waar 

houdt de provincie toezicht? 
 

Fractie: Forum voor Democratie 
 
Subsidieregelingen afzien voorhangprocedure. 
 
Het college van Gedeputeerde Staten vraagt aan PS om met betrekking tot het realiseren van het Na-
tuurnetwerk Nederland (NNN) af te zien van van artikel 1.3 vierde lid van de algemeen subsidie-veror-
dening (ASV) Drenthe ten behoeve van het het programma natuurlijk platteland (PNP).  
Met andere woorden, normaliter heeft GS toestemming nodig van PS bij deals vanaf 150.000 euro door 
de voorhangprocedure zoals van toepassing bij alle subsidieaanvragen. Van deze verplichting wil GS 
graag een uitzondering verkrijgen.  
 
FVD heeft grote vraagtekens bij de grondaankopen binnen het natuurnetwerk Nederland. De provincie 
drijft de grondprijs op van landbouwgronden door haar aankoopbeleid. Daarbij creëert de provincie ex-
tra schaarste door landbouwgronden te wijzigen in natuur. Het boerenbedrijf en het boerenleven staat al 
zo onder druk. En door deze kunstmatige ingrepen wordt het er niet makkelijk op voor ze. FVD zal dan 
ook pleiten voor behoud van de toepassing van artikel 1.3 vierde lid van de ASV. Op deze manier be-
houdt het parlement bij aankopen vanaf 150.000 Euro het vetorecht. Dit vindt FVD een belangrijk instru-
ment om de belangen van boeren te beschermen. 
 

Fractie: VVD 
 
Voorzitter,  
Dit betreft toevoeging van een extra organisatie onder één van de drie bestaande uitzonderingen op de 
voorhangprocedure op de subsidieverordening. De VVD heeft hier geen problemen mee. Geen vragen 
aan het college, akkoord wat ons betreft. 
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Fractie: CDA 
 
Wij begrijpen dat er in dit dossier een zeker flexibiliteit en vertrouwelijkheid nodig is om recht te doen 
aan de beleidsdoelen. De zorgvuldigheid via de voorhangprocedure komt hier niet in het geding. 
 

Fractie: GroenLinks 
 
Onze fractie stemt in met voorliggend voorstel. Het versnelt de procedure naar de uitvoering van natuur-
herstelmaatregelen en inrichting natuur. Juist door snelheid in het afgeven van de subsidie te regelen, 
zal de subsidieaanvrager adequaat kunnen reageren op aankoopmogelijkheden binnen het NNN. De 
voorhangprocedure vraagt tijd en brengt het risico mee dat de grond is verkocht voordat er een besluit 
is genomen over de aanvraag. 
 

Fractie: PVV 
 
Vraag/Vragen: 
- Hoeveel grond kan er met de beschikbare subsidie aangekocht worden? 
- Waarom is het noodzakelijk om van de voorhangprocedure af te zien?  
- Wat gebeurt er als de gemaakte afspraken binnen het Natuurpact niet worden behaald? 
- Is deze regeling nu al actief? (Deze zou ingaan per 1-5-2021) Zo ja mogen wij dan als Staten alleen 

nog maar tekenen bij het kruisje?  
- Waarom is er gekozen voor een korte periode waarin deze regeling actief is? Is het mogelijk dat 

deze straks verlengd gaat worden? 
 

Fractie: ChristenUnie 
 
Vraag/Vragen: Geen 
 

Fractie: SP 
 
Vraag/Vragen: Agendering van de brief van 5 febr. Jl. mede door PvdA en D66 
 

Fractie: D66 
 
Vervallen voorhangprocedure kan D66 zich in vinden. 
 

Fractie: Sterk Lokaal 
 
Vraag/Vragen: 
 

Fractie: OpDrenthe 
 
Vraag/Vragen: 
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Fractie: Partij voor de Dieren 
 
Vraag/Vragen: 

1. Hoe komt het dat er zo’n hoog tempo nodig is om de gronden aan te kopen? Is er de afgelopen 
jaren vertraging opgetreden en zo ja, waardoor?  

 
2. De Subsidieregeling grondverwerving NNN-Drenthe is op 25 februari 2020 vastgesteld. Is deze 

kenbaar gemaakt aan derden en is er al belangstelling getoond? 
 

 


