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Onderwerp: Cofinanciering Rijkssubsidie Ondersteuning Nationale Parken
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over het volgende. U hebt bij de Begroting 2021 in-
gestemd met een extra impuls van € 800.000,-- voor het versterken en vergroten
van de zichtbaarheid van onze Nationale Parken. op 15 december 2020 hebben
wij als penvoerder subsidiebeschikkingen van het Rijk ontvangen met in totaal
een toegekende Rijkssubsidie uit de zogenaamde 6 miljoen voor Nationale
Parken van € 849.576,65 (onderverdeeld in NP Drentsche Aa: € 290.852,80;
NP Drents-Friese Wold €.272.662,87; NP Dwingelderveld € 286.060,98). Het Rijk
(RVO) heeft alle aanvragen getoetst aan staatssteun en overige wet- en regel-
geving. De subsidiebijdragen van het Rijk worden rechtstreeks aan betrokken or-
ganisaties overgemaakt. Voorwaarde voor de Rijkssubsidie is dat de regio zelf mi-
nimaal eenzelfde bedrag bijdraagt in middelen en/of natura in de vorm van gele-
verde uren. De inzet in uren door partners in de regio is veel meer dan de ontbre-
kende € 75.000,-- (het verschil tussen de rijkssubsidie van €849.576,-- en de pro-
vinciale bijdrage van € 799.666,--). Hiermee lopen wij geen risico dat de Rijksbij-
drage gekort wordt op grond van de cofinancieringseis.

Wij hebben €799.666,-- subsidie verleend aan de onderstaande organisaties voor
cofinanciering van de Rijkssubsidie voor het uitvoeren van projecten voor door-
ontwikkeling Nationale Parken naar een nieuwe standaard.

Drents-Friese G rensstreek
1. € 80.830.-- aan IVN voor het uitvoeren van de projectonderdelen communi-

catie en educatie.
2. €38.727,-- aan Het Drentse Landschap voor het uitvoeren van het project-

onderdeel landschapsvisie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek.
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3. € 96.000,-- voor de inhuur van een communicatieadviseur voor drie jaar één
dag per week.

4. € 63.000,-- aan Landschapsbeheer Drenthe voor het uitvoeren van het project
landschapskwa liteit en biodiversiteit.

5. € 95.109,-- aan de Stichting Cultuurtoerisme Drenthe voor het uitvoeren van
het project Duurzaam toerisme.

Nationaal Park Drentsche Aa

1. € 106.381,-- aan Landschapsbeheer Drenthe voor het uitvoeren van het
project Biod iversiteit en partici patie.

2. €.'122.754,-- aan de Stichting Cultuurtoerisme Drenthe voor het uitvoeren van
het project Duurzaam toerisme.

3. € 103.5'18,-- aan Stichting Agrarische Natuur Drenthe voor uitvoeren project
Transitie landbouw.

4. €93.347,-- aan de Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe voor het uit-
voeren van het project Energietransitie en participatie.

Deze subsidies behoren bij de 6 miljoen die minister Schouten in juli 2019
beschikbaar heeft gesteld voor versterking Nationale Parken in Nederland. De

Nationale Parken in Nederland krijgen daarbij de komende drie jaar de ruimte
om door te groeien naar een nieuwe standaard voor Nationale Parken. Dat wil
zeggen dat een Nationaal Park in de toekomst bestaat uit een of meerdere ker-
nen met (inter)nationaal onderscheidende natuur, gelegen in een ruimere land-
schappelijke, landschapsecologische, cultuurhistorische; en regionaal-econo-
mische context. Het Nationaal Park Drentsche Aa kent deze werkwijze al sinds

haar oprichting in 2002. Voor Dwingelderveld en Drents-Friese Wold wordt sinds
de decentralisatie natuur in 2013 aan meer samenhang tussen Nationale Parken
en omgeving gewerkt en ook wordt verbinding gezocht met het Holtingerveld.
Een voorwaarde voor de Rijkssubsidie is dat er ook activiteiten worden uit-
gevoerd waarmee het park meehelpt aan de transitieopgaven van klimaat, duur-
zame energie en landbouw.

KoÉe beschrijving van de doelen van de verschillende deelprojecten per
gebied

1. Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek kiest voor een
drietal speerpunten; 1) het opstellen van een integrale landschapsvisie, 2) ver-
sterking van het landschap tussen de natuurgebieden en 3) een impuls voor
duurzaam toerisme.

Met de Landschapsvisie wordt beoogd een door alle partijen in de Stuurgroep
Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek gedragen ruimtelijke visie voor
het gebied op te stellen. Met de landschapsvisie worden de mogelijkheden ver-
kend voor het gebied om maatschappelijke opgaven zoals duurzame energie,
klimaatadaptatie en landbouwtransitie uit te werken. De planning is om in het
najaar van 2O21 en voorjaar 2022 met inwoners, ondernemers en politiek in
gesprek te gaan over de toekomst van ons landschap.
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De Nationale Parken en het prachtige omliggende landschap is van iedereen.
Samenwerken, eigenaarschap en erover praten met elkaar is essentieel. Daar-
naast is communiceren over wat er gedaan wordt, maar ook hoe bijzonder het
Regionaal landschap is, van groot belang. Voor de impuls wordt ingezet op extra
uren voor een communicatieadviseur, bij voorkeur gekoppeld aan een van de
partnerorganisaties.

