
 

Aan:   Statencommissie Omgevingsbeleid van de provincie Drenthe 

Datum:  10 februari 2016 

Betreft:  Grondbeleid volgens de provincie Drenthe 2016 -2021 

 

Geacht Statenlid, 

 

Met deze brief reageert het Drents Particulier Grondbezit (DPG) op de nota Grondbeleid die 
op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid staat op 17 februari. Het DPG 
vertegenwoordigt  16.000 hectare particulier eigendom in de provincie Drenthe, welke als een 
lappendeken over de provincie verspreid ligt. De leden van het DPG dragen actief bij aan het in stand 
houden en versterken van natuur en landschap in de provincie Drenthe. 

Het DPG is, als lid van de Commissie Landelijk Gebied (CLG), betrokken geweest bij het 
opstellen van de nota Grondbeleid. In de CLG is door het DPG niet ingestemd met de nota. 
Belangrijkste reden hiervoor is dat de nota Grondbeleid niet voldoet aan de afspraken m.b.t. 
gelijkberechtiging, die in de Notitie “Beheer en eigendom van natuur”  in Interprovinciaal verband 
zijn gemaakt. Meerdere malen en op verschillende niveaus is dit door het DPG onder de aandacht 
gebracht. De nu voorliggende Grondnota zal de discussie omtrent Staatssteun doen oplaaien, juist in 
een periode waarin dit niet gewenst is. Er zijn aanknopingspunten te vinden  waar de Vereniging 
Gelijkberechtiging Grondeigenaren (VGG) zeker op zal aanslaan. 

Gelijkberechtiging betekent gelijke kansen en gelijke behandeling. Uitgangspunt is dat 
verkoop of aanbesteding van inrichting en/of beheer van gronden of de rechten daarop door de 
overheid altijd openbaar, transparant, marktconform en volgens het principe van gelijkberechtiging 
zal geschieden. Openbare verkoop of aanbesteding is de hoofdregel. Echter, in de voorliggende nota 
van de provincie Drenthe wordt, in tegenstelling tot andere provincies zoals Friesland, Groningen en 
Overijssel, binnen het natuurnetwerk (NNN), niet gekozen voor openbare verkoop. Drenthe kiest 
voor een belangstellingregistratie (voor een voorgenomen verkoop) voorafgaand aan een 
gebiedsproces, waarna de belangstellende deelneemt aan het gebiedsproces.  

Het DPG is van mening dat deze handelswijze niet voldoet aan het uitgangspunt van de 
gelijkberechtiging. Er wordt namelijk een selectie aan de voorkant toegepast, waarbij gestuurd wordt 
op eigendom in plaats van te realiseren natuurdoeltypen. Voorgesteld wordt, in lijn met de IPO 
afspraken, dat op het moment van openbare verkoop, de oppervlakte, ligging, beheertype, 
inrichtingseisen, verantwoordelijkheid uitvoering, kosten en subsidies, voor iedere willekeurige koper  
volstrekt duidelijk zijn. In een door DPG uitgevoerd onderzoek onder particulieren zijn deze 
belangrijke randvoorwaarden eveneens naar voren gekomen. 
 
Tevens vraagt het DPG aandacht voor de volgende punten: 

 De nota gaat uit van 5 ha voor onderhandse verkoop, deze oppervlakte graag terugbrengen 
naar maximaal 1 ha en voor 75% omsloten door een eigenaar (in lijn met andere provincies); 

 Selectiecriteria moeten aan de voorkant van het proces duidelijk zijn (het uitvoeringskader is 
nu nog niet aanwezig, waardoor dit niet beoordeeld kan worden); 

 Kwaliteitseisen voor een bieding moeten betrekking hebben op de te behalen natuurdoelen 
en niet op de koper (het gaat om de te behalen doelen en niet om wie eigenaar wordt). 

 
Primair stellen wij u voor de nota Grondbeleid op deze punten aan te passen.  
Subsidiair stellen wij voor de nota in de huidige vorm niet vast te stellen. 
 
Albert Velema, namens het Bestuur van het Drents Particulier Grondbezit 
  




