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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 30 januari 20198
Ons kenmerk 413.1 120180001 35
Behandeld door mevrouw A. Popken (0592) 36 50 96
Onderwerp: Wijziging begrenzing Natuurnetwerk Nederland
Status :. Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij.informeren wij u over het ontwerpbesluit Natuurbeheerplan (NBP) Drenthe,
versie 2019, en de ontwerp Natuurnetwerk Nederland-kaart 2018 (NNN-kaart 2018),
ter uitvoering van het besluit dat wij op 23 januari 2O18 hebben genomen.
ln deze beide ontwerpen is de bestuurlijke reservering van 1.000 ha nieuwe natuur
opgenomen conform de Rijksafspraken ven¡¡oord in het Natuurpact (2013). Het door
Gedeputeerde Staten vastgestelde Programma Natuurlijk Platteland geeft uitvoering
aan deze afspraken.
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is vastgelegd in het Natuurpact tussen Rijk en
provincies en heeft onder andere betrekking op verwerving/functieverandering, inrichting en beheer van natuur.
Vanuit het Programma Natuurlijk Platteland wordt uitvoering gegeven aan het inrichten van deze nieuwe 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 recreatie, waterberging, landbouw, landschap, cultuurhistorie en aantrekkelijk
wonen' (bladzijde 22, Programma Natuurlijk Platteland).
Naar aanleiding van de revisie van de omgevingsvisie wordt hier'Energie' aan toegevoegd.

Voorafgaand aan het Natuurpact is in Drenthe binnen het Groenmanifest (2011) de
opgave nieuwe natuur in het NNN met de partners teruggebracht van 18.000 ha tot
15.500 ha met daarin deze bestuurlijke reservering van 1 .000 ha. Hierin is ook de
afspraak gemaakt dat deze 1.000 ha vanaf 2018 beschikbaar komt voor verwerving/
functiewijziging nieuwe natuur. Aan deze afspraak wordt nu uitvoering gegeven. De
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CLG heeft unaniem geadviseerd de begrenzing van de 1.000 ha. uit te werken in het
nu voorliggende ontwerp NBP 2019 en de ontwerp NNN-kaart 2018.
Jaarlijks wordt in de voorgangsrapportage natuur inzicht gegeven in de realisatie van
functiewijziging, inrichting en beheer. Daarnaast zijn wijvoornemens om in 2021 de
uitvoering van het Programma Natuurlijk Platteland tussentijds te evalueren.
Ontwerp Natuurbeheerolan Drenthe, versie 2019 (NBP 2019)
Het ontwerp NBP 2019 beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor
de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie. Het ontwerp NBP 2019 is verankerd in het Stelsel Natuur
en Landschap (SNL). Het ontwerp NBP 2019 is het kader voor de openstelling voor
(agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Jaarlijks wordt een nieuwe versie van het
NBP vastgesteld waarbij de wijzigingen afhankelijk zijn van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen
Ontwerp NNN-kaart 2018
De ontwerp-NNN kaart 2018 betreft een toevoeging op de NNN-kaart2017 en bestaat
uit het verwerken van 1.000 ha bestuurlijke reservering in de kaart. Van de 1.000 ha
leidt circa 400 ha tot een uitbreiding van het huidige NNN.
ln het ontwerp is bepaald dat 70 ha bestuurlijke reservering wordt opgenomen voor de
bestuurscommissies planmatige kavelruil en de Hunze. Daarnaast ligt een deel van de
begrenzingsvoorstellen in gebieden die nu al behoren tot het NNN. Het gaat hierbij om
gebieden die in het verleden aangewezen zijn voor agrarisch natuurbeheer en kleine
gebieden die in belangrijke mate ingesloten zijn binnen het NNN.

Vanaf
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februari tot en met 14 maart 2018 liggen beide ontwerpbesluiten ter inzage en
kan een zienswijze worden ingediend. Er worden verder twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waar u als toehoorder van harte welkom bent. Deze vinden plaats
op 6 februarivanaf 19.30 uur in zalencentrum Onder de Linden te Vries en 22 februari
vanaf 19.30 uur in zalencentrum Meursinge te Westerbork
Wellicht ten overvloede willen wij u informeren dat de bevoegdheid tot het aanwijzen
van gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland met de inwerkingtreding
van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is verschoven van uw Staten naar
ons college.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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