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Motie vreemd aan de orde van de dag van D66 en Groenlinks m.b.t. het Reestdal M 2013-05

Provinciale Staten, bijeen in vergadering d,d. 13 maart 20L3,

Overwegende dat:
- de provincies Overijssel en Drenthe jarenlang samen gestreefd hebben naar en

gewerkt hebben aan behoud en verdere ontwikkeling van de voor het Reestdal
typerende natuur van laaglandbeekdalen,

- dat door aankoop van gronden aan beide zijden van deze grensbeek tussen Overijssel
en Drenthe een aaneengesloten gebied ontstaat, waar het waterpeil zo omhoog
gebracht kan worden dat de natte beekdalnatuur zich weer kan ontwikkelen,

- dat door de aankopen boeren kans hebben om de minder rendabele beekdalgronden
van de hand te doen of te ruilen voor betere gronden,

- dat Overijssel besloten heeft in zijn herijkte natuurbeleid de aankoop van het
Reestdal niet te voltooien,

- dat Overijssel daarmee de beoogde natuurwinst c.q. natuurbehoud voor het Reestdal
onmogelijk maakt, omdat door de kleine landbouwenclaves die blijven liggen in het
gebied het waterpeil laag moet blijven,

- dat Overijssel daarmee vele tientallen miljoenen gemeenschapsgeld weggooit, niet
alleen uit de eigen begroting, maar ook uit die van Drenthe, omdat de eerder gedane

uitgaven niet tot het gewenste beleidseffect zullen leiden,

Van mening zijnde dat:
- Overijssel Drenthe door deze plotselinge beleidswijziging dupeert,

- enerzijds door gedane investeringen niet te laten renderen,
- anderzijds door de uitvoering van het Drentse natuurbeleid in het Reestdal

onmogelijk te maken, daar voor Drenthe het Reestdal wel van groot belang is in
de EHS.

Spreekt als haar mening uit dat

de plannen voor de EHS in het Reestdal, om bij de vaststelling van de herijkte EHS de Reest

binnen de begrenzing te houden, onverkort doorgang moeten vinden,
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