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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wiju over de vaststelling van het Natuurbeheerplan (NBP) 2019 en
de Natuurnetwerk Nederland (NNN)-kaart 2018 ter uitvoering van het besluit dat wij op
29 mei 2018 hebben genomen.

Het NNN is vastgelegd in het Natuurpact tussen Rijk en provincies en heeft onder an-
dere betrekking op verwerving/functieverandering, inrichting en beheer van natuur.
Het NNN is gericht op het versterken van natuurgebieden, de aanleg van verbindingen
daartussen en de verbetering van milieucondities. De provincie streeft bij de afronding
van het NNN naar sterke combinaties met de functies recreatie, waterberging, land-
bouw, landschap, cultuurhistorie en aantrekkelijk wonen. De uitvoering hiervan is vast-
gelegd in het Programma Natuurlijk Platteland. Naar aanleiding van de revisie van de
omgevingsvisie wordt de functie 'energie' aan de mogelijke combinaties toegevoegd.

Bij brief van 30 januari 2018 bent u geÏnformeerd over de vaststelling van de van het
ontwerp NBP 2019 en de ontwerp NNN-kaart 2018. ln de periode van 1 februari tot en
met 14 maart 2018 hebben beide ontwerpbesluiten ter inzage gelegen. Er zijn totaal
52 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn afkomstig van particulieren, de water-
schappen, TBO's, landbouwbedrijven, melkveehouderijen en natuurbeschermende or-
ganisaties.

Een aantal zienswijzen betreffen verzoeken om een grenscorrectie. De meeste ziens-
wijzen hebben betrekking op specifieke gebieden: Amerdiep, Broeklanden Oosterhes-
selen. ln deze gebieden zijn gebiedsprocessen gaande en liggen grote opgaven om
de doelstellingen voor robuuste natuur, robuuste watersystemen en robuuste land-
bouw vorm te geven. Vanuit die zorg wordt er uit de gebieden gereageerd. Daarbij
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wordt een scala aan zaken benoemd, over peilbeheer, afspraken uit het verleden, ga-
ranties voor waterkwaliteit en duidelijkheid over processen en vrijwilligheid.

Diverse gebiedscommissies en werkgroepen en de ambtelijke werkgroep van de

Commissie Landelijk Gebied (CLG) zijn betrokken geweest bijde verwerkingen en ad-
visering van de beantwoording van de zienswijzen. De CLG is vervolgens gevraagd

een advies te geven op het aangepaste NBP 2019 en de aangepaste NNN-kaart
2018. De CLG heeft unaniem geadviseerd het NBP 2019 en de NNN-kaart 2018 vast
te stellen. De zienswijzen hebben geleid tot een toename van ongeveer 20 ha aan de

oppervlakte van de ontwerp NNN-kaart 2018. Deze zelfde oppervlakte is verminderd
op de bestuurlijke reservering voor de Commissie Planmatige Kavelruil en de Hunze,
waardoor de totale invulling van de bestuurlijke reservering uitkomt op de van tevoren
vastgestelde 1 .000 ha. De tekst van het NBP 2019 is aangepast aan de actuele ont-
wikkelingen. Verder is de Waterkaart uitgebreid. Dit biedt meer mogelijkheden om de

ambities voor waterbeheer te realiseren. De focus ligt daarbij op de beekdalen, zoveel
mogelijk gekoppeld aan de bestaande begrenzing van de leefgebieden. Het geeft

binnen bestaande leefgebieden in de beeldalen een extra mogelijkheid voor water-
doelen en koppelkansen met Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. ln de Nota van
Antwoord is een overzicht van de ingediende zienswijzen en onze reactie daarop op-
genomen.

Voor meer informatie en alle betrokken documenten kunt u terecht op de volgende
websites www. provincie.drenthe.nl/natuurbeheerplan en

www. provincie.drenthe. nl/natuurnetwerk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter
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