Landschapsbeheer Drenthe begeleidt en ondersteunt bewonersgroepen om zelf
aan de slag te gaan met het landschap. Met deze impuls wordt een verdubbeling
van inzet en betrokkenheid in het Regionaal landschap beoogd. Het Drentse
Landschap, Landschapsbeheer en IVN werken nauw samen om bewoners en
ondernemers te betrekken bij de toekomst van ons landschap. Vanuit dit proces

zullen in meerdere dorpsregio's 'Actieplannen voor het dorpslandschap'vorm-
krijgen. De plannen bieden een basis voor concrete vervolgstappen qua uit-
voering en investering in het landschap voor de korte en langere termijn.

Recreatie en toerisme is een belangrijke economische drager in het Regionaal
landschap. Duurzaam toerisme richt zich op het versterken van toerisme op een
economisch vitale, ecologisch houdbare en een sociaal aanvaardbare wijze. Een

betere regionale samenhang tussen dorpen, tussengebied, randgebieden en
kerngebieden is daarbij de ambitie. Met de impuls duurzaam toerisme wordt
enerzijds onderzoek gedaan naar bezoekers en anderzijds een plan gemaakt voor
spreiding en verleiding. Een derde eindproduct van dit projectonderdeel is een
investerings- en onderhoudsplan ten aanzien van de kwaliteit van de infra-
structuur.

2. Nationaal Park Drentsche Aa
Dit project bestaat uit vier deelprojecten, waarmee het park onder andere
meehelpt aan de transitieopgaven van klimaat, duurzame energie en landbouw.
De betrokkenheid van inwoners bij natuur en landschap in de directe omgeving is

daarnaast een belangrijk doel.

Vanuit het deelproject Duurzaam Toerisme is in het Drentsche Aa-gebied winst
te behalen op de terreinen van zichtbaarheid, gastheerschap, locaties voor
ontvangst en beleving en samenwerking tussen ondernemers en organisaties in
het gebied rondom gezamen lijke bestemm i ngsontwikkel ing. Het deelproject
Duurzaam Toerisme investeert in deze terreinen om toe te werken naar een
Nationaal Park nieuwe stijl. Het bestaande Bezoekersmanagementplan Drentsche
Aa 2.0 vormt hiervoor de basis.

Het deelproject Biodiversiteit & Participatie in de Drentsche Aa is in de kern het
verleiden, begeleiden en ondersteunen van bewoners die zich willen inzetten
voor landschap en natuur in hun leefomgeving. Bewoners krijgen inzicht in het
ontstaan van het landschap waarin ze wonen en worden zich bewust van speci-
fieke landschappelijk, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van hun
directe woonomgeving. Ze worden actief uitgedaagd om mee te denken aan het
behoud en ontwikkelen van deze kwaliteiten en dragen daar zelf aan bij.
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Het deelproject Transitie Landbouw heeft als doel om een studie te doen naar de
technische en financiële mogelijkheden van een verlichting van het bouwplan
voor de akkerbouwer en van blijvend, kruidenrijk grasland voor de veehouder.
Deze studie naar de implementatie van natuurinclusieve landbouw concentreert
zich op percelen die in de nabijheid van waterlopen liggen. Uitgangspunt hierbij
is dat de uitkomst moet bijdragen aan het creëren van korte kringlopen en aan
een meerwaarde voor lokale afzet van de voortgebrachte producten. Het belang
van een besparing op stikstof en energie, en een vermindering van de uitstoot
van koolstofdioxide wordt gekoppeld aan een duurzaam perspectief voor de
landbouw in het gebied. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat het projectonder-
deel een positieve bijdrage moet leveren aan de biodiversiteit en aan de bodem-
en waterkwaliteit.

Het deelproject Energietransitie & Participatie zet in op de energietransitie voor
en door de lokale samenleving, met landschap en erfgoed als belangrijkste uit-
gangspunten. Samen met bewoners wordt gewerkt aan een lange termijnvisie op
de energietransitie in het Drentsche Aa gebied. Zo draagt dit deelproject bij aan
een door het gebied gedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de
energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, landschap en natuur.
Deze visie wordt vervolgens vertaald in lokale plannen en projecten. Het project
zet lokale groepen ín hun kracht door middel van organisatievorming en verster-
king. Het geheel wordt bestendigd, bijvoorbeeld in de vorm van een Duurzaam-
heidscoóperatie voor het Drentsche Aa gebied.

Meer informatie over de projecten is te vinden op www.drentscheaa.nl/projecten
en www.regionaallandschapdrenthe.nl/projecten. Hier vindt u ook de volledige
projectplannen zoals ingediend voor de Rijkssubsidie.

Hierbij gaan wij er vanuit u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll


