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Inleiding
Agendering eindrapport De Drentse Natuur in 2040, Vier kijkrichtingen voor de natuur opgesteld door
het Planbureau voor de Leefomgeving.
Het natuurbeleid is aan grote veranderingen onderhevig. De Rijkstaken zijn overgeheveld naar de
provincie en er is minder budget beschikbaar. Een grote uitdaging dus om de beschikbare middelen
zo efficiënt mogelijk in te zetten. In de Staten is ook regelmatig gesproken over de kaderstellende en
controlerende taak van Provinciale Staten. Ook op het gebied van natuur - en landschapsbeleid
zouden wij hier meer invulling aan willen geven. In deze notitie geef ik hiervoor een voorzet.
Graag wil de VVD fractie dit voorstel Plan van aanpak met de andere statenfracties OGB bespreken.
De ontwikkelingen
De actuele maatschappelijke trends en beleidsmatige ontwikkelingen maken dat maatschappelijke
partijen steeds belangrijker worden bij het realiseren van natuur-en landschapsbeleid. Hier liggen
kansen voor de vorming van nieuwe coalities van partijen die samenwerken aan breed gedragen
natuurdoelen. De provincie heeft een belangrijke rol te vervullen om dit tot stand te brengen, aldus het
Planbureau voor de Leefomgeving. Dit is voor de VVD fractie o.a. aanleiding geweest om dit
onderwerp te agenderen en met een voorstel voor een plan van aanpak te komen.
Op 15 mei j.l. zijn er workshops gehouden waar we als VVD een bijdrage aan hebben geleverd.
Op 25 september is er een presentatie geweest van het Planbureau voor de Leefomgeving m.b.t. het
eindrapport. Het rapport is prikkelend bedoeld en de kijkrichtingen moeten inspiratie bieden m.b.t. de
toekomstige beleidsopgaven.
Bij het rapport was ook een samenvatting van de workshops toegevoegd. Daarin worden veel
concrete aanpakken besproken die dichter bij de realiteit staan dan de inspirerende en prikkelende
teksten in het eindrapport en zoals gepresenteerd tijdens de presentatie op 25 september.
Eén van de opmerkingen die in het verslag staat heeft de VVD fractie geïnspireerd om hier verder aan
te werken en ik citeer hierbij uit het verslag:
Citaat: “een laatste punt dat aan de orde kwam is de behoefte aan flexibiliteit bij het toepassen
van regels. De huidige regels zijn nu soms te strak om bovenstaande suggesties op te
pakken. Te vaak wordt er getoetst aan een lijstje criteria en wordt een idee afgeschoten omdat
er niet (helemaal) aan een criterium wordt voldaan. Je zou veel meer moeten kijken naar een
positief totaal plaatje met winst voor natuur en economie. Uitnodigingsplanologie waarbij de
overheid mensen uitnodigt om met ideeën te komen en daar op een constructieve manier mee
omgaat”. Einde citaat.
Daarnaast is de VVD fractie van mening dat wij als Provinciale Staten meer bij de keuzes die worden
gemaakt betrokken moeten worden. Er moet een goede invulling komen van de nieuwe rollen die we
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als Provincie hebben. Naast normeren ook ondernemen, verbinden en inspireren. De Provincie heeft
een regiefunctie en zou wat ons betreft keuzes moet maken van projectideeën die door diverse
partijen worden ontwikkeld en ingediend. Ook moeten de Staten beter bij dit proces worden betrokken
en vooral in een vroegtijdig stadium. Op die manier kunnen de Staten een afweging maken in zowel
ruimtelijke als financiële zin. Niet als college alleen maar aangeven: zo gaan we het doen. Als
voorbeeld van dit laatste noem ik de selectie van de icoonprojecten het afgelopen voorjaar. Met dit
voorbeeld wil ik niet zeggen dat niet de juiste projecten zijn gekozen, maar we zijn niet betrokken bij
de gemaakte keuzes en hebben ook geen alternatieven kunnen overwegen.
Als voorbereiding op dit stuk is er met verschillende natuurorganisaties contact geweest. De
meerderheid van die organisaties heeft aangegeven beter te willen worden betrokken bij de keuzes
die gemaakt worden op het gebied van natuur en landschap.
Met deze gegevens zijn we als VVD aan het denken gegaan en hebben we over de provinciegrens
gekeken hoe elders in het land invulling wordt gegeven aan het toekomstige beleid voor wat betreft
natuur en landschap.
Plan van aanpak.
Uiteindelijk is een plan van aanpak gevonden dat de VVD fractie bijzonder aanspreekt en dat is de
aanpak waarvoor ze in Flevoland hebben gekozen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft
hiervoor eveneens de vier kijkrichtingen opgesteld om het denken op gang te brengen. Vervolgens
wordt in Flevoland de mogelijkheid geboden aan alle organisaties, coöperaties, ondernemers,
particulieren, enz. enz. om goede projectvoorstellen in te dienen. Deze worden daarna getoetst aan
de hand van een meetlat, opgesteld door GS en PS. Dit gebeurt in tranches, over de jaren heen.
Deze aanpak zouden we ook in Drenthe willen volgen. Voor natuurontwikkeling én beheer.
Bij het uitwerken van projectideeën moet al helder zijn langs welke meetlat de ideeën gelegd zullen
worden. De komende maanden zouden we in overleg met terreinbeheerders, LTO, de recreatie en de
Staten een beoordelingskader kunnen opstellen. Daarmee is op voorhand duidelijk hoe een
projectidee het hoogst scoort. De projecten kunnen door diverse partijen uit het landelijk gebied
worden ingediend zoals de terreinbeheerders, waterschappen, ANV, bedrijven, particulieren etc.
Hiervoor stellen we verschillende tranches open.
Belangrijke randvoorwaarden die van belang zijn bij de toetsing van de projectvoorstellen zijn de
doelstellingen die de Provincie zelf nastreeft met haar natuurbeleid (bijv. EHS). Inclusief het voldoen
aan Europese wet- en regelgeving (Natura2000, KRW).
Middels deze aanpak heb je in een vroeg stadium maximale betrokkenheid van alle partijen in het
landelijk gebied en kunnen we als Provinciale Staten beter onze sturende en controlerende taak
uitoefenen. Bovendien maak je gebruik van de creativiteit van anderen om met minder geld méér te
bereiken. Op het gebied van natuur, maar wellicht ook op andere terreinen (werkgelegenheid,
saamhorigheid, nieuwe kansen voor recreatieondernemers, enz)
De meetlat zou er als volgt uit kunnen komen te zien (aanzet):
Hoofdcriterium
Belevingswaarde

Ecologische waarde

Gewicht
PM %

PM%

Sub criteria
Kijkrichtingen beleefbare,
functionele en inpasbare natuur

Gewicht
PM%

Dagrecreatie en verblijfrecreatie
Relatie met economische
ontwikkelingen
Bevorderen biodiversiteit

PM%
PM%
PM%
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Hoofdcriterium

Crossovers

Risico's

Financiën

Gewicht

PM%

PM%

PM%

Sub criteria
Bijdrage aan versterking EHS en
internationale doelstellingen (i.r.t.
herijkt natuurbeleid)
Massa/schaal
Integrale combinatie met andere
beleidsterreinen, zoals landbouw,
recreatie, water, cultuur
Snel uitvoerbaar
Flexibiliteit
Multiplier realiseren en verdamping
van ha voorkomen
Voldoen aan
compensatieverplichtingen
Lage Juridische risico's
Voorkomen van kapitaalverlies,
verkoop van gronden en inzet van
ruilgronden
Maatschappelijke
acceptatie/draagvlak/betrokkenheid
bewoners
Wat zijn de kosten (hoe lager hoe
beter)
Aandeel dat de provincie betaalt
(brengt men ook eigen/ander geld
in?)

Gewicht
PM%

PM%
PM%

PM%
PM%
PM%
PM%
PM%
PM%

PM%

PM%
PM%

Alle project ideeën zullen worden gescoord op sub criteria op een vijfpuntenschaal:
1= het project scoort niet of nauwelijks op dit criterium
2= scoort enigszins
3=scoort redelijk
4= scoort goed
5= scoort zeer goed
Een project met een hoge multiplier krijgt bijvoorbeeld als score 5, een project met een lage multiplier
een 1. Elk projectidee zal met deze Multi criteria-analyse resulteren in een eindscore en daardoor
kunnen de verschillende project ideeën in een rangorde worden geplaatst. Deze rangorde wordt door
GS opgesteld en aan Provinciale Staten voorgelegd die zich daar vervolgens een oordeel over kan
vormen.
Een optie zou kunnen zijn dat Provinciale Staten hiervoor een of meerdere hoorzittingen organiseert
waarin de initiatiefnemers hun project toelichten.
Als afsluiting kan er een toelichting worden gegeven door GS over het tot stand komen van de scores
en kunnen Provinciale Staten een keuze maken.
Tenslotte
Dit is op hoofdlijnen een plan van aanpak dat de VVD-fractie graag ter bespreking voorlegt aan de
commissie OGB.
Wij denken dat we met deze aanpak tot een heel goede invulling kunnen komen van de gewenste
natuurontwikkeling en –beheer in Drenthe, waarbij we gebruik maken van alle ideeën in de Drentse
samenleving, kansen bieden voor innovatieve en niet-alledaagse oplossingen en de provinciale
statenfracties hierbij een actieve rol geven.
Graag horen we wat u van ons plan vindt.
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Aan:
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Assen, 10 september 2013
Ons kenmerk 37 I 1. 1 /201 3006659
Behandeld door mevrouw A. Oldenhuis (0592) 36 58 B4
Onderwerp: De Drentse Natuur in 2040, Vier kijkrichtingen voor de toekomst

Geachte voorzitter/leden,
Met plezier informeren wij u over het eindrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
De Drentse Natuur in 2040, Vier kijkrichtingen voor de toekomst".
Het rapport is te downloaden via de site van het PBL (www.pbl.nl) en tevens te raadplegen via
bijgevoegd pdf-bestand.
Het rapport is in nauwe samenwerking met u, onze andere partners en de Statencommissie
Omgevingsbeleid tot stand gekomen. Wij danken u nogmaals voor uw actieve inzet tijdens de
workshop van 15 mei jl. Het verslag van de workshop is bijgevoegd.
Op 25 september a.s. presenteert het PBL de belangrijkste uitkomsten van het rapport. Hiervoor hebt
u reeds een uitnodiging ontvangen. De presentatie is van 12.00 - 13.00 uur met inloop vanaf 11.45
uur (broodjes) in kamer 0.67.
Het rapport van het PBL levert inspiratie voor het natuurbeleid vía de Natuurvisie en is tevens een
bouwsteen voor de actualisatie van provinciaal beleid op het terrein van water, landbouw, natuur en
recreatie. Een samenvatting van de adviezen vindt u in bijlage 1 bij deze brief.
De keuzes over de adviezen die in het rapport van het PBL zijn opgenomen, worden in deze trajecten
gemaakt. Wij sturen u het rapport van het PBL daarom nu ter informatie toe.
Hoogachtend,
gede

staten van Drenthe,

secretaris

voorzitter

Bijlage I Samenvattende opsomming van de adviezen uit het adviesrapport van het Plan
Bureau van de Leefomgeving, "De Drentse Natuur in2040, Vier kijkrichtingen voor de toekomst"
Natuur en Landschap
Er ztjn strategieën te bedenken die op bepaalde plekken leiden tot integrale win win situaties.
Onderzoek op welke plek welke strategie kansen bied Opties voor strategieên om een verbrede
natuur visie te realiseren:

-

o Kies enkele natuurgebieden om sterk te
o

vergroten

Benut multifunctionele gebieden voor het verbinden van natuurgebieden

o Versterk algemene natuurwaarden in het landbouwgebied
Natuu r en Vrijetijdseconomie

-

Maak een ruimtelijke differentiatie van recreatievormen

oSpecialisatie per regio is mogelijk

-

Uitnodigingsplanologie om de synergie tussen natuur en recreatie te versterken
o

Een visie op waar welke ontwikkelingen mogelijk zijn kan leiden tot het gericht uitnodigen van
ondernemers. Dit zodat ontwikkelingskansen daadwerkelijk worden benut en eventueel ookfinancieel
door ondernemers kanworden bijgedragen aan de natuur

Natuur en Landbouw

-

Formuleer lanclbouwambities in relatie tot natuur, recreatie en functies van bodem en water

oEr zijn kansen voor verduurzaming maatschappij, innovatie en het benutten van bestaande relaties
tussen natuur en landbouw

-

Noaberschap als kans voor gemeenschappelijke zorg voor het landschap

oDrentse tradities sluiten goed aøn bij moderne agrarische collectieven in vele verschijningsvormen

-

Benut de kansen van agrarisch natuurbeheer
o

Het strategische inzetten van dit instrument kan de werking effectiever maken

Natuur en Water

-

Geef een ruimtelijke uitwerking aan robuuste watersystemen

-

Koppel het beleid voor biodiversiteit en de Kaderrichtlijn Water aan elkaar

o

Drenthe heeft in Nederland unieke kans om te sturen op een compleet en duurzaam watersysteem

o Kansen

voor biodiversiteit en het benutten van ecosysteem diensten als waterberging, co2 vastlegging

en bodembehoud

-

Maak heldere keuzes voor het gebruik van beekdalen

oEr liggen kansen voor natuur- en waterbeleving en hel benutten van

ecosysleemdiensten voor de

landbouw in combinatie met natuur

Nieuwe Rol Provincie

-

Urgentie voor optimalisatie van beschikbare budgetten en instrumenten voor VHR-doelen

-

financieringsvormen voor internationale doelen
Actiefdiscussie aangaan met bestaande en nieuwe paftners biedt kansen voor verbreding vannatuurbeleid
o

Samen op zoek naar nieuwe samenwerkings-

o Verbinden

en

is

samenbrengen, naast de water landbouw en recreatieve sector
potentiele partners, denk qan de bouw zorg en energrc

-

meer

Ondernemen

oOp zoek naar een evenwicht tussen regie

-

zijn nog veel

op

publieke goederen en sociaal eigenaørschap

[nspirerende visie nodig

Vrsres verle¡den tot ruimtelijke en sociale initiatieven en zorgen ervoor dat de provinc¡e haar rol kan

pakken bij het sturen van (¡nter)nationale kaders en programma's.
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De Drentse natuur in zo4o
Vier kijkrichtingen voor de

toekomst
Planbureau voor de Leefomgeving

Voorwoord
Voor u ligt de brochure die het PBL (Planbureau voor de
Leefomgeving) op verzoek van de provincie Drenthe heeft
opgesteld over de uitwerking van de kijkrichtingen voor
natuur en landschap in Drenthe.
Drenthe is een prachtige provincie, waar het goed wonen,
werken en recreëren is. Een belangrijke basis hiervoor zijn de
kernkwaliteiten natuur en landschap. Het Dwingelderveld is
bijvoorbeeld het grootste aaneengesloten natte heidegebied
in Noordwest-Europa en het beekdal van de Drentsche Aa is
het meest intacte beekdal van Nederland. Deze gebieden,
samen met het Drents-Friese Wold, worden vaak bestempeld als de mooiste plekken in
Nederland. Daar zijn we trots op in Drenthe.
Het Rijk werkt aan een nieuwe Natuurwet en Natuurvisie en in iuni is voor dit laatste de
landelijke Natuurtop georganiseerd. Ondertussen is een groot aantal taken naar de
provincies gedecentraliseerd. Hierbij staan we als provincie voor de uitdaging om deze
taken uit te voeren met minder middelen. Hoe gaan we dat aanpakken in Drenthe? Wij
zijn er volop mee bezig en de uitwerking van de kilkrichtingen is hiervoor de eerste stap.

vier kijkrichtingen laten ruimte om vanuit verschillende invalshoeken naar natuur te
kijken. Ze bieden de mogelijkheid voor een brede maatschappelijke dialoog over het
belang van natuur voor iedereen. lk vind het belangri,ik dat natuur weer midden in de
maatschappij komt te staan. Daarvoor is het essentieel om Integraal aan de slag te gaan
met natuur, want onze natuur is onlosmakelijk verbonden met andere beleidsterreinen
zoals landschap, landbouw, water, toerisme en recreatie, wonen en werken. Natuur is
De

niet alleen een opzichzelfstaande waarde, maar heeft in onze provincie ook een
belangrijke economische en culturele waarde.
Bovendien past deze brede aanpak van de kijkrichtingen goed bij de werkwiize van het
Groenmanifest, waarin provincie en partners afspraken hebben gemaakt overtalvan
onderwerpen rond ons vitale platteland. Samen kunnen we méér door slim te
combineren. Of door te kijken hoe we de waarde van natuur voor andere sectoren beter
kunnen benutten door het inleven in elkaars opgaven. En daarom ben ik blil dat we in
Drenthe samen met het PBL en onze maatschappeliike partners, de gemeenten en
waterschappen en Provinciale Staten, deze kiikrichtingen hebben uitgewerkt.

De kijkrichtingen maken allerlei mooie combinaties zichtbaar. Wist u bijvoorbeeld dat
u over de droge heide in Drenthe wandelt, onder uw voeten drinkwater gevormd
wordt en terwijl u fietst ¡n het nieuwe natuufgebied De Onlanden in de Eelder- en
Peizermaden, dit gebied ervoor zorgt dat het Groninger Museum droog blijft? Zo heeft
onze natuur vele functies tegelijkertijd. De onlangs gefotografeerde otter in de
Onlanden bewijst datwaterveiligheid en natuur goed te combineren zijn. Dit maakt mij
nieuwsgierig naar de potent¡e van nieuwe combinaties. lk zie graag dat we ons bewust
zijn van de verschillende waarden van natuur en dat we de mogelijkheden benuttenl

terwijl

De analysès en keuzemo,gelijkheden in dêze brochure zijn waardevol en gevên inspiratie
om samen aan de slag te gaan met natuur en landschap in Drenthe. lk wens u veel
leesplezier.

Rein Munniksma
Gedeputeerde van de provincie Drenthe

nhoud
Voorwoord
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Samenvatting:
Naar een verbrede
visie op natuur

De provincie Drenthe werkt aan de actualisatie van haar Omgevingsvisie (zoro) en aan
een nieuwe verbrede Natuurvisie. Deze Natuurvisie wordt een uitwerking van de
geactualisateerde Omgevingsvisie. De visies komen tot stand terwijl het Rijk zijn taken
op het gebied van natuur decentraliseert, rijksdoelen voor het landschap vervallen en
financiële middelen onder druk staan. Daarom vindt de provincie Drenthe een
heroriëntatie op het provinciale natuurbeleid nodig, waarbij zowel de doelen als de
middelen in beschouwing worden genomen en de provincie lijnen voor de toekomst

uitzet.

Toekomswerkennin

g

voor Drentse

n

atuur

Het PBL heeft op verzoek van de provincie Drenthe een toekomstverkenning natuur en
landschap voor 2o4o uitgevoerd. Dit is gedaan met behulp van vier zogenoemde
kijkrichtingen of scenario's, die eerder zijn uitgewerkt in de Natuurverkenning op
landelijke schaal, en een brede kijk geven op verschillende waarden van natuur en
la

.
.
.
.

ndscha p:

Vitale Natuur, gericht op behoud van biodiversiteit
Beleefbare Natuur, gericht op mooie en toegankelijke natuur voor iedereen

FunctioneleNatuur,gerichtopduurzaamgebruikvandienstendienatuurlevert
lnpasbare Natuur, gericht op geld verdienen met natuur

De kijkrichtingen bieden inspiratie en prikkelen het denken over de toekomstige
beleidsopgaven (figuur r). Ze geven zicht op mogelijke toekomsten voor de natuur, op
strateg¡eën om doelen dichterbij te brengen en op de rollen die de provincie en haar
partners hierbij kunnen spelen. Duidelijk wordt dat de wensen en doelen d ie nu als
uitgangspunt worden genomen, bepalen hoe natuur en landschap er straks uitzien.

6

I
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Figuur

r

Relatie tussen beleid, natuur en brochure

Keuzes door beleid
2010

Ontwikkeling
natu ur

Nãtuur straks

Natuur nu

gv\s\

Bron: PBL,

zorl

DehijÞrichtingen dîehetPBLheeft ontwihheld, zijn geen Þont-en-Þlore plonnen, moor Þunnen díenen olsinspirotíe
voor hettoeÞomstige notuur- en londschopsbeleíd von de províncie.

Op basis van de kijkrichtingen signaleren we de volgende aandachtspunten voor de
actualisatie van de Omgevingsvisie van de provlncte,

Benut kansen voor synergie tussen natuur en endere beleidsvelden
De kijkrichtingen laten zien dat in Drenthe veel kansen zijn om synergie te benutten
tussen het natuurbeleid en het beleid voor recreatie, landbouw en water. Zo komen in
de kilkrichting Vitale Natuur aansprekende soorten voor, zoals de kraanvogel, die ook
een hoge belevingswaarde hebben. En realisatie van Functionele Natuur kan naast
duurzaam gebruik, zoãls het vasthouden van water in meanderende beken, ook de
diversiteit aan planten- en diersoorten (biodiversiteit) versterken.
Door actief te zoeken naar dergelijke combinatiemogelijkheden kan het beleid inspelen
op de wens van burgers en bedrijven om natuur oP hun eigen manier te gebruiken. Het

biedt ook een kans om met strategisch combineren van doelen meer betrokkenheid
het natuurbeleid te krijgen.

bi,i

belangrijk aanknopingspunt voor deze strategie is de categorie 'multifunctioneel
gebied'in de Omgevingsvisie zoro. Hier ligt een kans voor de provincie om - anders dan
Een

Samenven¡ng: Nâar een verÞrede visie op netuur
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nu het geval is - specifiek aan te geven hoe landbouw, natuur, water en recreatie in deze
gebieden elkaar kunnen versterken. Zo kan agrarisch natuurbeheer naast een
natuurgebied een positief effect hebben op de kwaliteit van de natuur in het
natuurgeb¡ed. Hoe duidelijker en concreter de nagestreefde combinaties worden
benoemd en uitgewerkt, hoe waarschijnlijker hetzalzijn dat nagestreefde natuur- en
landschapsdoelen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Een visie gecombineerd met een

heldere uitvoeringsagenda versterkt dit nog.

Maak heldere keuzes waar functies elkaar in de weg zitten
Naast mogelijke synergieën laten de kijkrichtingen zien dat in sommige situaties
functies elkaar juist in de weg zinen. De Drentse beekdalen zijn een prominent
voorbeeld waar dit aan de orde is. Veel beekdalen zijn kansrijk voor functionele,
beleefbare, inpasbare en vitale natuur. ln beekdalen in agrarisch gebied met een
waterafvoerfuncties zijn combinaties met veenbehoud goed mogelilk. Maar
natuur-typen zoals zeggemoerassen die gevoelig zijn voor onnatuurl¡jk peilbeheer en het
nutriëntengehalte van het water, kunnen dan niet in het beekdal groeien. Voor
dergelijke gebieden verdient het daarom aanbeveling dat de provincie duidelijk kiest
welke functie voorop staat.
Keuzes maken is ook aan de orde bij het vergroten van de natuurgebieden. Een
alternatiefvoor de huidige strategie van afrondingsaankopen is koersen op sterke
vergroting van een beperkt aantal, zorgvuldig geselecteerde kerngebieden. Zo kunnen
leefgebieden ontstaan voor ¡nternationaal beschermde soorten die geschikt zijn voor de
duurzame instandhouding van deze soorten en waar ruimte is voor natuurlijke

processen. Gebieden als het Drents-Friese Wold, de brongebieden van de Drentsche Aa
en het Dwingelderveld Iijken goede kandidaten voor deze strategie. Mede door de

relatief goede milieucondities is 'topnatuur' in deze gebieden kansrijk.

Aandacht voor verbinden, inspireren en ondernemen
Door het natuur- en landschapsbeleid te verbreden naar andere maatschappelijke
sectoren komen nieuwe partijen in beeld die willen en kunnen bijdragen aan het behoud
en de ontwikkeling van breed gedragen natuurdoelen. De provincie heeft een
belangrijke taak te vervullen om nieuwe coalities tot stand te laten komen en succesvol
te laten samenwerken. Waar voor de provincie tot voor kort het accent lag op de
uitvoering van beleid, is nu steeds meer een verbindende en zelfs ondernemende en
inspirerende rol op zijn plaats. Een permanent proces is nodig van zoeken naar partners,
in gesprek raken en blijven en afspraken maken en evalueren. Vanuit de verschillende
waarden die natuur heeft, kan het palet aan partners telkens worden verbreed. Denk
aan het betrekken van mensen uit de bouwwereld, de zorg en de energiesector. De
kilkrichtingen kunnen inspiratie bieden om het gesprek te openen en zichtte krijgen op
elkaars drijfveren en mogelijkheden.
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Toekomstverken n ing
voor Drentse natuur
De provincie Drenthe

werkt aan een actualisatie van haar Omgevingsvisie.
gevraagd
om de toekomstige mogelijkheden voor natuur
Ze heeft het PBL
en landschap te verkennen met scenario's ofwel kiikrichtingen.

De provincie Drenthe heeft in zoro haar Omgevingsvisie'vastgesteld. De visie geeft

richting aan het beleid en de regelgeving voor natuur en landschap. Sinds zolo is er veel
veranderd. Voortvloeiend uit de decentralisatie van het omgevingsbeleid heeft de
provincie van het Rijk nieuwe taken gekregen op het vlak van natuur. De financiële
middelen voor natuur- en waterprojecten zijn door de economische crisis onder druk
komen te staan. Daarnaast is ook het maatschappelijk speelveld sterk aan verandering
onderhevig. Zowel burgers als bedrijven hebben de wil om de handen ineen te slaan

voor nieuwe vormen van natuur en natuurgebruik.
Voor de provincie zijn deze ontwikkelingen mede aanleiding voor een actualisatie van
haar Omgevingsvisie. De planning is dat Provinciale Staten deze geactual¡seerde
Omgevingsvisie begin zor4 vaststellen. De hoofdlijnen voor natuur en landschap uit de
actualisatie worden verder uitgewerkt ìn de verbrede Natuurvisie. Naar verwachting zal
die zomer zor4 worden vastgesteld.
Bij het actualiseren van de Omgevingsvisie vraagt de provincie zich af of het bestaande
beleid en de realisatiestrategie voor natuur en landschap nog passend zijn. Daarbii is de
provincie in het bijzonder geïnteresseerd in kansen om natuur, recreatie, landbouw en
water te combineren op weg naar een duurzame gebiedsontwikkeling. Om dit te
onderzoeken hebben Gedeputeerde Staten aan het PBL gevraagd om een verkenning uit
te voeren met de door het PBL ontwikkelde 'kijkrichtingen voor natuur'. De uitwerking

van de kijkrichtingen biedt tevens inspiratie, suggesties en adviezen voor het
formuleren van doelstellingen en het maken van keuzes in de verbrede Natuurvisie.

loekornstverkenning voor Drentse natuur
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'Kijkrichtingen' als hulpmiddel om de toekomst te verkennen
Het PBL heeft in zorz vier kijkrichtingen of scenario's voor Nederland ontwikkeld (zie het
schema). De kilkrichtingen beschrijven toekomstmogelijkheden voor natuur. De
tijdshorizon is het,jaar zo4o. Uitgangspunt voor de verschillende kijkrichtingen ziln de
uiteenlopende wensen van mensen. Zo vindt de een het belangrijk dat er in het bos
ruimte is voor meer planten en dieren, terwijl de ander meer aandacht heeft voor
houtprod uctie.
De kijkrichtingen kunnen helpen om vanuit verschillende invalshoeken naar natuur te
kilken. Ze dienen als inspiratiebron en zijn een middel om het gesprek over de toekomst
van natuur en landschap te openen. De kilkrichtingen zijn geen kant-en-klare plannen

voor de toekomst of opties waartussen het beleid kan kiezen. De werkelijkheid zal altijd
een mix zijn van verschillende vormen van natuur en gebruik daarvan.
De kijkrichtingen die het PBL heeft ontwikkeld, geven een nationaal beeld. Op verzoek
van de provincie heeft het planbureau ze voor Drenthe uitgewerkt. De kijkrichtingen

zijn:
. Vitale Natuur, gericht op behoud van biodiversiteit
. Beleefbare Natuur, gericht op mooie en toegankelijke natuur voor iedereen

.
.

FunctioneleNatuur,gerichtopduurzaamgebruikvandienstendienatuurlevert
lnpasbare Natuur, gericht op geld verdienen met natuur

Hetwerk in een notendop
De brochure beschrijft de kansen voor de actualisat¡e van de Omgevingsvisie en de
verbrede Natuurvisie van Drenthe. Hiertoe nemen we drie stappen:

stap r: Stand van zaken en opgaven rond natuur' bepalen
We starten met een analyse van de toestand van natuur in Drenthe op dit moment. Een

vraag die dan bijvoorbeeld aan de orde komt, is welke diensten de natuur levert en in
hoeverre die duurzaam worden gebruikt. Daarbij gaan we ook in op het huidige beleid
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De vier

kijkrichtingen voor natuur op basis van verschillende wensen van mensen

Vitale nãtuur om biodiversiteit te behouden

Waarom

.

.
.

Beleefbare natuur voor iedereen

De mens is verantwoordelijk voor natuur en
biodiversiteit
Natuur floreert in grote met elkaar verbonden
gebieden met ruimte voor natuurlijke processen
Nederland heeft internationaal afgesproken de
achteruitgang van biodiversiteit te stoPPen

Waarom
Een groenblauwe leefomgeving is een bron voor
ontspanning en gezondheid
Landschappelijke variatie, natuurlijkheid en het
voorkomen van aantrekkelijke dieren en planten zijn
de basis voor beleefbare natuur

.
.
.

Functionele natuur met duunaam gebruik

Groen en blauwin deomgevingbiedtkansenvoor
gezondheid en welbevinden en kan reden zijn voor
vestiging van burgers en bedrijven

Waarom

.

.
.

De mens is verantwoordelijk voor verduurzaming van
gebruik van natuurlijke hulpbronnen zodat die ook
beschikbaar blijven voor komende generaties.
Planten, dieren en natuurlijke processen zijn
duurzaam te gebruiken door mensen
Uitputten van natuurlijke hulpbronnen leidt op de

lange duur tot hoge economische kosten

lnpasbare natuur om economisch te benutten

Waarom
Natuur is mooi en belangrijk, maar ondergeschikt âân
andere functies
Natuur is van zichzelfveranderlijk en past zich aan
Belemmeringen voor economische ontwikkeling die
voortvloeien uit wet- en regelgeving moeten worden
weggenomen

.

.
.
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van de provlncie, We trekken conclusies over de opgaven waar Drenthe voor staat als

het gaat om natuur, recreatie, landbouw en water. Hoofdstuk z beschrijft de resultaten
van deze stap.
Stap z: Kijkrichtingen voor natuur in zo4o ontwikkelen
ln aansluiting op de opgaven werken we de vier landelijke kijkrichtingen uit voor

Drenthe. Hiervoor zijn workshops georganiseerd met verschillende afdelingen van de
provincie, gemeenten en maatschappelijke partijen uit Drenthe. Samen onderzochten
we mogelijke toekomsten voor natuur en strategieën om de mogelijke doelen dichterbij
te brengen. We verkenden ook de rol die de provincie in elk van de kilkrichtingen kan
spelen. Hoofdstuk 3 behandelt de uitkomsten.
Stap 3: Kansen voor een geactualiseerde Omgevingsvisie benoemen
Op basis van de toekomstbeelden voor 2o4o gaan we op zoek naar handvatten en

bouwstenen voor het beleid van nu. We benoemen concrete kansen voor:
vernieuwing van de strategie voor natuur en landschap
synergie tussen recreatie en natuur
synergie tussen landbouw en natuur
synergie tussen water en natuur
een nieuwe rol van de provincie

.
.
.
.
.

Hoofdstuk 4 bespreekt deze kansen.
Het is aan de politiek en de inwoners van Drenthe om te bepalen of en hoe deze
informatie een plaats krijgt in het provinciaal beleid.

Noten

r
z

rz

Provincie Drenthe (zoroa).

0nder natuur wordt in deze brochure ook landschap verstaan.
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Stand van zaken en

opgaven natuur
Drenthe is een groene provincie, met relatief veel biodiversiteit en
hooggewaardeerde landschappen. ln de Omgevingsvisie zoro
beschrijft de provincie haar ambities voor natuur en landschap en
benoemt zij de samenhang met recreatie, landbouw en water. Het
¡ngezette beleid blijkt echter nog níet toereikend om de opgaven rond
natuur het hoofd te bieden.

ln deze paragraaf bespreken we vier natuurgerelateerde opgaven waar Drenthe in de

toekomst mee te maken krijgt. Ze gaan over biodiversiteit, beleving, duurzaam gebruik
en geld verdienen met natuur. Voor al deze onderwerpen analyseren we op basis van
bestaand materiaal de huidige situatie en het beleid.

z.r

Biodiversiteit behouden en versterken

Drenthe is rijk aan natuur: er
en dieren

is veel

groen en er zijn veel bijzondere planten

Drenthe heeft in vergelijking met de andere provincies veel natuur, zowel in oppervlakte
als afgemeten aan de rijkdom aan planten en dieren. Bii dat laatste gaat het ook om
planten- en diersoorten die Nederland volgens Europese afspraken moet beschermen
(zie figuur z). Deze komen voor in nane en droge heiden, hoogvenen, vennen en
beekdalen. Het Dwingelderveld is bijvoorbeeld het grootste aaneengesloten natte
heidegebied in Noordwest-Europa, En het beekdal van de Drentsche Aa is het meest
intacte beekdal van Nederland. Ook buiten de natuurgebieden is Drenthe relatief rijk
aan 500rten.

Het Drentse biodiversiteitsbeleid is sterk gericht op de Ecologische

Hoofdstructuur
Volgens het beleid van de Europese Unie (Vogel- en Habitatrichtlijnen, Kaderrichtliin
Water) en de Conventie voor de Biodiversiteit moet het verlies aan biodiversiteit
stoppen en moeten planten- en diersoorten op termiln duurzaam kunnen
voortbestaan. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het nakomen van deze

Slend vaÍì zâl(en en opgaven n¿tuur
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Drenthe

Bron: VOFF, zoou
Drentse nltuur ís belangrijh,voor plonten- en d¡etsoorten die volgens ínternationole ofspraÞen besthermd zijn in Nederlond.

afspraken. Om dit te bereiken nemen de provinc¡es de verantwoordelijkheid om het
netwerk van verbonden natuurgebieden (de Ecologische Hoofdstructuur) te realiseren
en te beheren en ookvorm te geven aan de natuurambities buiten de EHS.
Het Drentse biodiversiteitsbeleid uit de Omgevingsvisie zoro richt zich op het beheren,
vergroten en onderllng verbinden van natuurgebieden. De realisatie van de
zogenoemde'herijkte EH5' is een eerste stap. TotzozT is een uitbreiding voorzien met
3.5oo hectare nieuwe natuur en zullen ro.ooo hectare worden ingericht. Uiteindelijk
streeft de provincie naar een robuuste EHS. De bestaande natuurgebieden worden
daartoe geleidelijk uitgebreid en onderling verbonden via natuurlijke routes waardoor
planten en dieren zich van het ene gebied naar het andere kunnen verplaatsen.
De provincie streeft er bovendien naar om in de natuurgebieden een gezonde
leefomgeving voor plant en dier te bieden. Dat wil zeggen dat lucht, water en bodem
van voldoende kwaliteit zijn. Drenthe wil knelpunten in de waterhuishouding oplossen
binnen de selectie van zogenoemde Topverdrogingsgebieden. ln een deel van het
agrarisch gebied wordt subsidie gegeven voor het beheer van natuurlijke elementen als

houtwallen en de bescherming van akker- en weidevogels. Buiten de EHS laat de
provincie het biodiversiteitsbeleid over aan gemeenten en waterschappen,
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Voortgang realisatie van voormalig EH5-beleid
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Bron: EZ/DR/DLG, 2orl
Drenthe zet ten opzichte von ondere provincîes stevig ín op vergroten en inrichten von de Ecologische Hoofdstruduur.
Zij wos rclat¡ef vergevorderd met de voormolige rijÞstaaÞstellingen von verwewing van gronden ten behoeve von
notuur. OokwerÞt de provinae oon agrorisch natuurbeheer. De oppervloÞtein oqrotísch notuurbeheet doalt de
Iootsle joren.

Duurzaam behoud internationaal belangrijke natuur nog buiten beeld
De huidige rijkdom aan natuur is mede het resultaatvan het natuurbeleid van de

provincie, het Rijk en beheerders. Er is in de afgelopen decenia veel gerealiseerd (figuur
3): er is nieuwe natuur bijgekomen (bijvoorbeeld in het Hunzedal en de Onlanden) en in
bestaande natuurgebieden is de kwaliteit verbeterd (bijvoorbeeld in het Drent-Friese
Wold en de Drentsche Aa). Daarnaast zijn lucht, water en bodem schoner. Zo is de
waterkwal¡teit verbeterd en bevat de lucht minder zwavel.
Het natuurbeleid heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Toch is het beleid nog niet
voldoende geweest om de internationale biodiversiteitsdoelen te halen. Weliswaar lijkt
de situatie in Drenthe iets beter dan in de rest van Nederland, maar ook in Drenthe zijn
de huidige milieu- en ruimtecondities ontoereikend om de teruggang in Planten- en
diersoorten te keren. Voor de helft van de soorten die in de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn zijn genoemd, zijn de condities In Drenthe momenteel onvoldoende
voor een duurzaam voortbestaan. Ook soorten in het agrarisch gebied hebben het

moeilijk.'
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Omgevingscondities van Vogel- en Habitatsoorten, 2o1z
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Bron: PBL, Alterra, 2or2
In Drenthe zijn de nilieu- en ruimtecond¡t¡es voor soorten diein de EuropeseVoqel- en Habitotrichtlijnen worden
genoemd, beter don geniddeld in Nederland. Maor voor de helftvon de soorten z¡in de omgevingscondities nog
onvoldoende om duurzoom vooftbestoon te goronderen. De gebieden zijn te klein ofteversnipperd of delurht, de
bodem ofhetwater zijn nog niet sthoon genoeg.Verdroging is in Drenthe een groter probleem don ¡n de restvon
Nederlond.

Kijken we naar de toekomst, dan is de verwachtlng van het PBL dat de voorgenomen
maatregelen ontoereikend zijn om de problemen op te lossen. De realisatie van de
herilkte EH5 met de beperkt beschikbare middelen zal niet zorgen voor een sterke
vergrotingvan de leefgebieden van planten- en dlersoorten. Tekorten in ruimte en
kwaliteit zullen blijven bestaan (zie figuur 4). Ook zal met het ingezette rijks- en
provinciale beleid de komende jaren de hoeveelheid stikstof in de lucht te hoog blijven.
Met het tijdelijk herstelbeheer in somm¡ge natuurgebieden kan voorlopig wel de
kwaliteit van leefgebieden worden verbeterd. Maar dit is geen duurzame oplossing
omdat het milieu op termijn nog onvoldoende schoon is. Daarbij zullen veel soorten het
nog moeilijker krijgen vanwege de verwachte klimaatverandering.
De opgave voor Drenthe is een bijdrage te leveren aan het real¡seren van ¡nternationale
biodiversiteitsdoelen. Duidelijk is dat de prov¡ncie daartoe op zoek moet naar
alternatieve beleidsstrategieën voor natuur en landschap. Nieuwe strategieën die
moeten worden ontwikkeld in de context van decentralisatie en druk op financiële
middelen. Heroriëntatie op de eigen rol van de provincie en heldere prioritering van
doelen zijn daarom van belang. ln paragraaf 3.r verkennen we met de kijkrichting'Vitale
Natuur'hoe de Drentse natuur bij kan dragen aan behoud en versterkingvan
internationale biodiversiteit.
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Belang van natuur volgens Drentse enquête, zorr
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Bron: Provinc¡e Drenthe, ¿o1z
Een

enquê.te(2011) Iootzien dalinwonersvon Drenthe notuur belongrijÞ.vinden.

2.2

Beleefbare natuur behouden en bereikbaar maken

Inwoners en bezoekers waarderen het Drentse groen
Drenthe is een provincie metveel natuuren een aantrekkelijk landschap, waar mensen
graag wonen en naartoe gaan voor dagtochten en vakanties. ln een enquête'is de

inwoners gevraagd het belang dat zij in het algemeen aan natuur toekennen, te
waarderen met een cijfer. Het gemiddelde is een 8,4 (zie figuur S). Als je Nederlanders
vraagt om de mooiste groene plekken in hun land te noemen, dan wiizen zij vaak naar
de provincie Drenthe als geheel en noemen ookspecifieke Drentse natuurgebieden (zie
figuur 6). Grote natuurgebieden als de Drentsche Aa, het Dwingelderveld en het DrentsFriese Wold worden vaak bestempeld als dé mooiste plek in Nederland. De Drentsche
Aa is landelijk gezien een van de hoogst gewaardeerde nationale landschappen.
Drenthe bezit ook veel bijzondere cultuurhistorische landschappen en elementen zoals
hunebedden die elders in Nederland nagenoeg niet voorkomen. Vanuit de stad
Groningen komen veel dagrecreanten naar Drenthe. De natuurgeb¡eden in NoordDrenthe ziln voor hen een populaire plekvoor uitstapjes. Natuur en landschap ziin
belangrijk voor de Drentse vrijetildseconomie. Zo lag het marktaandeel van Drenthe,
wat betreft het aantal binnenlandse vakanties, in zott op meer dan 1o Procent. Drenthe
staat daarmee in Nederland op de vierde plek na Limburg, Gelderland en NoordBrabant. Ruim r op de r5 banen hangt samen met de vrijetijdssector.l
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Mooiste groene plekken in Drenthe volgens landelijke enquête, zorz
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Bron: Hotspotmonitor, zor2
Notuuryebteden in Drenthe behoren volgens een |ondel¡jh.e enquëte tot de mooíste groene plekken. Moor ooh, de
dierentuín in Emmen wordtveel qenoemd ols moo¡e pleh.

De Omgevingsvisie

wil het mooie behouden

De Omgevingsvisie zoro heeft veel aandacht voor de kernkwaliteiten die natuur voor de

mens heeft, en benoemt het belang van natuur voor recreatie en de vriletijdseconomie.
Het beleid zet in op behoud van kleinschalige landschappen en de nat¡onale parken

Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en het Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa. ln de natuurgeb¡eden die binnen het Europese natuurbeleid zijn
aangewezen (Natura 2ooo-gebieden) wil de provinc¡e de duisternis en stilte behouden.
Om het landschap te behouden, streeft de provincie naar concentratie van nieuwe
bebouwing rond bestaande kernen. Het beleid richt zich vooral op het behoud van de
bestaande kwaliteiten, hoewel de Omgevingsvisie ook spreekt van 'versterking waar
'nodig'.7o wordt met een aarden wal langs de snelweg in het Dwingelderveld de rust in
het natuurgebied hersteld.
Daarnaast streeft de provincie naar kwalitatieve verbetering en vernieuwing van het
aanbod aan dag- en verblijfsrecreatie en de huidige toeristisch-recreatieve
infrastructuur. De Omgevingsvisie spreekt van focus op 'diversiteit' en 'kwaliteit van het
toeristische product', maar benoemt daarbij niet direct concrete acties voor zichzelf of
anderen.
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Beoordeling ven route tijdens fietsen door inwoners van Drenthe, zotl
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Bron: Provincie Drenthe, 2orz
Fietsers geven een hoog tøppottcijfer voor de oontrehÞ,elijÞheid

ropportcijfet

¡s

van de omgev¡ng longs de route. Een rclotten lôoq
longs de route.

er voor de oonwezighe¡d von horeco en bezienswoordigheden

Voldoet de landschapskwaliteit aan de eisen van morgen?
Anders dan in de Randstad is er rond de Drentse woonkernen geen sPrake van tekort aan
groen. Ook in de toekomstwordt dit niet verwacht. Wel blijkt uit recreatieonderzoek dat
Drenten tijdens hun fietstochten door de provincie nu soms horeca of bezienswaardigheden missen (zie figuur7). Datzelfde geldt voor bezoekers die Drenthe aandoen.
Ook wordt de weg naar aantrekkelijke natuur niet altijd goed gevonden. Bovendien speelt
in Drenthe de discussìe over welke recreant waar voorrang kriigt. Waar zijn dat de
wandelaars die van de stilte willen genieten en waar ziin dat de motorcrossers?
Verder is relevant dat bevolkingskrimp op het platteland en vergrijzing van de Drentse
bevolking hun invloed hebben op het landschap en de beleving daarvan. Voorts zal de
schaalvergroting in de landbouw zich naar verwachting voortzetten. Schaalvergroting
gaat vaak gepaard met het verdwijnen van heggen en andere landschapselementen en
heeft daardoor grote gevolgen voor de belevingswaarde van het landschap.
De opgave voor de toekomst is om de beleefbare natuur van Drenthe te behouden en

bereikbaar te maken. Zodanig dat Drenthe in de toekomst meer nog dan nu het geval is,
een toplocatie is voor binnenlandse vakanties. Deze opgave moet worden bezien in

relatie tot de demografische en ruimtelijk-economlsche veranderingen in de provincie.
ln paragraaf 3.2 verkennen we met de kijkrichting 'Beleefbare Natuur' hoe natuur en
landschap in Drenthe er in de toekomst uit zouden kunnen zien wanneer de provincie
zich richt op mooie en toegankelijke natuur voor iedereen.

Stand van zaken en opgaven natuur
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Veel zondgronden in Drenthe zijn gevoelig voor wínd díe de bodem erodeert en zondstotmen veroorzaaþt.
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2.3 Natuurlijke hulpbronnen herkennen

en duurzaam

gebruiken
Diensten die natuur levert zijn vaak onzichtbaar, totdat functieverlies leidt tot

problemen
zuurstoi bijen bestuiven bloemen en
zijn
belangrijk
voor
vruchtbaar
wormen
het
houden van bodems. Sommige diensten zijn
duidelijk zichtbaar, andere zijn meer verborgen. Diep in de grond, onder de droge heide
wordt drinkwater gevormd, maar de wandelaar die over de heide loopt, denkt daar niet
De natuur levert vele diensten. Bomen produceren

aa n.

Vaak worden de diensten pas goed zichtbaar als door het verdwijnen ervan problemen

optreden. Dat kan gebeuren door onzorgvuldig gebruik of uitputting van de natuur die
de dienst daarvoor leverde. Zo kan bestuiving van gewassen spaak lopen door
bijensterfte. Zandstormen kunnen in de Drentse akkerbouwgebieden ontstaan als de
wind vrij spel heeft en de bodem nog niet door planten is vastgelegd of er geen
houtwallen zijn die beschutting tegen de wind geven. Met het zand stuift ook de humus
weg, waardoor de bodemvruchtbaarheid afneemt. Een ander probleem is
wateroverlast, zoals in Meppel, Coevorden en Groningen. Om de landbouwgronden
droog te houden, zijn in het verleden beken rechtgetrokken om het water sneller af te
kunnen voeren. Maar bij hevige regenval kan de piek in de afvoerzorgen voor ernstige
wateroverlast benedenstrooms. ln Drenthe is op sommige plekken de oorspronkelijke
meanderende loop van beken hersteld om wateroverlast te voorkomen. De natuur kan
dan weer de dienst'water vasthouden' vervullen,
zo

I

De Drenlse nêtuur in zo4o Vier kiikrichtingen voor de toekomst

LU

IIJ
{

-l
Figuur 8

COr-emissie uit veenbodems in agrarisch gebied, zoog
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Bron: Alterra, zoog
Veel veenbodemsin Drentse beekdalen ziin verdroogd,woardoor relotiefveel

CO.vrijkomt.

De provincie zet in op een robuust waterstysteem
ln de Drentse Omgevingsvisie (zoro) is oog voor de diensten die de natuur levert. Zo
streeft Drenthe naar een robuust watersysteem als onderlegger voor de verschillende
vormen van landgebruik. De gedachte hierbij is dat grond- en oPPervlaktewater in
samenhang worden beheerd. ln de beekdalen wordt ruimte voor water gezocht om
wateroverlast elders te beperken. Het streven is dat grond- en oppervlaktewater
voldoende aanwezig zijn en van voldoende kwaliteit zijn voor alle waterafhankel¡jke
functies (drinkwater, landbouw, natuur). Wateroverlast en watertekort moeten beperkt
blijven tot een maatschappelijkaanvaardbaar niveau.
ln de Omgevingsvisie en de provinciale Bodemvisie is ook aandacht voor diensten die de
bodem levert. De Bodemvisie heeft als motto: 'Bodem, de grond van ons bestaan'. Als
beleidsopgave is aangegeven dat alle functies van de ondergrond in zozo onderdeel zijn
van duurzaam omgevingsbeleid. De ambitie is om veenbodems te behouden voor
natuur en de uitstootvan broeikasgassen doorveenoxidatie te beperken. Ookziln er
doelen voor energiebesparing en reductie van CO,-uitstoot.

Duurzame benuning niet vanzelfsprekend
Op dit moment worden niet alle natuurlijke hulpbronnen van Drenthe duurzaam benut.
Zo zijn veel veengronden in Drenthe voor de landbouw ontwaterd. Door de ontwatering

breekt het veen af. Die afbraak gaat gepaard met een uitstoot van ongeveer 9oo kiloton
CO, per iaar (zie figuu r 8). Dit is circa 20 procent van de tota le N ederla ndse uitstoot van
veenbodems in agrarisch gebruik.
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Figuur 9

Bestedingen aan recreat¡eve overnachtingen in groene omgeving, zoo8
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Bron: PBL
Rond Drentse notuurgebieden wordtveel geld verdiend met recreotie.

De opgave voor de toekomst is om de natuurlijke hulpbronnen van Drenthe te

herkennen en duurzaam te gebruiken. De vraag is hoe de provincie invulling gaat geven
aan haar ambities op het gebied van het robuuste watersysteem en duurzaam
bodembehoud. Welke maatregelen horen daarbil? En hoe speelt de provincie in op de
(mogelijke) gevolgen van klimaatverandering op het watersysteem en de bodem? Ook is
nog niet uitgekristalliseerd welke rol de provincie precies gaat nemen en welke rol
andere betrokkenen krijgen. ln paragraaf 3.j verkennen we met de kijkrichting

'Functionele Natuur'hoe natuuren Iandschap in Drenthe er in de toekomst uitzouden
kunnen zien wanneer de provincie zich richt op duurzaam gebruik van diensten die
natuur levert.

2.4

Lusten van natuur versterken en lasten beperken

Landbouw en vrijetijdseconomie belangrijke sectoren in relatie tot natuur
De vrijetijdseconomie is in Drenthe een belangrijke sector en natuur speelt daarbij een
grote rol. Bestedingen aan recreatieve overnachtingen buiten de stad ziln duidelijk
gekoppeld aan de natuurgebieden (zie figuur 9). De Drentsche Aa en de Hondsrug zijn
belangrijke gebieden, maar ook de verblijfsrecreatie in Zuidoost-Drenthe is van grote
betekenis. Vakantiegangers hebben oog voor natuur en landschap getuige de
veelgebruikte termen 'bos'en 'heide'als ze hun verbliifsomgeving beschrijven.
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Ruímtevoor recreattewonîngen (Doldersun) en robuustelondbouwqebieden (Bronneger).

Ook landbouw is een belangrijke sector in Drenthe. De landbouw gebruikt 7o procent
van het oppervlak van de provincie en is de kurk waar de economie van het planeland
op drijft. Drenthe heeft zowel kleinschalige als grootschalige landbouw. ln gebieden met
kleinschalige landbouw is ook het landschap kleinschaliger en zijn ook vaak
natuurgebieden aanwezig. ln gebieden met grootschalige landbouw is het grondgebruik
ruimtelijk meer gescheiden.

De Omgevingsvisie zoekt kansen van natuur voor economie
De provincie heeft als ambitie een sterkere vrijetijdseconomie en een economisch
gezonde agrarische sector. Naast robuuste landbouwgebieden waar landbouw het
primaat heeft, onderscheidt de Omgevingsvisie multifunctionele gebieden waar
functies als landbouw, recreatie, natuur en water nauw zijn verweven.
Kansen voor onderlinge versterking van functies nog niet volop benut
De laatste jaren loopt het aantal banen in de vriletijdseconomie terug (zie figuur to). Ook
in de landbouw daalt het aantal banen en neemt tevens het aantal bedriiven af (zie
figuur ro). Andere sectoren - zoals de woningbouw - hebben het door de economische
crisis eveneens moeilijk. Op zoek naar nieuwe kansen k¡jkt het bedrijfsleven ook naar
mogelijkheden om geld te verdienen met natuur en landschap.
Tegelijkertijd gaan in de huidige situatie landbouw en recreatie niet altijd harmonieus
samen. Langs de randen van natuurgebieden spelen voor sommige functies momenteel
beperkingen door wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de beperkingen voor
staluitbreidingen naast Natura 2ooo-gebieden. Daarnaast stuiten in de buurt van
natuurgebieden nieuwe economische ontwikkelingen soms op bezwaren van
omwonenden die de nadelige effecten op natuur en landschap betreuren.
Weliswaar heeft de provincie in de Omgevingsvisie multifunctionele gebieden
aangewezen waar natuur en andere functies naast elkaar bestaan, maar onduidelijk is
wat deze ruimtelijke verweving betekent voor de afzonderliike functies. Zoekt het beleid
naar synergie en versterking van de onderlinge potenties, ofjuist naar het verminderen
van wederzijdse beinvloeding?
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|

23

IIJ

lrl

F

=
Figuur ro
Vrijetijdseconomie, landbouw en bouwsector in Drenthe
lndex (zoo6 = roo)
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voor
natuur in zo4o
Kij krichtingen

Met de huidige natuur in Drenthe, de provinciale ambities en de
wensen van mensen over de natuur als vertrekpunt, hebben we voor
Drenthe vier kijkrichtingen uitgewerkt: Vitale Natuur, Beleefbare
Natuur, Functionele Natuur en lnpasbare Natuur.

De kijkrichtingen beschrijven en verbeelden mogelijke toekomsten voor de natuur en
wat er zou moeten gebeuren om die te realiseren (zie figuur tt). Het zijn geen

blauwdrukken voor zo4o, maar veeleer een hulpmiddel: ze geven inzicht in de manier
waarop de natuur bepaalde functies kan vervullen en hoe de provincie metandere
betrokkenen die natuur kan realiseren. De kijkrichtingen ondersteunen de discussie over
de beleidsstrategieën. Ze bieden handvatten om organisaties en groePen te betrekken
bij het vormgeven en uitvoeren van het natuurbeleid.

3.1 Vitale Natuur om biodiversiteit
ln de kijkrichting Vitdle Ndtuur

st

te behouden

aon het herstel, hetbehoud en de ontwtþhelíng von biodiversiteit

voorop. Drenthebesteedtin deze Þijkrichting voorol oondocht oon die notuur die internottonoal
gezien bescherming geniet en woor zij een grote bijdroge oon levert. Hierdoor droogt de provincie bij
oon hetbehoud von de btodiversíteitin Europo. ln natuurgebieden wordt ruimte geboden oan
plonten- en diersoorten en oon notuurlijhe processen zools (grond)woterstroming, verspreiding

en

vegetotieontwihÞeling. Het notuurbeheer is gericht op hetzoveel mogeliiÞ ondersteunenvon soorten
en processen woor die soorten ofhankelijkvon zíin. Bii de inrichting en hetbeheer von
notuurgebieden

is

gebruikvon notuur zools recreotie en houtoogst ondergeschikt. Buiten de

topnotuurgeb¡eden Þrijgen landbouw, recreotíe en ondere grondgebruiÞ.sfuncties de ru¡mte.

Wat is er te zien in Vitale Natuur?
ln deze kijkrichting is een beperkt aantal geselecteerde natuurgebieden sterk vergroot
en met elkaar verbonden tot een samenhangend ecologisch netwerk. Zo kan de natuur
zoveel mogelijk haar gang gaan. De keuze van gebieden is gebaseerd op de aanwezige
K lki rrhtrngelr voor naluur
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Figuur rr
Vier kijkrichtingen op natuur
Vitale Natuur
lnternationâal karakter¡stieke biodiversiteit
behouden, herstellen en ontwikkelen

Functionele Natuur
Groen behouden en voor een breed publiek
bereikbaar, toegankelijk en beleefbaar maken

Beleefbare Natuur
Diensten die de natuur levert herkennen
en duurzamer gebruiken

lnpasbare Natuur
Economische lusten van natuur versterken en
de lasten van de wet- en regelgeving beperken

Bron: PBL, zo'rl

natuurwaarden, de potentles voor herstel en het belang voor het behoud op nationele
en ¡nternationale schaal. Op de kaart waarop deze kijkrichting is verbeeld (zie figuur rz)
ziln gebieden, waaronder het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en de Drentsche
tot grote aaneengesloten gebieden. De uitbreiding van gebieden is
zodan¡g dat natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte krilgen en soorten zo veel
leefgebied krijgen als nodig is voor hun duurzame behoud.
Het ecologisch netwerk stopt niet bij de provinciegrens maar sluit aan op het landelijk
netwerk van natuurgebieden en ook op geb¡eden over de grens. Dit netwerk is ook
klimaatbestendig.Zozijn de beken in het noorden van Drenthe bijvoorbeeld verbonden
met natuur in Groningen tot aan de Waddenzee.
Buiten de grote natuurgebieden is er ruimte voor andere natuur en ander grondgebruik.
Dit gebied is op de kaart niet nader ingevuld. Binnen Drenthe kunnen ookandere
natuurgebieden worden gekozen dan figuurrz aangeeft. Voorwaarde is altijd dat de
totale oppervlakte voldoende samenhangend geschikt leefgebied oplevert voor
duurzaam behoud van de internationaal belangrijke soorten en dat de gebieden groot

Aa, uitgegroeid

genoeg ziln voor natuurliike processen.
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ln de natuurgebieden is ruimte voor planten en dieren en voor natuurlijke processen als
meandering van beken, (grond)waterstroming, verspreiding van plantenzaden en
natuurlijke groei en afbraak van vegetatie. Meer dan in de huidige situatie is de grens
van de natuurgebieden een natuurlijke grens die bepaald wordt door de bodem
(overgang van grondsoorten) en het water (een bekenstelsel). Mede hierdoor zijn
milieucondities in die gebieden duurzaam verbeterd en kan natuur gedijen. Er is sprake
van complete ecosystemen en watersystemen zoals beekdalen en bijbehorende
brongebieden die regenwater opvangen en water kunnen leveren. Het water en de
bodem zijn zo schoon dat zelfs de meest kwetsbare planten en dieren er voorkomen.
Ook binnen natuurgebieden zijn er geen kunstmatige begrenzingen meer. Prikkeldraad,
erfafgrenzing en sloten hebben plaatsgemaakt voor natuurlijke overgangen tussen land
en water, en bos en heìde. ln de natuurgebieden is niet meer herkenbaar waar het
eigendom van de ene eigenaar eindigt en dat van de ander begint. De natuurlijke
landschapsovergangen zijn rijk aan planten en dieren (zie ook figuur rz). Binnen de
natuurgebieden komen weer soorten voor die momenteel zijn verdwenen of net
begonnen aan een terugkeer. Denk aan de kraanvogel of de otter, maar ook aan
roofdieren zoals de lynx en de wolf. En aan kuddes grote grazers zoals wisenten, die
thuishoren in ditsoortgrootschalige natuurlandschappen. Binnen de natuurgebieden is
er ruimte voor hun natuurlijk gedrag en worden dieren niet bijgevoerd of afgeschoten.

Wat kan de meerwaarde zijn van Vitale Natuur?
ln Vitale Natuur staat de intrinsieke waarde van de natuur centraal. De natuur is er
omwille van de natuur zelf. Nut voor de mens is hooguit een bijproduct. Zo is recreatie in
Vitale Natuur alleen mogelijk als de biodiversiteit er niet onder lijdt.
Een belangrijke aanleiding om in te zetten op Vitale Natuur is de huidige achteruitgang
van de internationale biodiversiteit. Die achteruitgang is weliswaar verminderd, maar
nog niet gestopt. Behoud van biodiversiteit, in termen van ecosystemen, soorten en
genen, is een belangrijke mondiale en Europese opgave. Er wordt ruimte geboden voor
natuurlijke processen; onderzoek heeft uitgewezen dat de biodiversiteit het best
gewaarborgd is in grote, met elkaar verbonden gebieden. Een andere reden om in te
zetten op Vitale Natuur is dat grote gebieden kansen bieden om de kosten voor
natuurbeheer te verminderen. Ook kan buiten de gebieden meer ruimte worden
gegeven aan economische ontwikkelingen zoals landbouw en recreatie. En ten slotte
kan Vitale Natuur ook een uniquesellingpoíntzijn voor recreatie, mits het de biodiversiteit
nìet schaadt.

Wat kunnen partijen doen om Vitale Natuur te realiseren?
Het vergroten en/ofverbinden van natuurgebieden vergt een actieve overheidsrol. Er is
immers functieverandering van de grond nodig. ln Vitale Natuur is verondersteld dat het
Rijk of de gezamenlilke provincies meer regie gaan voeren over het natuurbeleid.
lngrepen worden gepland vanuit een nationale visie gericht op het creëren van een zo
efficiënt mogelijk landelijk ecologisch netwerk waarin de verschillende soorten en
ecosystemen de ruimte krijgen. Afgesproken is wie wat doet en wanneer, en er is een
gezamenlijk beeld van de belangrijkste knelpunten die aangepakt moeten worden. De

27

LU

É,

o
Kijkrichting Vitale Natuur in beeld

Grote roofdieren zoo[s de lynx zijn terug.

Notuurlijhe procesen ols sturende þrocht z¡in hersleld.
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Notuuil¡jke kuddes treþhen door Drentse notuur,
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provincie neemt het initiatief bij de uitwerking en de realisatie van het Drentse deel. Dit
komt tot uitdrukking in de samenwerking met andere organisaties en groepen maar ook
in visievorming, investeringen en regelgeving.
ln Vitale Natuur investeert de provincie veel in samenwerking. Ze trekt op met de
buurprovincies, het Rijk, de Duitse deelstaat Nedersaksen en de EU om te bepalen welke
natuurgebieden het meeste perspectief bieden om te vergroten, te verbinden of beide
te doen. Zo is in deze kijkrichting met Nedersaksen een gezamenlijk investerings- en
beheerplan voor'groot-Bargerveen' opgesteld en uitgevoerd.
Via gebiedsontwikkeling stemt de provincie haar ambities af met die van gemeenten,

waterschappen, terreinbeheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties en
burgers. Met gemeenten bespreekt zij de doorwerking van het provinciale natuurbeleid
in het lokale beleid. Met de waterschappen maakt zii afspraken over de benodigde
waterkwaliteit en -kwantìteit voor de natuurgebieden. De terreinbeheerders brengen
veel kennis in overde Drentse natuuren voeren een grootdeel van de maatregelen uit.
Met bedrijven wordt besproken welke bijdragen zij aan natuurontwikkeling leveren in
ruil voor bijvoorbeeld grondstoffenwinning aan de randen van natuurgebieden. De
burgers worden geregeld over het natuurbeleid geTnformeerd en krijgen de
mogelijkheid om vroegtijdig over het beleid mee te denken; geen inspraak maar

'voorspraak'.
ln deze kijkrichting stelt de provincie in samenspraak met de zojuist genoemde partijen
een visie op over de natuurgebieden in Drenthe die kunnen worden vergroot en verbonden. Hierin staan de ambities en hoe de provincie die samen met andere partijen wil realiseren. Dit vergroot de betrokkenheid van andere partijen bij het beleid.

optie is om de publieke middelen van de provincie, het Rijk, de gemeenten, de waterschappen en de EU te bundelen ìn een provinciaal investeringsfonds. De gelden voor
de compensatie van natuur die door de aanleg van bedrijventerreinen en woonwijken
verloren gaat, worden opgenomen in dit fonds. Daarnaast wordt het fonds gevuld met
private middelen, opgebracht door bijvoorbeeld vergunningen om in of bij de natuurgeEen

bieden duurzaam te ondernemen.
Voor de natuurgeb¡eden in deze kijkrichting geldt een strenge planologische
bescherming met een duideli,ike scheiding tussen natuur, landbouw en andere functies.
Gemeenten waarborgen die in hun bestemmingsplannen. De provincie zorgt ervoor dat
het Rijk en de EU de milieu- en waternormen aanscherpen. Grondaankopen gebeuren zo
mogelijk op vrijwillige basis, maar zo nodig via onteigening. Dat laatste bijvoorbeeld
wanneer enkele grondeigenaren niet bereid zijn hun land te verkopen en daarmee de
realisatie van een groot natuurgebìed verhinderen. Voor natuur buiten de
natuurgebieden gaan juist minder strikte regels gelden, waardoor agrarische, recreatleen andere ondernemers meer ruimte krijgen.
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Kijkrichting Vitale Natuur Drenthe, zo4o
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ln de hijhrichtîngVitole Natuu¡ Drenthe vormen de notuurgebieden grote ooneengesloten gebieden woorin natuurlijhe processen de

rutmtehebben, De gebieden zijn onderlingverbonden, ooh.over de provinciegrenzen heen. Behen stromenvon veen totzee en
notuurl¡jhe kudden grozers kunnen zich b¡nnen de notuurgebieden vrij verplaotsen. De Drenße notuurgebieden vormen een
somenhangend netweth, met nltuur over de grens.
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3.2 Beleefbare Natuur voor iedereen
ln de hijkrichting Beleeþare Notuur is de notuur er voor de mens, en b¡edt notuur bovenol een
gezonde, mooîe en prett¡ge leefomgevíng. Mensen kunnen zich ontsponnen in de vele
natuurgebieden, het ogrorisch gebied en de Drentse h.ernen.Vonuit dîe kernen is notuur bereikboor.

Hetlondschopisoontrehhefijh. Deinrichtingvonnotuurenhetogrorrschgebiedbedientalle
gebruiksgroepen, von een wondelaor die von de stilte geniettot de motorcrosser.Vía de ruimteliiÞe
ordening en de inrichting is ervoor gezorgd dot de verschillende gebruiÞ.ersgroepen elþ,aor niet

htnderen.Woor wotwel en niethon, isbepoold door debewoners en de bezoekers. Bij de tnrichting
von gebieden zijn in deze hijhrichting debehoeften von plonten en dieren of bîivoorbeeld de
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Wat is er te zien in Beleefbare Natuur?
ln deze kijkrichting staat de natuur dicht bij de mens. ln de Drentse kernen is daarom
veel groen aanwezig in de vorm van beplanting, parken en tuinen. Groene Poorten
verbinden de woonkernen met de natuurgebieden (zie figuur t3). Ook het buitengebied
is rijkaan groene elementen. ln kleinschalige landschappen zijn er bijvoorbeeld wegen
met bomen en bloemrijke bermen. Vanuit heel Nederland komen mensen naar Drenthe.
Zij bezoeken de hooggewaardeerde cultuurlandschappen en cultuurhistorische
elementen die elders zeldzaam zijn. De belangrijkste voorbeelden zijn de Drentsche Aa,
het esdorpenlandschap en de hunebedden en grafheuvels. Ook de grote Drentse
natuurgebieden met heide, zandverstuivingen en bossen worden hoog gewaardeerd en
trekken veel bezoekers.
ln de Drentse natuur vinden olie mensen watzij aan beleving zoeken. Zo vindt de één
rust en stilte in grotere gebieden en vindt de ander daar de ideale plek om in het donker
de sterrenhemel te fotograferen. Sportvissers of kanoërs zoeken het water op en
mensen gebruiken het bos om in te crossen, te sporten, in bomen te klimmen of feesties
te vieren. Kunstliefhebbers komen voor kunstwerken en podiumkunsten die met natuur
en landschap verweven zijn en voor de musea in de natuurgebieden. ln de kaart van
figuur r3 zijn de plekken voor al deze gebruikers verbeeld. De plekken zijn bepaald op
basis van kwaliteiten van gebieden zoals omvang, stilte, en de ideeën uit de workshops.
De kaart is niet bedoeld als blauwdruk voor de toekomst.
Al deze Drentse beleefbaarheidsiconen zijn goed te vinden en te bereiken .Zo ziin de
natte beekdalen en de hoogvenen toegankelilk gemaakt met knuppelpaden, zijn de
beken voorzien van doorwaadbare plekken en is op sommige plaatsen ook de
onderwaternatuurvan deze beken te bezichtigen. ln de Drentse bossen zijn de langste

boomkroonpaden van Nederland te vinden, kun ie boomklimmen en worden
wildsafari's aangeboden. Netwerken van wandel-, fiets-, ruiter- en andere paden
worden flink uitgebreid. Er worden nieuwe parkeerterreinen aangelegd nabij
natuurgebieden. Overal is een goede draadloze internetverbinding aanwezig, zodat
mensen via hun smartphones en tablets informatie kunnen opvragen over de plek waar
ze zich bevinden. Belangrijke publiektrekkers liggen in de nabijheid van de
toegangsroutes waarlangs mensen Drenthe bezoeken.
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Wat is de nreerwaarde van Beleefbare Natuur?
ln de kijkrichting Beleefbare Natuur staat de belevingswaarde van de natuur centraal.
Natuur is er vooral om zoveel mogelijk van te kunnen genieten. Het esthetische aspect
van de natuur staat dan ook voorop: natuur moet vooral mooi zijn en aan tal van
spannende, rustgevende of inspirerende activiteiten ten grondslag liggen. De uitdaging
is ervoor te zorgen dat de natuur nog meer beleefbaar wordt dan nu en dat daarbij nog
meer rekening te houden met de verschillende wensen die mensen hebben en de
veranderingen die daarin optreden.
Naast de beleefbaarheid heeft deze kijkrichting ook gunstige effecten op andere
terreinen. Ten eerste is mooie en goed toegankelijke natuur belangrijk voor de
vrijetijdseconomie, een belangrijke sector in Drenthe. Drenthe bezit natuur- en
cultuurlandschappen die elders zijn verdwenen. Daarmee heeft de provincie een unique
selling point in handen. Daarnaast is aanwezigheid van natuur een reden voor sommige
bedrijven en burgers om zich in de provincie te vestigen. Ten slotte heeft de
aanwezigheid van natuur een aantoonbaar positiefeffect op de gezondheid van mensen
en hun gevoel van welbevinden.

Wat kunnen partiien doen om Beleefbare Natuur te realiseren?
ln deze kijkrichting voert de provincie de regie. Natuur en landschap zijn publieke
goederen die zonder overheidsoptreden maar gedeeltelijk tot stand komen. De
provincie is de aangewezen overheid om regie te voeren, omdat veel investeringen zich
op regionaal niveau afspelen. Tegelijkertijd is de provincie afhankelijk van
samenwerking met en initiatieven van gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders,
marktparti.jen en natuur- en landschapsorganisaties. Het Rijk stelt in dit scenario alleen
kaders voor de bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen die
van nationaal of internationaal belang zijn. De provincie zorgt voor behoud en de
benodigde kwaliteitsimpuls.
Gebiedsontwikkeling speelt een voorname rol, omdat de ki¡krichting vooral regionale
investeringen in natuur en landschap vergt. Dat vereist veel regionale afstemming
tussen landbouw, recreatie, waterbeheer en dergelijke. De provincie fungeert hierbij als
intermediairtussen de Drentse regio's en bevordert dat elke regio zijn eigen
kernkwaliteiten versterkt en benut. Publiek-private samenwerking komt onder andere
tot uitdrukking bij de ontwikkeling van groene woon-, werk- en zorgomgevingen.
Daarnaast werken waterschappen samen met agrarische en horecaondernemers om

wandel-, kano- en andere arrangementen te realiseren. Pr¡vate samenwerking vindt
bijvoorbeeld plaats tussen agrarische natuurverenigingen en recreat¡e- en
horecaondernemers die samenhangende recreatiearrangementen ontwikkelen en
aa

n

bied en.

Op regionaal niveau vinden geregeld dialogen plaats met allerlei betrokkenen en

buitenstaanders om visies te ontwikkelen op de kernkwaliteiten van de regio's en de
manieren waarop die kunnen worden ontwikkeld en benut. ln deze regionale visies
krijgen natuur en landschap veel aandacht en worden ze in samenhang met
vrijetildseconomie, landbouw en water gezien. Er wordt regelmatig marktonderzoek
gedaan om de wensen van burgers en bedrijven uit Drenthe en daarbuiten in beeld te

Kljkrlchtingen voor natuur rn 2o4o

I

13

LIJ

É.
Õ

Figuur r3

Kiikrichting Beleefbare Natuur Drenthe, zo4o
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De hijÞrirhting'Beleefbore Notuur' Ievertin zo4o mooie en goed toegonkelijhe notuur op met een hooq vootzieningenniueou.
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brengen en hierop in te spelen, bijvoorbeeld met hetaanbod aan recreatieve
arrangementen. Met marketingcampagnes worden de Drentse natuurgebieden en
landschappen onder de aandacht gebracht.
De regionale visies worden gerealiseerd via investeringsprojecten. Publieke
investeringen ¡n natuur en landschap gaan hierbij veelal vooraf aan private
investeringen in hoogwaardige voorzieningen. De kosten van deze investeringen
kunnen oplopen. Denk aan de herinrichting van bestaande natuurgebieden, de aanleg
van nieuwe landschapselementen en de bouw van nieuwe restaurants en hotels. De
publieke en private geldstromen worden op regioniveau bij elkaar gebracht via

streekfondsen. Hieruit worden investeringen in natuur en landschap betaald. De
provincie coördineert de verschillende publieke geldstromen. De gemeenten zorgen
ervoor dat een deel van de winsten die private partijen door natuur en landschap
maken, worden aangewend om te investeren, bijvoorbeeld via een hogere
toeristen belasti ng.

Uitnodigingsplanologie speelt een voorname rol. Er wordt meer ruimte gegeven aan
activitelten die de belevingswaarden van natuur en landschap benutten en versterken.
Natuurgebieden kunnen meervoudige bestemmingen krijgen. De milieu- en
waternormen worden minder streng en richten zich meer op belevingswaarden, zoals
het realiseren van zwemwaterkwaliteit en bescherming bieden aan planten- en
diersoorten met grote belevingswaarden. Waar nodig zorgt de provincie voor een
flexibele uitvoering van de nationale en Europese wet- en regelgeving. Daartoe overlegt
zij actief met het Rijk en de EU, bijvoorbeeld om meer act¡viteiten in en om Natura
2ooo-natuurgebieden toe te kunnen staan. Grondaankopen gebeuren zo mogelilk
vrijwillig, maar zo nodig via onteigening.

3.3 lrunctionele

Natuur wordt duurzaam gebruikt

ln de kijÞ,richting Functionele Notuur levert de notuur oon de mens díensten en producten. De
somenleving verhiest duurzome oplossîngen netbehulp von de notuur boven technisch vernuft. ln

Drenthestoat duurzoom qebruíkvon grondwoter, bodem, houten biomossovoorop. Bij de rnrichting
en het beheer von notuur zijn biodtversiteiten belevingswoorden ondergeschíht.

Wat is er te zien in Functionele Natuur?
ln de kijkrichting Functionele Natuur staan de verschillende functies die natuurlijke
systemen vervullen voorop. Het natuurbeleid is gericht op het behoud en de versterking
van deze functies. ln Drenthe gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de
waterfuncties. Binnen het centrale deel van de provincie, op het Drents Plateau, is de
natuuÍ zo ingericht dat het grondwater maximaal wordt aangevuld (zie figuur t4). om dit
te bereiken zijn de huidige naaldbossen omgevormd tot loofbos dat dient als
brongebied voor de beken. Uit de beken kunnen passanten gewoon drinken, zo schoon
is het water.

De noordelijke Drentse beken die via de stad Groningen hun weg zoeken naar zee, zijn

ingericht om water langer vast te houden zodat regenbuien niet leiden tot
Krlkr rhtingef voor natu!r rr 204o 1 35

LU

É.
â

Kijkrichting Functionele Natuur in beeld

Natuurlevertzu¡ver grond- en

oppervlohtewater.

Woterberging in polders en notuurgebieden.

Groenzorgtvoor Þlimootbeheersingin destod,

Groeiend veen legt CO.vost.

'tl

Aþþerstrohen bieden pleh

o

on nutlíge insecten.

ln boswordt olleen duurzoom houtmet
FS C-

36

heu r n erh,

| De Drentse natuur in ¿o4o Vier kiikrichtingen voor de toekomsr

g eoo

gst.

Lt_l

m
C)

wateroverlast. Ook elders waar momenteel wateroverlast speelt, zijn beken op deze
manier ingericht. Daarbij zijn de beekdalen waarin nog veenbodems aanwezig zijn over
een grotere breedte vernat. Hierdoor stoten deze veengronden minder Co, uit dan nu
het geval is. ln de beekdalen is de landbouw hiervoor overgegaan op gewassen die
groeien op nattere bodems. ln de hoogveengebieden als het Fochteloërveen en het
Bargerveen is de veenvorming sterk uitgebreid en wordt CO, vastgelegd (zie bruine
pijlen in figuur r4). Dit geldt ook voor sommige beekdalen.
Ook voor andere functies is aandacht. ln de bossen vindt duurzame houtoogst plaats,
waarbij veelal met inheemse soorten wordt gewerkt (zie figuur t4). Naast de bossen

leveren ookde graslanden en rietvelden biomassa voor energieproductie. ln dit beeld
past ook goed een landbouw die zich richt op het verbouwen van nieuwe gewassen die
gebruikt kunnen worden voor energieproductie of hoogwaardige producten als
medicijnen of bijzondere vezels. ln het agrarisch gebied zijn landschapselementen zoals
houtwallen, bomenrilen en ruigtes zodanig geplaatst dat zi.j winderosie op akkerbodems
die daarvoor gevoelig zijn tegengaan. Dezelfde groene elementen worden door boeren

gebruikt om soorten te lokken die plaaginsecten uit landbouwgewassen weren en
zorgen voor natuurl¡¡ke bestuiving van gewassen. Het restafval wordt gebruikt voor
energieopwekking. Ook in en nabij de Drentse woonkernen wordt natuur gebruikt. Zo
zijn parken ingericht om wateroverlast tegen te gaan en om in warme zomers de
woonwijken koelte te bieden.
Wat is de meerwaarde van Functionele Natuur?
ln Functionele Natuur wordt de mens gezien als onderdeel van de natuur; ze kan niet
zonder de natuur en haar diensten. Daarom neemt de mens de verantwoordelijkheid
voor het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Volledige natuurlijkheid of
soortbescherming is in deze kijkrichting geen doel op zich. De belangrijkste reden om in
te zetten op Functionele Natuur is dan ook hetveiligstellen van de functies die de natuur
heeft. Gebeurt dat niet, dan kan dat op termijn tot hoge kosten leiden.
Momenteel zijn veel ecosystemen aangetast, waardoor ze hun diensten niet meer
kunnen leveren. Een voorbeeld is de verdroging van Drentse veengronden. Hierdoor
leggen deze gronden geen koolstof meer vast, maar stoten zij die juist uit. Dit probleem
speelt in de natuurgebieden en in de landbouwgebieden in de Drentse beekdalen. De
hogere CO,-uitstoot draagt bij aan de wereldwijde klimaatverandering en daarmee op
termijn ook aan hogere risico's voor wateroverlast, bodemerosie en (veen)bodemdaling.
Door de ecosystemen te herstellen, via natuurontwikkeling of hogere
grondwaterstanden in het agrarisch gebied, kan de afbraak van veen weer omslaan naar
veenvorming en CO.-vastlegging. Ook de EU zet met haar meest recente
biodiversiteitsstrateg¡e in op functionele natuur: in zozo dienen r5 procentvan de
aangetaste ecosystemen en hun diensten hersteld te zijn.

WaI kunnen partijerì d<¡elt onl Funr:ti<¡nele N¿rtr¡ur te realiseren?
De natuur in deze kijkrichting wordt gerealiseerd door allerlei organisaties en groepen
die zichzelf tot koplopers in duurzaamheid willen ontwikkelen. Hierbij kan het gaan om
l(ljkr (htingen voor ¡¿t¡u¡ in
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Figuur r4

Kijkrichting Functionele Nãtuur Drenthe, zo4o
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Binnen de Þijh.richting'Functionele Notuur' wordtin zo4o onder meer ingezetop (grcnd)woterberging, CO,-vostlegqing en
duurzomehoutproduct¡e. In de stld levert natuur koelte, en landschopselementen in het ogrorisch gebied voorkomen
bodemerosie.
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natuur- en landschapsorganisaties die een duurzaam gebruik bepleiten van de diensten
die de natuur levert. Maar het kan ookgaan om agrarisch ondernemers die hun
activiteiten wlllen verbreden, bedrijven die duurzame producten op de markt willen
brengen of de provincie en andere overheden die werk willen maken van duurzaamheid.
De samenwerking vindt in deze kilkrichting vooral plaats via innovatienetwerken. Zo'n
netwerk bestaat uit een samenwerkingsverband rond een bepaald vraagstuk, zoals
wateroverlast. De partijen zoeken samen naar nieuwe oplossingen, zoals waterberging
op landbouwgronden. Het initiatief kan bij de provincie of een andere overheid liggen,
maar ook bij een landbouw- of ander bedri¡f, een milieuorganisatie of een adviesbureau.
Sommige diensten, zoals natuurlijke plaagbestrijding ziin publieke goederen waarvoor
niet zo snel een markt ontstaat doordat de baten niet veel hoger zijn dan de kosten.
Door diensten aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld waterberging en CO,-vastlegging in
een moeras, kunnen de baten worden vergroot. De provincie en de gemeenten kunnen
de diensten stimuleren door duidelijke duurzaamheidsdoelen te stellen, milieu- en
waternormen aan te scherpen en experimenteerruimte te bieden. Weer andere
diensten, zoals waterberging, zijn publieke diensten, die alleen tot stand komen door
een act¡eve rol van een overheid, zoals de provincie ofeen waterschap.
De samenwerking binnen de innovatienetwerken is gericht op onderzoek, ontwikkeling,
marketing en dergelijke. De deelnemers wisselen allerlei vormen van kennis en inzichten
uit en proberen bestaande vormen van denken te doorbreken. Ze ontwikkelen nieuwe
visies op de vraagstukken die op bepaalde plekken of in bepaalde regio's spelen en de
oplossingen die de diensten van de natuur daarvoor kunnen bieden. Via kennisnetwerken,
voorlichtingscampagnes en voorbeeldprojecten worden de diensten actief gepromoot.
Nieuwe organisatievormen, zoals publiek-private handelsondernemingen, spelen een
belangrijke rol bij de toepassing van de diensten. Zo'n handelsonderneming gaat op
zoek naar diensten die ongeveer dezelfde eisen stellen aan het grondgebruik, zoals een
moeras voor waterzu¡vering en biomassa in combinatie met drijvende wandelpaden en
horeca. Daarnaast gaat de handelsonderneming op zoek naar koopkrachtige vragers,
innovatieve aanbieders en slimme oplossingen om vraag en aanbod op elkaar af te
stemmen. Verder regelt zij de financiering. Met publieke gelden, zoals subsidies, worden
de gemaakte kosten of de gederfde inkomsten vergoed. Met private gelden voor de
levering van de diensten, bijvoorbeeld biomassa aan een elektriciteitscentrale, worden
de ondernemersrisico's beloond.

Om het duurzaam gebruik van diensten van de natuur te bevorderen, biedt het
ruimtelijk beleid meer ruimte aan experimenten en meervoudig ruimtegebruik. Zo
kunnen bestaande natuurgebieden ook bestemmingen krijgen gericht op de levering
van de diensten, zoals moerasnatuur in combinatie met waterzuivering en
energielevering. Het onderscheid tussen het beleid voor natuurgebieden en voor natuur
buiten deze gebieden verdwilnt grotendeels. Er worden nieuwe milieunormen en
normen voor waterkwaliteit en kwantiteit gesteld, toegesneden op het goed

functioneren van de natuurlijke processen. Grondaankoop gebeurt binnen deze
kijkrichting op beperkte schaal, omdat de oplossingen vooral worden gezocht in nieuw
gebruik van bestaande natuurgebieden. Voor zover grond wordt aangekocht, gebeurt
dit op vrijwillige basis.
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3.4 Inpasbare Natuurwordt economisch benut
In de hijhríchting lnposbare Notuur stoot het gebruihvon de notuur door de mens voorop. ln en rond
de notuurgebieden

bruisthetvon de economtsche octiviteiten. Het groen en hetwoter vormen

hiervoor een oonûehh.elijÞ.e omgevíng. Mensen wonen en recreëren in de notuur.In en om de
nottJurterre¡nen verdienen boeren, projectontwîkheloors en recreatiebedrijven een goede boterhom.
Ze

benutlen de notuur door hoor în hun bedrijfsvoering in te possen.

Wat is er te zien in Inpasbare Natuur?
ln de kijkrichting lnpasbare Natuur staan de lusten van natuur centraal en worden de
lasten zoveel mogelijk beperkt. Er wordt niet meer actief gewerkt aan uitbreiding van
natuurgebieden, tenzij dit nodig is voor economisch gewin. Sommige natuurgronden
zijn vrijgegeven voor andere functies, zoals zand- en veenwinning, woningbouw of
landbouw. Wel komt er spontaan tijdelijke natuurontwikkeling voor op braakliggende
landbouwgronden, verlaten bedrilventerreinen en vervallen boerderijen op weinigproductieve gronden. Particulieren en ondernemers plaatsen windmolens in het
landschap en voorzien deze soms van een groene rand voor een mooie inpassing. Het
boerenland is zo ingericht dat het past bij de economische wensen van de agrarisch

ondernemers. Dat betekent dat de kleinschalige landschappen soms omgezet zijn in
efficiëntere grootschaliger gebieden. Met de winning van grondstoffen als zand, veen en
snelgroeiend houtwordt geld verdiend. ln bossen worden die boomsoorten geteeld die
het meeste opleveren. Vaak zijn dit de snelgroeiende soorten, zoals naaldbomen of
nieuwe, gekweekte soorten. Al deze aspecten zijn verbeeld in de kaart van figuur r5.
Daarnaast wordt natuur gebruikt om de economische waarde van vastgoed te
vergroten. Her en der verspreid in het landschap liggen woonlocat¡es van particulieren
die de ruimte hebben gekregen om te wonen waar zij willen, in mooie gebieden met
veel begroeiing. 5ommige locaties zijn uitgegroeid tot nieuwe landgoederen (zie figuur
r5). Op andere plaatsen zijn zorgboerderijen of boeren die zich hebben toegelegd op
recreatie te vinden. Zij profiteren van de rustige en groene omgeving. Ook in en om
natuurgeb¡eden zijn particuliere woningen en (recreatie)bedrijven gevestigd, zeker waar
al toegangswegen lagen. De mensen die op deze mooie plekken gebouwd hebben,
begrenzen hun bezit soms met hekken of heggen. Bij nieuwe uitbreiding van
woonkernen ontstaan ruime groene wijken. Permanente bewoning van
recreat¡ewoningen is toegestaan. Op bedrijventerreinen ziln sommìge bedrijven
aangekleed met een groene gevel of een groen dak. Dit gebeurt om stookkosten te
besparen of uit oogpuntvan marketing.
Wat is de meerwaarde van lnpasbare Natuur?
ln de kijkrichting lnpasbare Natuur is de natuur mooi en belangrilk, maar tegelijkertild
ondergeschikt aan andere functies. Het motto is: de natuur is veranderlijk en kan wel
tegen een stootje. Ze past zich wel aan als de omgeving verandert. De uitdaging is om
meer ruimte te geven aan activiteiten in het groen zoals wonen, landbouw en recreatie,
en de natuur optimaal te benutten.
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Kijkrichting lnpasbare Natuur in beeld

Ondernemen in de natuur met een boomhotel.

Wonen in de notuur.

Rechte þ.onalen voor waterofvoer.

Ruimtevoor acttvitetten ¡n de notuur.

Werhen in de notuur met de rodtotelescopen

Winnînqvon grondstoffen zoolsveen en zond.
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Figuur r5

Kijkrichting lnpasbare Natuur Drenthe, 2o4o
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Stimuleren van economische groe¡ is de belangrijkste reden om te streven naar
lnpasbare Natuur. Ondernemers ervaren de natuur- en milieuregelgeving van de
afgelopen decennia als forse beperkingen. De regels zorgen ervoor datzii inkomsten
missen of veel moeten investeren om te voldoen aan de ecologische eisen. Zeker als
sprake is van economische teruggang vragen ondernemers meer ruimte en kan de
economie een impuls gebruiken. Daarnaast is lnpasbare Natuur een belangriike
vestigingsfactor en vormt natuur een aangename setting voor wonen en werken. Voor
de Drentse recreatiesector is natuur zelfs een belangrijke bedrijfsvoorwaarde.

Wat kunnen partiien doen om Inpasbare Natuur te realiseren?
Binnen lnpasbare Natuur is natuurontwikkeling vooral een zaak van private bedrijven.
Zij creëren festivalterreinen en attractieparken in het groen alsmede groene zorg-,
woon- en werkgebieden. Het natuurbeheer is in handen van geprivatiseerde
terreinbeheerders die geld verdienen met een gebied. Het Rijk zorgt voor vergaande
vereenvoudiging van de regelgeving en geeft soepele interpretat¡e aan Europese regels.
Tegelijkertijd ziet het Rijk toe dat er geen sancties volgen uit Europa.
Boeren krijgen veel ruimte om op een concurrerende manier te produceren.
Recreatieondernemers hebben de vrijheid om uit te breiden of nieuwe voorzieningen te
creëren, ook in de randen van natuurgebieden. En projectontwikkelaars krijgen de
gelegenheid om zorginstellingen, woningen of kantoren in het groen te realiseren.
Ondernemers investeren vooral in natuur voor zover dat zich vertaalt in hogere
vastgoedprijzen of minder weerstand tegen bouwplannen. Zij gaan partnerschappen
aan met andere ondernemers, geprivatiseerde terreinbeheerders, maatschappelijke
organisaties en overheden. Hiermee proberen de ondernemers kennis over natuur te
mobiliseren en hun imago te verbeteren. De overheden en natuurorganisaties op hun
beurt proberen marketingkennis en middelen te genereren. Er ls veel overleg met
natuurorganisaties en burgergroepen over het bouwen in het groen.
lnpasbare Natuur brengt met zich mee dat de provincie minder geld in
natuurontwikkeling en -beheer hoeft te investeren. Veel gronden worden verkocht,
zeker als zij geen bescherming genieten vanuit bijvoorbeeld Europese wet- en
regelgeving. De terreinbeherende organisaties voorzien grotendeels zelf in hun budget,
bijvoorbeeld door natuurgebieden via bosbouw, recreat¡e en jacht te exploiteren.
Verder wordt de financiering van de nodige beheermaatregelen grotendeels uit de
markt gehaald. Overheden maken afspraken met bedrijven om groengebieden of
groene projecten te sponsoren of te adopteren In ruil voor toestemming om in het
groen te bouwen of te ondernemen. Voor zover private initiatieven niet van de grond
komen, kunnen de gemeenten het groen via de onroerendgoedbelasting financieren.
lnpasbare Natuur gaat gepaard met een soepel en flexibel beschermingsregime van de
natuurgebieden. Doordat de belemmeringen die het natuurbeleid de afgelopen jaren

heeft opgeworpen worden opgeheven, ontstaat meer ruimte om initiatieven te
ontplooien. Het bouwen van attract¡eparken, zorginstellingen of woningen in de randen
van de natuurgebieden wordt makkelijker. De procedures beperken zich tot de
contracten die de initiatiefnemers met elkaar afsluiten en de vergunningen die zij nodig
Krlkfl(htì¡gef voor naLuur in ¿04o
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Kansen voor

actualisatie van de
Omgevingsvisie
De uitwerking van de kijkrichtingen laat zien dat Drenthe bij de
actualisatie van de Omgevingsvisie veel kansen heeft om synergie te
creëren tussen het natuurbeleid en het beleid voor recreatie,
landbouw en water. Daarnaast is het in sommige situaties juist
belangrijk dat de provincie keuzes maakt, omdat functies elkaar in de
weg zitten. Politieke en maatschappeliike veranderingen en de roep
om verbreding van het natuurbeleid maken het voor de provincie
noodzakelijk om zich te heroriënteren op haar eigen rol bii de
ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Bij de actualisatie van de Omgevingsvisie houdt de provincie ook haar eigen visie op

natuur en landschap tegen het licht. Het vernieuwde natuurbeleid zal vervolgens verder
worden uitgewerkt in de verbrede Natuurvisie. De provincie voert de actualisaties uit in
het lichtvan de decentralisatie van het natuurbeleid en de nieuwe taken en
mogelijkheden om haar natuurbeleid vorm te geven. ln de nieuwe Structuurvisie
lnfrastructuur en Ruimte van het ministerie van lenM zijn bijvoorbeeld geen rijksdoelen
meer opgenomen voor landschapskwaliteit. De regie over het ruimtelijk beleid en het
landschapsbeleid komt nu hoofdzakelijk bil de provincie te liggen. Belangrijk is welke
keuzes voor het landschap de provincie maakt en welke rollen de provincie vervult als
het gaat om de maatschappelijke wens het natuurbeleid te verbreden.
Een nieuwe visie in een veranderende beleidscontext
Wanneer de provincie aan de slag gaat met de actualisatie van haar Omgevingsvisie en
de nieuwe verbrede Natuurvisie dan is het belangrijk rekening te houden met de huidige
ontwikkelingen. Zo wordt een nieuwe Omgevingswet van kracht, werkt het Rijk aan een
nieuwe natuurvisie en is het Europese natuurbeleid recent verbreed met doelstellingen
op het gebied van ecosysteemdiensten.
ln een integrale langetermijnvisie over de noodzakelijke en de gewenste ontwikkelingen
kan de provincie aandacht besteden aan samenhang in het ruimteliik beleid, maar ook
het te voeren beleid op het terrein van ten minste water (systeem en veiligheid),
infrastructuur, milieu, landschap, natuur, cultuurhistorie en stedenbouwkundige

Kansen voor actualrsalie van de Omgevrngsvisre 45

É.
LU

Figuur r6

Vergelijking van effecten van de vier kijkrichtingen voor Nederland, zo4o
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waarden. ln hetvoorstel van de Omgevingswet is geen zogeheten uitvoeringparagraaf
opgenomen, zoals de huidige Wro die wel bevat. De in de wet genoemde 'Plannen en
programma's' richten zich wel op de uitvoering van de omgevingsvisie. ln dit onderdeel
kan de provincie concrete maatregelen voorstellen voor de bescherming, het beheer,
het gebruik en de ontwikkeling van de leefomgeving, en daarbij samenhang brengen
tussen de verschillende beleidsterreinen. De geactualiseerde Omgevingsvisie kan aan
real¡seringskracht winnen als in nauwe samenhang'Plannen en programma's'zouden
worden opgesteld.
Stevige basis geeft ruimte voor meervoudig gebruik van natuur en landschap
De kijkrichtingen bieden inspiratie en pr¡kkelen het denken over de beleidsopgaven voor
natuur en landschap. Ze geven zicht op mogelijkheden voor natuur, op strategieën om
doelen dichterbij te brengen en op de rollen die de provincie hierbij kan spelen. Duidelijk
wordt dat het veel uitmaakt vanuit welke wensen natuur en landschap in Drenthe
worden vormgegeven.
Wanneer de kijkrichtingen worden gecombineerd, wordt bovendien duidelijk dat er veel
synergie kan ziln tussen de verschlllende functies die natuur kan vervullen (zie figuurr6).
Een voorbeeld: als natuurgebieden groot genoeg zijn, dan kan de realisatie van
Functionele Natuur naast het duurzaam gebruik ook de biodiversiteit van Vitale Natuur
bevorderen. ln andere gevallen kunnen verschlllende natuurdoelen elkaar juist in de
weg zitten (figuur r6). Zo kan de uitwerking van lnpasbare Natuur een belemmer¡ng
vormen voor de beleving en het duurzaam gebruik van de natuur.
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Voor het provinciaal natuurbeleid betekent dit dat het de moeite waard is om
verschillende natuurfuncties en -doelen te combineren. Tegeli,ik zal het in sommige
gevallen juist nodig zijn om heldere keuzes te maken voor slechts één functie of doel.
Hoe duidelijker en concreter de nagestreefde combinaties en keuzes zijn, hoe
waarschijnlijker het is dat de bijbehorende natuur- en landschapsdoelen daadwerkelijk
worden gerealiseerd. Een heldere uitvoeringsagenda zal dit versterken.
Geïnspireerd op de kijkrichtingen en de workshops benoemen we in dit hoofdstuk
kansen voor natuur- en landschapsstrategieën in Drenthe (paragraaf 4.r). Hierbij
besteden we aandacht aan de mogelijkheden voor synergie met het beleid voor
recreatie, landbouw en water (q.¿,4.1en 4.4). De aangereikte opties brengen we in
verband met de huidige Omgevingsvisie (zoro). Tot slot gaan we in op de veranderende
rol van de provincie bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid (4.5).

4.r

I(ansen voor de natuur- en landschapsstrategie

De kijkrichtingen laten zien dat er heel verschillende kansen ziin voor de natuur in

Drenthe. De uitgestrekte en aantrekkelilke Drentse natuurgebieden bieden
mogelijkheden voor zowel Vitale Natuur als Beleefbare Natuur oP topniveau. Ook voor
Functionele en lnpasbare Natuur zijn er goede kansen. De kijkrichting lnpasbare Natuur
laat zien dat economische benuning van natuur vooral kansrijk is aan de randen van
natuurgebieden. Diezelfde kijkrichting maakt duidelijk dat soms grenzen aan het
gebruik moeten worden gesteld met het oog op bijvoorbeeld een duurzame
economische benutting of het behoud van biodiversiteit. Bovendien maken de
kijkrichtingen zichtbaar dat er veel kansen zijn voor synergie tussen verschillende typen
natuur. Denk aan aansprekende soorten uit Vitale Natuur, zoals de kraanvogel, die ook
een grote belevingswaarde hebben. Of denk aan maatregelen om de functies van het
watersysteem, de (veen)bodems en het bos duurzamer te gaan benutten, die tegelijk
een kans vormen voor het herstel van biodiversiteit. Ook komen nieuwe gebruikers van
natuur in beeld die samen kunnen werken aan het behoud en het herstel van de natuur
in Drenthe.
De provincie Drenthe heeft als beleidsambitie om biodiversiteit te behouden en te

versterken. Zij zet daarom in op het vergroten en het verbinden van de EH5. Omdat de
middelen op dit moment beperkt zijn, maakt het beleid voor de korte termijn een Pas
op de plaats en wordt de realisatie van de EH5 getemporiseerd. De provincie heeft al wel
in de herijkte EHS aangegeven waar zij de komende jaren prioriteiten legt. Ze zet in op
ecohydrologisch belangrijke gebieden (Topverdrogingsgebieden), het oplossen van
knelpunten voor grotere eenheden natuur en het vormgeven aan complete
ecosystemen. De landelijke en Europese doelen en verplichtingen zijn richtinggevend.
Zo wordt ingezet op oplossing van verdroging in de zogenoemde 'sence of urgency'
gebieden. Dit zi,jn gebieden met Europees beschermde natuur waar soorten in aantal

achteruitgaan en waar leefomstandigheden van soorten verbeterd moeten worden.
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Uit berekeningen van het PBL blijkt echter dat de natuurgebieden als geheel met dit
ingezette beleid te weinig leefgebied bieden om aan de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijnen te voldoen (zie paragraaf 2.r).'Daarnaast volstaat het agrarische
natuurbeheer in zijn huidige vorm niet om het verlies aan biodiversiteit in het landbouw
gebied te stoppen. De vraag is wat de mogelijkheden zijn om bestaande natuurdoelen
wel te bereiken.
ln de workshops lieten de deelnemers zich door de kijkrichtingen inspireren tot een
verbreding van de toekomstbeelden voor natuur en nieuwe strategieën om die te
bereiken. Hieronder bespreken we drie opties. Voor de actualisatie van het provinciaal
beleid ligt hier een kans om te onderzoeken op welke plekken welke strategieën het
meest zinvol ziln in het licht van internationaal biodiversiteitsbehoud en de wens om
natuur te verbreden.

Kies enkele natuurgebieden om sterk re vergroten
De Omgevingsvisie zoro spreekt van een robuust natuurnetwerk dat bestaat uit
onderling verbonden gebieden. De natuurgebieden vormen samen met de verbindingen
de kern van het beoogde natuurnetwerk (figuur 17). Op dit moment besteedt de
provincie haar budget vooral aan afrondingsaankopen voor de EH5.
Voor de actualisatie van de Omgevingsvisie is het een alternatief om de middelen vooral
te gebruiken voor de uitbreiding van enkele geselecteerde kerngebieden met
'topnatuur'. Hierdoor kunnen leefgebieden ontstaan voor internationaal beschermde
soorten die geschikt zijn voor duurzame instandhouding van deze soorten. Zo'n
strategie zou bilvoorbeeld passen bij het Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld en het
brongebied van de Drentsche Aa. ln de kerngebieden kan ook meer ruimte worden
gegeven aan natuurlijke processen. Dit kan overigens wel ten koste kan gaan van de
doelstelling behoud van cultuurhistorie. Als in een beperkt aantal natuurgebieden
daadwerkelijk duurzame condities worden gecreëerd, dan ontstaat op andere locaties
ruimte voor andere functies dan natuur. Deze optie komt voort uit de kijkrichting Vitale
Natuur. Hierin is ruimte voor grootschalige omvorming van bi.jvoorbeeld bos naar open
heide en herstel van enkele complete watersystemen.

Benut multifunctionele gebieden voor hetverbinden van rratuurgebieden
De huidige Omgevingsvisie spreekt van multifunctionele gebieden waarin verschillende
grondgebruiksfuncties naast elkaar voorkomen. Het antwoord op de vraag of het
streven gericht is op wederzijdse versterking van functies in deze gebieden, ontbreekt in
de Omgevingsvisie. Er wordt niet gestuurd op maatregelen in het landbouwgebied en
ook wordt het huidige agrarische natuurbeheer niet specifiek ingezet om knelpunten in
natuurgebieden te verhelpen.
Voor de actualisatie van de Omgevingsvisie ligt er een kans om synergie te creëren
tussen bijvoorbeeld natuur, landbouw en recreatie, en zo meer rendementte halen uit
het multifunctionele gebied. Zo kan de provincie kiezen om via groen-blauw
dooraderde landbouwgebieden bestaande natuurgebieden te verbinden of
natuurgebieden tegen slechte milieucondities te beschermen (figuur r7).
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(lithtgroen). Het donhergroene gebied laot de beoogdeuitbreiding met nteuwe notuur
zien. ln hetbeletd is nu weíníg oondochtvoor het ogrorísch en stedelijÞ.gebied; dotísbestempeld olsverantwoordelijhheid van geneenten. Op de onderstekoortzrjn opties oongegeven woorbij: þ) een oant\l þerngebieden fors
notuurgebieden uit de

EHS

wordtvergroot, (z)hetwitte gebied tussen notuurgebieden wordtinqericht olsverbÌnding en milieubuffer voor
notuurgebieden en g) rn het gehele ograrisch gebied wordtíngezet op notuurkwoliteit.
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Het groen-blauw dooraderde gebied kan dan ingericht worden in relatie tot de oorzaken
van biodiversiteitsverlies in naastgelegen natuurgebieden. Zo zou naast verdroogde
natuurgebieden het agrarisch gebied ingericht kunnen worden om verdroging op te
lossen. Ook zouden landschapsstructuren versterkt kunnen worden, zodat planten- en
diersoorten die nu last hebben van versnippering, zich beter kunnen verspreiden en
verplaatsen. Een dergelijke aanpak past ecologisch gezien vooral in regio's met
meerdere kleinere natuurgebieden zoals de Hondsrug, en in het midden en ten noorden
van het Drents Plateau.'

Versterk algemene natuurwaarden in het landbouwgebied
Een volgende optie legt de nadruk op de versterking van de algemene natuurwaarden in
het agrarisch gebied. Concreet kan gedacht worden aan de aanleg en het beheer van
plekken voor weidevogels, bloeiende akker- en slootranden, soortenrijke sloten,

bermen, overhoekjes, houtwallen, bosjes en losse bomen. Zo'n strategie levert kansen
voor akker- en weidevogels en ook voor vlinders en planten die zich thuis voelen op het
plattela nd.
De strategie levert minder op voor het behoud van internationaal belangrijke natuur als
heiden en hoogvenen. Toch is het een belangrijke optie vanwege de grote
natuurwaarden die het Drentse landbouwgebied heeft in vergelijking met de rest van
Nederland. De goede uitgangssituatie kan met deze strategie worden uitgebouwd en

verzilverd. Bovendien kan versterking van de natuurwaarden een bijdrage leveren aan
de belevingswaarde van het landelijk gebied. ln de huidige Omgevingsvisie (zoro)
worden beleidskeuzes in het agrarisch gebied en verantwoordelijkheid voor
natuurkwaliteit daar overgelaten aan waterschappen en gemeenten. De provincie kan
overwegen om hier sterker op te gaan sturen, gelet op de potentie in deze gebieden en
samenhang met andere gebieden.
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Doelmatige inzet van middelen voor internationale

biodiversiteitsdoelen
Vanwege de beperking van de financiële middelen doet zich de vraag voor hoe de
provincie op de korte termijn haar middelen het best kan inzetten om de doelen
van de Vogel- en Habitatrichtlijnen dichterbij te brengen. Hierbij kan worden
uitgegaan van de volgende prioriteitenladder:
r. ln bestaande natuur (binnen en buiten de huidige natuurgebieden) de
kwaliteit handhaven en verbeteren. Dit kan gebeuren door:
- regulier beheer voort te zetten. Zeker bij de huidige milieu- en
ruimtecondities leidt minder beheer snel tot achteruitgang van soorten en
ecosysteme n.

-

4.

omvormingsbeheer. Bijvoorbeeld het omzetten van naaldbos in heide of
van multifunctioneel bos in meer natuurliik bos.
- milieu- en waterbeleid. Door bilvoorbeeld anti-verdrogingsmaatregelen,
effectgerichte maatregelen en bufferzones kunnen condities worden
verbeterd en potenties van huidige gebieden worden versterkt.
Bestaande natuurgebieden vergroten.
Samenhang en uitwisseling tussen natuurgebieden verbeteren. Dit kan
gebeuren via corridors of 'stepping stones'.
Nieuwe natuurgebieden aanleggen min of meer geïsoleerd van de huidige

5.

natu urgebied en.
Aandacht besteden aan agrarische en stedelijke biodiversiteit.

z.
3.

Meer d er e hnel p u nten

te g

elijh opl o ssen

Deze algemene prioritering is niet in elk gebied van toepasslng, bijvoorbeeld

omdat vergroting tot een duurzaam leefgebied niet mogelijk is. Omdat veelal
meerdere knelpunten tegelijkertijd spelen, is het van belang de beperkte
middelen zo in te zetten dat de knelpunten tegelijkertijd kunnen worden
opgelost. Wanneer verbindingszones worden aangelegd om versnippering op te
lossen, kan bijvoorbeeld ook worden gekeken waar die uitbreiding ook andere
oorzaken van biodiversiteitsverlies weg kan nemen, zoals een te klein leefgebied
en milieudruk. Ook kan soms met een beperkte vergroting en verandering van de
inrichting op een effectieve manier de natuurkwaliteit in een veel groter gebied
worden vergroot. Een voorbeeld hiervan is het Dwingelderveld, waar de provincie
door inrichtingsmaatregelen in een beperkt gebied een groot oppervlak aan natte
heìde herstelt (zie figuur rB). Deze kansen spelen ook op andere plekken waar een
hydrologisch samenhangend systeem onderbroken wordt door grondgebruik dat
andere eisen stelt aan de watercondities. ln situaties zoals het Dwingelderveld
met kleine landbouwenclaves ligt het voor de hand om complete gebieden als
natuur in te r¡chten. Als onderbrekingen van het watersysteem groter zijn en
nattere natuurgebiedjes in een droger landbouwgebied liggen, kan ook bekeken
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worden of agrarisch ondernemers met een andere gewaskeuze of een andere vorm
van drainage kunnen bijdragen aan een watersysteem dat gunstiger is voor de natuur

Figuur r8

lnrichtingsplan Dwingelderveld, zor z
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Mìlieu- en beheersmootregelen in een beperht gebied kunnen een impuls geven oon de hwolíteitvon een veel groter
gebied. Dit qeldtbijvoorbeeld ols er'goten'z¡tten in hetwotersysteem, zools hier in de þern von denotteheidevan

Dwingelderveld. Momenteel worden in dit gebîed herstelmaotregelen urtgevoerd, zoals het dichten von ontwoteríngssloten en h erinrtchtín g von voormali ge londbouw grond.

4.2

Kansen voor recreatie en natuur

De kijkrichting Beleefbare Natuur maakt de kansen zichtbaar voor een sterke koppeling
tussen recreatie en natuur. Ook in de andere kilkrichtingen zijn er aanknop¡ngspunten
met recreatie en toerisme, Zo bieden de wildernis en terugkeer van b¡jzondere,
aansprekende soorten in Vitale Natuur tegelijk mogelijkheden voor unieke recreatieve
natuurervaringen. De kijkrichting Functionele Natuur laat zien dat een functioneel goed
ingericht landschap ookvisueel aantrekkelijk kan zijn. En lnpasbare Natuurvraagt
aandacht voor de belangen van de recreatie-ondernemer bij het opstellen van natuuren omgevingsplannen. lnpasbare Natuur maakt ook natuurbeleving mogelijk in de
woon- en werkomgeving.
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ln de Omgevingsvisie zoro geeft Drenthe aan dat recreatie en de vrijetijdseconomie
versterkt moeten worden. De visie streeft naar diversiteit in het aanbod en behoud van
de Drentse oorspronkelijkheid. De provincie kiest daarbij een faciliterende rol en
benoemt multifunctionele gebieden waar plaats is voor recreatie. Natuurgebieden
blijven met wandel- en fietspaden open voor publiek en de provincie toetst eventuele
nieuwe ontwikkelingen In de EH5 volgens het'nee tenzijLregime.
Maar de Omgevingsvisie zoro geeft verder geen richting aan de ontwikkeling van
recreatie in relatie tot de natuur. Op basis van de kijkrichtingen en de workshops doen
we de volgende suggesties om de koppeling tussen recreatle en natuur in de actualisatie
van de Omgevingsvisie verder te versterken.

Maak een ruimtelijke differentiatie van recreatievormen
Zowel uit de workshops als uit recreatieonderzoek blijkt dat de vraag naar
mogelijkheden voor ontspanning en recreatie niet overal in Drenthe hetzelfde is.
Daarnaastverschillen de potenties van de natuurvoor beleving en recreatie per regio.
lijken dus kansen te liggen voor specialisatie, aansluitend bij de wensen van bewoners

Er

en recreanten en bij de potenties van het gebied (figuur t9).

ln het noorden is relatiefveel dagrecreatie vanuit de stad Groningen en de Drentsche Aa
trekt ook veel bezoekers van verder weg. Dicht bi,i Assen en Groningen liggen
waarschijnlijk meer kansen voor versterking van de beleving van cultuurhistorie en
luxere vormen van recreatie zoals wellness. Dlt ldee sluit aan bij ander onderzoek dat
laat zien dat in deze regio veel mensen wonen die in cultuur zijn geïnteresseerd.r
ln de grote natuurgebieden van Zuidwest-Drenthe zoals het Dwingelderveld en het
Drents-Fr¡ese Wold liggen meer kansen om 'wildern¡snatuur' als trekPleister te

benutten. ln het huidige beheerplan van het Drents-Friese Wold wordt al ruimte
gegeven aan wildernisnatuur. ln het zuidwestelijk deel van Drenthe signaleren we veel
kansen voor synergie tussen Beleefbare en Vitale Natuur. ln Zuidoost-Drenthe wonen
veel consumenten die graag actief en sportief recreèren. Daarom liggen juist hier veel
kansen voor versterking van bestaande en ontwikkeling van nieuwe attracties.

Uirnodigingsplanologie om de synergie tussen natuur en recreatie te
versterken
Als Drenthe haar beleid wil richten op een grotere regionale verscheidenheid aan

recreatie, dan vraagt dat een andere rol van de provincie. Er is een heldere visie nodig op
de gewenste recreat¡evormen voor de verschillende gebieden. Per gebied kan worden
bepaald welke vorm van recreatie past bij de natuur en bii de behoefte van de bewoners
en de recreanten. Bij het streven naar meer synergie tussen biodiversiteit en recreatie is
het belangrijk om ecologische kennis over de gevoeligheid van natuur voor verstoring
mee te nemen. Onderzoek heeft immers laten zien dat recreatie nadelige effecten op de
natuur kan hebben. Tegelijk is niet elk natuurtype even gevoelig voor verstoring door
recreatie. Bovendien is andersom niet elke vorm van recreatie even verstorend voor de
natuu

r.
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Figuur r9
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ln het huidige beleíd lígt in de notuurgebieden de nodruÞ op genieten von wot er is (boven). De Omgevingsvísie
spreeÞtvon differenttot¡e maør wetÞtdotniet utt, afgez¡en von bijvoorbeeld oondorhtvoor cultuuth¡stot¡e¡n de
Drentsche Ao en de Hondsrug. De Þijkrichtingen bieden veel opties om regíonole en loþole Þonsen om natuur
recreottef te benuften (ondeßte h.\ort).
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De Drenßenotuur biedtveel þ.onsen voor de recreotîe en devrijetijdsecononie. Devroag iswoorwelþevorm de

voorkeur krijgt.Woor

ís er

rutmtevoor boomþlimmen en waar voorwellnesscentro in de notuur?

Zo passen in natuurkernen met unieke waarden zoals wildernis, openheid en rust,

recreatievormen zoals safari's en wandelen over knuppelpaden. Aan de randen van de
natuurgebieden kan meer ruimte worden gegeven aan horeca, musea, hotels en
zorginstellingen (figuur r9). Omgekeerd kunnen deze voorzieningen bijdragen aan
natuurontwikkeling, bijvoorbeeld via financiële biidragen of bijdragen in natura aan het
natuurbeheer. En bij een dorp kan gedacht worden aan ommetjes. De grotere
verscheidenheid betekent wel dat het aantal beleidscategorieën in de planologie wordt

vergroot.
worden gecombineerd met beleid dat ondernemers gericht uitnodigt om te
investeren in de aangegeven recreatievormen. Een dergeliike uitnodigingsplanologie
kan dan worden gericht op het uitbaten van de mogelijkheden die de natuur biedt en op
De visie kan

het versterken van natuur. Naast recreatieondernemers kunnen ook agrarisch
ondernemers interesse hebben. Om de natuurkwaliteiten om te zetten in meerwaarde
voor de recreatie is een adequate marketingstrategie van belang.
Omgekeerd is het de vraag of de uitgenodigde recreatie voldoende gaat bijdragen aan
de natuurkwaliteit die de provincie nastreeft. Momenteel is er nog niet veel kennis en
ervaring rond de precieze mogelijkheden. Die kunnen eveneens verkend worden met de
recreatie- en landbouwsector. Voor marktpartijen is het belangrijk dat de investeringen
voldoende winst opleveren. Bedrijfssponsoring van natuurbeheer of -ontwikkeling ziln
eveneens mogelijkheden.

4.3

Kansen voor landbouw en natuur

De kijkrichtingen laten allerlei mogelijkheden zien voor synergie tussen landbouw en
natuur. Functionele Natuur demonstreert dat natuur op landbouwgronden benut kan

Kensen voor êctualisat¡e van de orngev¡ngsvisre
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Afhankelijkvan delocotieen deinrichting von hetterretn hon ogrorisch notuurbeheer een bijdrogeleveren aon het
hetbeheer gerirhtop behoud von de veldleeuwerih. Ookvernieuwende
Iondbouw woorbij loÞool sprohe tsvan een qesloten energte-, mest- en/of ofvolstoffensysteem hon bijdrogen oon
Iondschops- of bíodiversiteitsbehoud.Zools

de biodiversîteit. De milieu- en rutmtedruÞnemen hierdoor nomelijÞ. af.

worden voor erosiebestrijding, plaagbestrijding en het voorkomen van wateroverlast.
De landbouw kan bijvoorbeeld met het telen van bepaalde gewassen de functìes van
bodem en water versterken. Verbrede landbouw biedt kansen voor het behoud en de
ontwikkeling van de kleinschalige landschappen die in Beleefbare Natuur belangrijk zijn.
Vanuit lnpasbare Natuur kan worden nagedacht over de financiële haalbaarheid voor de
agrarisch ondernemers. Zo roept deze kijkrichting de vraag op wat de bedrijfseconomische randvoorwaarden zijn bij het streven naar verduurzaming van de sector en
de vergroening van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Vitale Natuur
maakt duidelijk dat robuuste natuur ook ruimte schept voor robuuste landbouw. Voor
de Omgevingsvisie biedt dit kansen waarop de provincie kan inspelen.

Formuleer landbouwambities in relatie tot natuur, recreatie en functies van
bodem en water
De Omgevingsvisie zolo beschrijft waar in Drenthe landbouw voorop staat en waar ook
andere functies de ruimte krijgen. De visie spreekt van 'gebieden met robuuste
landbouw' en 'multifunctionele gebieden'waarin landbouw verweven met andere
functies voorkomt (zie figuur zo). Een derde gebiedscategorie zijn de (agrarische)
beekdalen. De Omgevingsvisie geeft geen verdere uitwerking van de gewenste
landbouwontwikkeling in deze gebieden. Dat laat de provincie over aan gemeenten en

ondernemers.
Een kans voor de provincie Drenthe is om een nadere invulling te geven aan de
beleidsambities voor landbouw en de maatregelen die worden ingezet om deze
ambities te bereiken. Hiermee kunnen mogelijkheden voor synergie tussen landbouw
en natuur wo[den verzilverd. Met slimme keuzes kan de potentie van multifunctionele
gebieden en de landbouw voor de versterking van de biodiversiteit en het
landschapsbehoud volop worden benut.
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Figuur zo
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DeOmgevíngsvisiezorc onderscheidtrobuustelondbouwgebîeden en geb¡eden metmultifundioneel gebruih
(boven),

noar stuuft

níet op de ontw¡khelrichtíng

ervon. Hierdoor blijven þ.ansen onbenut, zools voor een moot

lan dsch ap (on derste ho o tt).
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Een voorbeeld is de kans om in multifunctionele gebieden met verbrede landbouw
(zorg, huisverkoop, educatie, recreatie) kleinschalige agrarische landschappen te
behouden en de belevingswaarde te vergroten. ln gebieden met robuuste landbouw of
beekdalen kan de provincie met subsidies of in pilots duurzaam water- en
bodemgebruik verkennen en stimuleren. ln grootschalige robuuste landbouwgebieden
liggen kansen voor natuur in bloemrijke perceelranden en wegbermen, sloten,
beplanting en andere landschapsstructuren. Denk verder aan het beheer of de aanleg

van landschapselementen om bodemerosie tegen te gaan of het stimuleren van natte
teelten zodat de veenbodem behouden blijft. Zo kan het beleid een st¡mulans geven aan
verduurzaming, relaties tussen natuur en landbouw en innovatie.

Noalrerschap als kans voor gemeenschappelijke zorg voor het landschap
De Omgevingsvisie

noemt'noaberschap' een kernkwaliteit van Drenthe. Vroeger was

de gezamenlijke zorg voor elkaar en elkaars bedrijven belangrijk in de agrarische

gemeenschap. Momenteel inspireert de gedachte van noaberschap tot gezamenlijk
nadenken over de zotgvoot het landschap op een manier die de individuele bedrijven
overstijgt. ln de workshops werden het Drentse noaberschap en ook de meentes,
gemeenschappelijk gebruikte gronden, gezien als kans om in het beleid ruimte te
bieden aan moderne agrarische collectieven die bijvoorbeeld werken aan het
landschapsbehoud of gemeenschappelijk gebruik maken van de beekdalen in de
Drentse landbouwgebieden.

Benut de kansen van agrarisch natuurbeheer
Het agrarisch natuurbeheer draagt in zijn huidige vorm nauwelijks bij aan het bereiken

van de (internationale) biodiversiteitsdoelen. Uit eerdere berekeningen van het PBL4
blijkt dat er wel kansen zijn om het agrarisch natuurbeheer beter te benuften voor de
biodiversiteitsdoelen, en bijvoorbeeld ook voor het versterken van functionele of
beleefbare natuur. Voor het provinciaal beleid kan gedacht worden aan:

r.
z.
3.

4.

De inzetvan een ander agrarisch beheer specifiek rond verdroogde natuurgebieden
kan bijdragen aan de oplossing van die verdroging en kan de bestaande natuur
vitaler maken.
Agrarisch natuurbeheer kan meer worden ingezet voor landschapsbeleving door
aandacht te schenken aan begroeiing rond paden en beken die mensen willen
bezoeken.
De inzet van bepaalde vormen van agrarisch beheer om waterkwaliteitsdoelen van
de Kaderrichtlijn Water dichterbij te brengen. Zo kan de belasting van het

oppervlaktewater met nutriënten verder worden teruggebracht met innovatieve
maatregelen om de nutrièntenkringlopen op de bedrilven te sluiten. Dit vraagt om
een inzet van beheer rond agrarische waterlopen.
De inzet van agrarisch natuurbeheer voor ontwikkeling en beheer van ecologische
verbindingen.

Nu de provincies verantwoordelijk zijn voor het invullen en uitvoeren van het agrarisch

natuurbeheer, heeft de provincie een bepalende rol. Bij de uitwerking van de provinciale
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Hetwotet in Drcnthevotmt een samenhongend systeem. ln dehurdigeOngevíngsvisieis datsysteem beschreven.
Moor de doorvertolíng noor het (ruímtelijþ) beleid is voorcl gerícht op notuurgebieden (de bovenste haort). Door het
ruimteliihbeleid methetwatersysteeñ teverb¡nden Þunnen doelen op het gebied von woter uít dehuídige
O

mgevingsvisie doadwerh.elijh díchterbij worden gebrocht.
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beekdalenvisie en de visie op duurzame landbouw kan de provincie aangeven hoe zil de
synergie tussen landbouw en natuurbeleid concreet wil vormgegeven. Bij al deze
discussies speelt natuurlijk ook de vraag hoe het Gemeenschappeliik Landbouwbeleid
van de Europese Unie wordt ingevuld en hoe de subsidiegelden van dit beleid in Drenthe
kunnen worden ingezet. Het is praktisch dat de provincie haar wensen en intenties op
dit vlak met het Rijk bespreekt.

4.4

Kansen voor water en natuur

Water speelt een belangrijke rol in alle vier kijkrichtingen. Voor Vitale Natuur zijn een
robuust watersysteem en natuurlijk peilbeheer belangrijke randvoorwaarden. ln
Functionele Natuur spelen waterfuncties een grote rol en is het waterprincipe 'functie
volgt peil'van belang voor een duurzaam gebruikvan de grond. Drentse beekdalen
bieden veel kansen voor Beleefbare Natuur. ln lnpasbare Natuur is water een factor
waarmee geld verdiend kan worden. Als Drenthe in haar Omgevingsvisie zoekt naar
synergie tussen beleidsvelden, dan liggen er op het vlak van water en natuur veel
ka

nsen.

Geef een ruimtelijke uitwerking aan robuuste watersystemen
ln Drenthe doet zich de unleke situatie voor dat de provincie kan sturen op een compleet
watersysteem. Onder de droge heiden en bossen op het Drents Plateau zijgtwater in
dat in de beekdalen gebruikt kan worden voor drinkwater, beregening of
biodiversiteitbehoud. ln de Omgevingsvisie zoro spreekt de provincie van robuuste

watersystemen met aandacht voor benutting van grond- en oppervlaktewater voor
waterberging, waterkwaliteit en zoetwatervoorziening. De ambitie van de provincie is
om het waterhuishoudingssysteem breed te verbeteren (zie figuur zt).
ln de workshops bleek bij veel partijen draagvlak te bestaan voor die inzet. Een
volgende stap kan zijn om bij actualisatie van het Drentse beleid te komen tot een
ruimtelijke uitwerking en een uitvoeringsagenda voor de robuuste watersystemen. Zo
kan Drenthe het Plateau gericht inzetten voor het vasthouden en bergen van water. ln
de lage delen kan ze haar eigen schone water optimaal benutten voor
zoetwatervoorziening en biodiversiteitsbehoud.

I(oppel het beleid voor biodiversiteit en de Kaderrichtliin Water aan elkaar
ln Vitale Natuur en Functionele Natuur speelt beekherstel een belangrijke rol voor
achtereenvolgens biodiversiteit en waterfuncties. Door beekherstel kan de
biodiversiteit toenemen en kunnen tegelijk ecosysteemdiensten zoals waterberging,
bodembehoud en CO.-vastlegging worden benut. Beleidsmatig kan deze kans worden
verzilverd door in de actualisatie van de Omgevingsvisie een koppeling te maken tussen

het beleid voor de biodiversiteit en het beleid van de Kaderrichtlijn Water.
Door de mogelijkheden tot beleidskoppeling liggen hier ook kansen voor cofinanciering.
Mogeli,ike partners zijn het ministerie van lnfrastructuur en Milieu, het ministerie van
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Water: knelpunten door combinetie van functies
ln oppervlaktewater worden vaak verschillende gebruiksfunct¡es gecombineerd.
Soms zitten die gebruiksfuncties elkaar in de weg en is de gekozen oplossing voor
de meeste functies niet optimaal. We illustreren dit aan de hand van de waterloop

op onderstaande foto (figuur zz).
Het water is aangelegd voor de afwatering. Dit verklaart de vorm: een
breed en recht water met strakke oevers voor snelle waterafvoer. Enkele
honderden meters stroomopwaarts bevindt zich het lozingspunt van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWI) die afwatert op dit kanaal. Dit veroorzaakt
een slechte waterkwaliteit, getuige het schuim op het water.

Tegelijk is de waterloop onderdeel van een kanoroute, maar omdat de stuw
een gevaarli,jke hindernis vormt, moet de route voor een deel lopend worden

afgelegd.Deballenlijnbakentafwaarhetgevaarlijkwordt.Totslotishetwater
het leefgebied voor planten en dieren en vormt het een verbinding tussen
natuurgebieden.Zois dit water aangewezen voor de migratie van vissoorten als
de rivierprik, de winde, de barbeel, de kopvoorn en de sneep. Naast de stuw is een
vispassage aangelegd, zodat vissen stroomopwaarts kunnen trekken, maar door
de slechte waterkwaliteit zijn er nu nog weinig van deze soorten aanwezig.
Figuur zz

Voorbeeld van knelpunten bij functiecombinatie in klein gebied
Funct¡ecombinatie water met doelen voor:
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Waterafvoer
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ka novaa rroute

Effectivíteit van
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Bron: PBL, zor3

woter b¡edt ruimte voor ollerlei gebruiþsvormen, moor functiecombinoties in een te hlein gebied leveren ol snel
hnelpunten op.
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Economische Zaken, de EU, waterschappen en andere prov¡ncies. Het m¡nisterie van
lenM kan bijdragen vanuit het beleid rond de Kaderrichtlijn Water en vanuit het
Deltaprogramma. Het ministerie van EZ kan bijdragen vanuit het beleid voor de
internationale biodiversiteitsdoelen. Hierbil moet wel worden opgemerkt dat de huidige
rijksbezuinigingen nadelig hebben gewerkt op de bereidheid om te investeren in
projecten met cofi nanc¡er¡ng.

Maak heldere keuzes voor het gebruik van beekdalen
De Drentse beekdalen kunnen meer dan nu het geval is worden benut om de natuur te
beleven. Veel Drentse beken zijn nu nog niet erg geschikt om er te recreëren, omdat ze
niet bevaarbaar of over het land bereikbaar zijn. De Drentsche Aa is al wel goed
bereikbaar over land. Mede hierdoor is dit beekdal een nationale trekpleister.
Tegelijk moet bedacht worden dat niet elk beekdal evenveel potentie voor beleving
heeft. En er kunnen ookgoede kansen zijn voor natuur, ecosysteemdiensten of
landbouw. ln die gevallen zijn heldere keuzes belangrijk, want in de beekdalen kunnen
verschillende gebruiksfuncties elkaar flink in de weg zitten. Dat komt doordat de
beekdalen vaak smal zijn en de ruimte klein is (zie tekstkader'Water'). ln het huidige
beleid voor de Hunze wordt gezocht naar combinatiemogelijkheden; zo is er ruimte voor

kanoën, waterwinning en spreekt de Drentse natuuramb¡t¡ekaart over een natuurlijk
beekdal met riet-zeggenmoeras. Een dergelijke combinatie van functies kan alleen als
het gebied voldoende groot is en concessies gedaan worden ten aanzien van de
functies. Vraag daarbij is of een natuurlijk riet-zeggenmoeras past bij de plannen voor
waterwrnnrng.
Als de provincie in het beleid inzet op synergie tussen water en andere functies, dan

verdient het aanbeveling om onderscheid te maken in de doelen voor de beekdalen en
duidelijk te maken waar welke functie voorop staat.

4.5

Nieuwe rolvoor provincie

Voor de actualisatie van de Omgevingsvisie blijken er veel kansen om synergie te
benutten tussen natuur en andere beleidsvelden. Dit sluit aan bij de wensen in de
maatschappij ten aanzien van verbreding van het natuurbeleid. Voorbeelden zijn
natuurl¡jke recreatie, duurzame voedselproductie, stadslandbouw, rood-voorgroenconstructies, financieringsrelaties tussen natuurorganisaties en burgers en het
bedrijfsleven. Nieuwe partijen komen in beeld diewìllen en kunnen bijdragen aan het
behoud en de ontwikkeling van de natuur.

Urgentie voor optimalisatie van beschikbare budgenen en instrumenten voor
VHR-doelen
Het natuurbeleid ls de afgelopen jaren sterk veranderd. Met het kabinet-Rutte I heeft de
provincie taken gekregen op het vlak van ruimte, economie en natuur. Hiermee is het
steeds verder decentraliseren van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincie
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Figuur z3
Keuze voor rollen provincie Drenthe
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voortgezet. De oude rijkstaken voor landschap en belevingzijn vervallen en het
landschapsbeleid werd overgelaten aan de provincies.
ln de nieuwe afspraken met de provincie ligt de nadruk sterk oP de realisatie van
internationale biodiversiteitsverplichtingen die voortvloeien u¡t de Europese Vogel- en

HabitatrichtlijnenenKaderrichtlijnWater.Daarnaastspeeltdewenstotverbredingvan
het natuurbeleid. Tegelìjkertijd zijn de afgelopen jaren de financiële middelen onder
druk komen te staan. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk voor de Provincie
om te zoeken naar nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen. Verder moet
vanwege de internationale afspraken al op korte termiln actief worden gezocht naar een
zo optimaal mogelijk gebruik van de beschikbare budgetten en instrumenten (zie
tekstkader in paragraaf 4.r).
De actuele maatschappelijke trends en beleidsmatige ontwikkelingen maken dat

maatschappelijke partijen (bedrijven, non-profitorganisaties, burgers) steeds
belangrijker worden bij het ontwikkelen en realiseren van natuur- en landschapsbeleid.
Hier liggen kansen voor de vorming van nieuwe coalities van partijen die samenwerken
aan breed gedragen natuurdoelen. De provincie heeft een belangriike rol te vervullen
om deze coalities tot stand te laten komen en succesvol te laten werken. Waar zij
vroeger vooral normerend optrad, is nu steeds meer een verbindende en zelfs
ondernemende en inspirerende rol op ziin plaats (zie figuur z3).

Actief discussie aangaan met bestaande en nieuwe partners biedt kansen voor
verbreding van natuurbeleid
Verbinden begint met het actief zoeken en samenbrengen van nieuwe partners. We
signaleerden al de kansen voor nieuwe samenwerking met Partijen op het gebied van
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ln worÞshops ís gesproÞen over de Þijkrichtingen en de rol van de provincie die doorbij post.

landbouw, water en recreatie. Maar vanuit de verschillende waarden die natuur heeft,
kan de provincie nog veel meer partners zoeken. Denk aan de bouwwereld, de zorg en
en ergiebed

rilven.

partijen met elkaar in gesprek raken. Om hun potentieel te
benutten, is het belangrijk dat de provincie verkent welke kennis, ideeën en
vaardigheden ze in huis hebben. En wat zijn eigenlijk de wensen van burgers,
ondernemers en maatschappelijke organisaties? Wat zijn de knelpunten waardoor
initiatieven niet worden ontwikkeld? Onder welke voorwaarden willen de verschillende
partijen deelnemen? Welke kansen zien ondernem e¡s? Zo kan bijvoorbeeld verkend
worden wat de mogelijkheden ziln om schoon beekwater uit de Drentsche Aa te
verkopen. Of mogelijk ziin er bedrijven die willen bijdragen aan het behoud van
veengebieden waarbij ze de CO,-vastlegging zien als compensatie voor emissie uit het
bedrijf.
Een volgende stap is dat de

Als onderdeel van de actualisatle van het natuur- en omgevingsbeleid kan de provincie
in gesprekken met de partijen hun wensen verkennen. Daarbij kunnen de kilkrichtingen

een rol vervullen als middel om het gesprek op gang te brengen en wederzijds drijfveren
te verhelderen.

Ondernemen
Om de nieuwe coalities rond natuur succesvol te laten werken, kan ook een
ondernemende rol van de provincie effectief zijn. De provincie neemt dan de regie om
veranderingen in gang te zeften. Partijen hebben soms hulp nodig in de vorm van
gerichte investeringen om gewenste ontwikkelingen op gang te brengen. Regie kan ook
bestaan uit het bieden van heldere kaders die duidelijkheid geven en tegelijk voldoende
ruimte laten voor lokaal maatwerk.
Op die manier faciliteert de provincie een proactieve planologische uitvoeringspraktijk.
Hiermee kan zij belangrijke knelpunten in de praktijk van duurzame
plattelandsontwikkeling wegnemen. Belangrilk is een goede balans te vinden: waar
stuurt en investeert de provincie, waar faciliteert ze en waar laat ze keuzes over aan

64

|

De Drentse naruur in 2o4o Vier kijkr¡chlingen voor de toekomst

>o
t¿J

andere partijen? De provincie gaat op zoek naar een evenwicht tussen regie op publieke
goederen en ruimte laten voor sociaal eigenaarschap.

Inspirerende visie nodig
De nieuwe omgangsvormen tussen de provincie en de maatschappeliike partijen zullen

gebaatzijn bij een inspirerende toekomstvisie die begint bij de drilfveren achter het
omgevings- en natuurbeleid. Door visies te ontwikkelen en uit te dragen kan de
provincie partijen'verleiden'tot ruimtelijke en sociale initiatieven. Na de decentralisatie
van het natuurbeleid ligt hier een taak en een kans voor de provincie om dit samen met
de betrokken en nieuwe partijen op te pakken: maatschappelilke organisaties,
bedrijven, aangrenzende provincies, de Duitse deelstaat Nedersaksen, gemeenten en
waterschappen, Een nieuwe visie kan als inspiratiebron dienen en richting geven aan de
act¡viteiten en de maatregelen van deze coalitiepartners.
ln haar nieuwe rol zal de provincie ook te maken krijgen met beperkingen die alleen op
nationaal of internationaal niveau opgelost kunnen worden. Denk aan de wet- en
regelgeving. Actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van de nieuwe landelilke
natuurvisie blijft daarom gewenst. Ook ís het van belang dat de provincie zicht houdt op
ontwikkelingen in het Europees beleid wat betreft het gemeenschappelijk
landbouwbeleid, de landschapsconventie en de Europese biodiversiteitsstrategie.
Alleen zo kan de provincie sturen op goede (inter)nationale kaders voor een breed
gedragen en effectief provinciaal natuurbeleid.

Noten
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Het natuurbeleid is sinds zoro ingrijpend veranderd. Zo

heeft de provincìe nieuwe taken gekregen op het gebied
van natuuT, terwijl ondertussen de financiële middelen

onder druk staan. Voor de provincie Drenthe het moment
vooT een heroriëntatie op het provinciale natuurbeleid,

en om lijnen uit te zetlen voor de toekomst. D¡t krìjgt
zìjn beslag in de actualisatie van de Orngevingsvisie en
de nìeuwe verbrede Natuurvisie. De inzet van Drenthe
is om samen met burgers en maatschappelijke partijen

inspiratievolaarr de slag [e gaan met natuuT en landschap
in Drenthe.
Het PBL heeft op verzoek van de provìncie Drenthe
een toekomstverkenning uitgevoerd voor natuur en
landschap in zo4o. l-liervoor zijn vier zogenoemde

kilkrichtingen of scenarìo's gebruikt. Deze belichten de
verschillende waarden van natuur en landschap, van
'natuuT om de natuur' tot'natuur om economìsch te
ben

utten'.

De kijkrichtìngen bieden inspiratie en prikkelen het

denken over de toekomstige beleidsopgaven. Ze geven
zicht op mogelijke toekomsten voor de natuur, op
strategieën om doelen dichterbij te brengen en op de
rollen die de provìncie en haar partners hierbij l<unnen
spelen.
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Workshop Statencommissie voor Omgevingsbeleid
Kijkrichtingen vaor Drents natuur en landschap=
verslag, 15 mei 2013

Ed Dammers, Hendrien Bredenoord, Arjen van Hinsberg&RikkeArnouts (PBL)
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1 Inleiding
Op woensdag 15 mei 2013 hebben de provincie Drenthe en het PBL (Planbureau voor de
Leefomgeving) een workshop met de Provinciale Statencommissie Omgevingsbeleid georganiseerd, De workshop was gewijd aan de realisering en actualisering van het Drentse
natuur- en landschapsbeleid. Deze notitie doet verslag van de resultaten die de workshop
heeft opgeleverd.

In de Omgevingsvisie Drenthe (2010) heeft de provincie onder andere haar ambities op
het gebied van natuur en landschap verwoord. In het licht van actuele ontwikkelingen,
zoals de economische crisis, het stilvallen van de woningmarkt en de decentralisatie, wil
de provincie kijken hoe zij haar ambities kan realiseren en zo nodig aanpassen, Hierbij
doet zij een beroep op de kijkrichtingen (scenario's) die het PBL in de ffatuurverkenning
2010 - 2040 (2072) heeft ontwikkeld. Daarvoor wordt het project Kijkrichtingen natuur
en landschap voor Drenthe uitgevoerd.
De doelen van het project Kijkrichtingen natuur en landschap voor Drenthe

a

a

a

zijn

het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van de natuur- en
waterdoelen, dit in relatie tot andere ontwikkelingen zoals herijking van de EHS
het maken van keuzes voor de inzet van middelen voor natuur en water op korte
en middellange termijn, waarbij de kansen voor natuur, water, recreatie en economie
gecombineerd worden tot een duurzame gebiedsontwikkeling
een vernieuwende, begrijpelijke en aansprekende manier van communicatie over
natuur
een bouwsteen voor de (toekomstige) actualisatie van het onderdeel natuur van
het omgevingsbeleid

De workshop is georganiseerd voor vertegenwoordigers van de verschillende politieke
partijen die in de Provinciale Statencommissie Omgevingsbeleid zijn vertegenwoordigd.Aan de hand van kijkrichtingen zijn mogelijkheden gezocht voor:

o
.
.
o

het realiseren van de natuurdoelen
keuzes maken voor de inzet van de beperkte middelen
de natuur bij de mens brengen
input leveren voor de natuurvisie en de actualisatie van het omgevingsbeleid

De workshop was er op gericht om voorkeuren uit te spreken, maar nog niet om keuzes
te maken. De resultaten van de workshop worden samen met die van de interne en externe workshop verwerkt in een brochure. De interne workshop is op 29 januari gehouden met verschillende teams van de provincie en de externe workshop op 9 april met
Drentse gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, natuur- en milieuorganisaties,
bedrijven en andere organisaties die bij het natuur- en landschapsbeleid van de provincie
zijn betrokken. De brochure is bedoeld om de natuurvisie en het omgevingsbeleid van de
provincie te inspireren. Begin 2014willen de Provinciale Staten van Drenthe een besluit
nemen over de actualisatie van het omgevingsbeleid. De natuurvisie die de provincie
ontwikkelt levert hier input voor.

3

2 Opening en welkom
Dhr. Huizing, voorzitter van de Provinciale Statencommissie Omgevingsbeleid, opent de
bijeenkomst. Hij geeft het woord aan Dhr. Munniksma, die een korte inleiding geeft. Dhr,
Munniksma stelt daarin dat hij ruim een jaar geleden in aanraking kwam met de Natuurverkenning van het PBL, Van daaruit ontstond het idee om de vier kijkrichtingen (scenario's)voor 2040 die daarin zijn opgenomen toe te spitsen op Drenthe,Hij werd vooral gegrepen door het laatste hoofdstuk, waarin het PBL vanuit de verschillende kijkrichtingen
terug redeneert naar nu, Belangrijke boodschappen voor hem waren dat het natuurbeleid
de afgelopen jaren te technocratisch en ecologisch werd ingestoken en dat verbreding
van het beleid belangrijke kansen biedt. Hierdoor kunnen sectorale belangen worden
overstegen en kan er gezocht worden naar verbindingen en combinaties,
Mw. Oldenhuis, projectleidster van Kijkrichtingen natuur en landschap voor Drenthe gaf
hierna een korte inleiding. Zeging in op de aanleiding en de doelen van het project,
Daarnaast informeerde ze de deelnemers over de manier van werken die is tijdens het
project is toegepast en de stand van zaken. De beoogde resultaten van de workshop zijn
dat de Statenleden in groepjes met behulp van de kijkrichtingen hun ambities op het gebied van natuur en landschap voor Drenthe benoemen. De verschillende ambities worden
meegenomen in de brochure die het PBL oplevert, De brochure zal als input dienen voor
de nieuwe omgevingsvisie en de daaraan gekoppelde natuurvisie die de provincie opstelt.
Naar aanleiding van de presentatie vraagt een deelnemer wat het verschil is tussen de
omgevingsvisie en de natuurvisie, Medewerkers van de provincie geven aan dat de omgevingsvisie alleen hoofdlijnen van het omgevingsbeleid weergeeft en dat de natuurvisie
een uitwerking daarvan is van voor het natuurbeleid, In de natuurvisie wordt bijvoorbeeld het verschil tussen de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 benadrukt. Het
is belangrijk om niet te vergeten dat het hier om twee verschillende visies gaat en dat de
rol van Provinciale Staten bij het opstellen van beide visies eveneens verschillend is.
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3 Kijkrichtingen
Mw. Van Egmond van het PBL gaf een presentatie van de kijkrichtingen die het planbureau heeft ontwikkeld. Het PBL doet op een wetenschappelijke en onafhankelijke manier
beleidsgericht onderzoek op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het brengt een
keer in de vier jaar een Natuurverkenning uit, Vorig jaar is de Natuurverkenning 2010 2040 gepubliceerd. Deze bevat de kijkrichtingen Vitale Natuur, Beleefbare Natuur, Functionele Natuur en Inpasbare Natuur.
Deze vier kijkrichtingen zijn gebaseerd op de drijfveren van mensen om actief te zijn
voor de natuur en het natuurbeleid. De drijfveren variëren van 'de mens is verantwoordelijk is voor het herstel en de verbetering van de biodiversiteit'tot'de natuur is robuust,
dynamisch en past zichzelf wel aan'.

Op basis van de verschillende drijfveren zijn vier kijkrichtingen gemaakt over de natuur
die wenselijk zou kunnen worden gevonden. Daarnaast is per kijkrichting een strategie
verkend om de wenselijk geachte natuur te realiseren. De kijkrichtingen kunnen worden
bekeken via de website van het planbureau (www,pbl,nl
en
).
De kijkrichtingen van de Natuurverkenning zijn op het landelijke niveau gericht. In opdracht van de Provincie Drenthe heeft het PBL de nationale kijkrichtingen naar het provinciale niveau vertaald. De actoren, doelen, maatregelen en dergelijke zijn in grote lijnen vergelijkbaar, maar er zijn wel accentverschillen.
Vitale Natuur

.
.
o
.
¡

Natuur is er voor de natuur zelf.
Nadruk op internationale karakteristieke biodiversiteit: natte heide, hoogveen, beekdalen, robuuste systemen.
In Drenthe zijn veel relatief grote natuurgebieden; milieukwesties zijn opgelost,
Het Rijk voert de regie; veel samenwerking tussen publieke partners en ook met private.
Visievorming, investeringsprogramma's en concessies voor bedrijven in ruil voor natuurontwikkeling spelen een voorname rol.

Beleefbare Natuur

o
¡
.
.
.

In het groen wordt geleefd.
Accent op hooggewaardeerde natuur in de nabijheid van woonkernen.
In Drenthe is veel hooggewaardeerde natuur en dag- en verblijfsrecreatie; de natuur
is bereikbaar en toegankelijk en de belevingswaarde is hoog.
De provincie voert de regie, maar werkt veel samen met publieke en private partners.
Uitnodigingsplanologie en publieke en private financiering staan voorop.

Functionele Natuur

.
.

Natuur wordt duurzaam gebruikt.
Nadruk op duurzaam gebruik van de diensten die de natuur levert, bijv. waterberging, waterzuivering, koolstofvastlegging en plaagbestrijding in de landbouw.
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In Drenthe is er veel waterberging en -zuivering in de beekdalen, veel energie uit
a

biomassa en een duurzame landbouw (bestuiving, bodemerosie)'
Er wordt veel samengewerkt in innovatienetwerken; de provincie en andere overheden bieden kaders en stellen kennis beschikbaar,
Vermarkten van de diensten en een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten spelen een grote rol.

Inpasbare Natuur

o
.
.
.
o

Met natuur kan geld worden verdiend.
Het accent ligt op ruimte voor economische ontwikkelingen in en om natuurgebieden(wonen, werken en attracties in groen) en een minimale beschermingsregime (natuur kan tegen een stootje).
In Drenthe is sprake van veel schaalvergroting in de landbouw, verspreide bebouwing, permanente bewoning van recreatiewoning en veel windenergie.
Het initiatief ligt bij bedrijven en burgers; de gemeenten en de provincie stellen alleen
globale kaders en zien toe op de naleving ervan.
Private initiatieven, afspraken met private partijen en private financiering zijn speerpunten.

Vervolgens ging ze in op vier thema's die belangrijk zijn voor natuur en landschap in
Drenthe: biodiversiteit, recreatie, landbouw en water. Ze schetst de huidige situatie en
geeft aan hoe er, met behulp van de kijkrichtingen, in de toekomst met deze thema's zou
kunnen worden omgegaan.
Mw. Van Egmond sloot af met een korte beschouwing over de rollen die de provincie bij
het realiseren van de nieuwe omgevingsvisie kan spelen, Hierbij gat ze aan dat het belangrijk is dat de provincie niet alleen een normerende rol speelt, maar ook een ondernemende, verbindende en inspirerende rol,
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4 Provinciale ambities op gebied van natuur en landschap
Na een kofte uitleg van het verdere programma en de spelregels die hierbij golden werden de aanwezige statenleden in drie groepen verdeeld. In elke groep
bespraken de statenleden met behulp van de kijkrichtingen hun ambities op het
gebied van natuur en landschap in Drenthe. Om de verschillende ambities goed
tot hun recht te laten komen was elke groep zo divers mogelijk samengesteld
wat betreft de politieke kleur van de statenleden.

4.1 Groep 1
Aan groep l namen deel:Dhr. van Berkel (PW), Dhr. Fokkens (PvdA), Dhr. Van Hinsberg
(PBL), Mw. Hovinga (Provincie Drenthe, gespreksleidster), Dhr, Klein-Koerkamp (CDA),
Mw. Meeuwissen (VVD), Mw, Stijkel-Kuipers (CU) enMw. Van de Vijver (Provincie Dren-

the),
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In de werkgroep werd gestart met een rondje opmerkingen over de presentaties. Hierbij
stelden de statenleden de volgende punten aan de orde.
Momenteel wordt er veel sturing gegeven aan het natuurbeleid. De uitdaging is om een
balans te zoeken tussen natuur en mensenwensen, De kijkrichtingen Beleefbare en Functionele Natuur laten zien dat er mogelijkheden zijn om die balans te vinden, Inpasbare en
Vitale Natuur lijken voor het vinden van de balans te extreem.

Uiteindelijk zal de omgevingsvisie een integraal verhaal moeten bevatten, waarin er
eveneens aandacht is voor zaken als stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Met de blik op
de toekomst zal ook gekeken moeten worden naar wat andere provincies doen. Afstemming met de Noordervisie ligt daarom voor de hand, Belangrijk is om aandacht te beste-
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den aan de mogelijkheden die de combinaties van de kijkrichtingen bieden; er hoeven
niet altijd keuzen te worden gemaakt.
De kijkrichtingen prikkelen het denken over de toekomst, Ook geven zij goede aanknopingspunten om anders naar de toekomst te kijken; zij brengen kansen in beeld en leggen verbindingen tussen verschillende beleidsvelden. De kijkrichtingen laten eveneens
zien dat er nagedacht moet worden over de rollen van de provincie in de toekomst,
De kijkrichtingen maken discussie los over de mate waarin de natuur voorop moet staan
Hierover gaat de politieke discussie.Uiteindelijk gaat het om de balans tussen mens,
natuur en economie. Hierbij dient ook aandacht te worden besteden aan veiligheid en
schade, bijvoorbeeld door wild dat de wegen oversteekt.
De kijkrichtingen maken duidelijk dat soms gekozen moet worden, bijvoorbeeld om te
voorkomen dat de beschikbare middelen te versnipperd worden ingezet. Daarnaast kan
gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden, zoals natuur realiseren met landgoederen,
of natuurbeheer regelen met een National Trust zoals in Engeland. Belangrijk hierbij zijn
de haalbaarheid en de financierbaarheid.

Bij de presentatie van de kijkrichtingen maar ook bij de natuurvisie is het belangrijk om
'landschap'goed te positioneren. Als het onderdeel is van de kijkrichtingen en visie dan
moet dat ook worden aangegeven, Bij natuur en landschap in Drenthe gaat het eveneens
over de brinken, dorpen en essen.
De kijkrichtingen bieden aanknopingspunten om 'natuur uit de hoek te halen'; er zijn
kansen op verbinding met de thema's water, recreatie en landbouw.
Na aanleiding van de presentatie en het overzicht van de mogelijke rollen die de provin-

cie kan spelen werden de rollen besproken. Hierbij kwamen de volgende punten ter sprake.

Duidelijk is dat de rol van de provincie door de decentralisatie aan het veranderen is.De
vraag is onder meer hoe de provincie de regierol moet gaan invullen. Gaat het hierbij
alleen om de grote lijnen of om juist om meer sturing?
De mate van sturing kan wellicht per gebied verschillen. Waar neemt de provincie de
regie en investeert de provincie? Waar zoekt de provincie nieuwe partners en faciliteert
zij? En waar laat de provincie het over aan lokale partijen? Belangrijk bij deze discussie is
gelijktijdig: hoe zet de provincie haar geld in?
Het gaat in de toekomst niet alleen om het maken van keuzen over de doelen maar ook
over de rollen die de provincie dient te spelen om die doelen te bereiken. Het denken
over de rollenheeft een toegevoegde waarde.
De gemeenten zijn belangrijk als partners, De provincie vervult hierbij een schakelfunctie. Een belangrijke vraag bij het nemen van de regie is'Wie pakt wat op?'.

Op de vraag wat er interessant is in de discussies over kijkrichtingen noemen de statenleden de volgende zaken,

Uitnodigingsplanologie is een interessant concept: "'ja, graag'in plaats van'nee, tenzij'
", Wel moet goed worden nagedacht over de uitvoering; het concept klinkt mooi, maar

komt in de praktijk snel in botsing met juridische regels. Opgemerkt wordt dat er ook in
het huidige beleid al veel kan, maar dat er bij de uitvoering van het beleid door de andere overheden snel etiketten worden geplakt met bijvoorbeeld het idee dat in de EHS niets
mag. Maar het uitgangspunt'nee, tenzij', laat wel ruimte.

B

De uitwerkingen van de kijkrichtingen per systeem of landschapstype, zoals de beekdalen, is ook interessant. Niet alle beekdalen hebben dezelfde uitgangspositie. Bij de beekdalen is het belangrijk om te kijken naar de openheid, het gebruik en de waterfuncties.
Wel moet worden opgelet dat de keuzes met betrekking tot het waterbeheer (functie
volgt peil of peil volgt functie) grote (economische) consequenties kunnen hebben.

Verder is het interessant om breder te kijken dan alleen naar de natuur in Drenthe. Niet
alle natuur is even belangrijk in lokaal, nationaal of internationaal verband. En niet alles
hoeft overal te worden gerealiseerd. Tegelijkertijd is duidelijk dat Drenthe nationaal en
internationaal belangrijke natuur heeft. De discussie over hoogvenen ligt gevoelig: 'Handen af van het Bargerveen'.
Voorts wordt opgemerkt dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de kosten.
Aan de ene kant is er vaak geld nodig om partijen te laten meewerken. Aan de andere
kant is het interessant of en hoe andere partijen willen meewerken. In dit verband zijn
bijvoorbeeld de ideeën van ZLTO over de 'ondernemende EHS' belangrijk.
Als nabrander werd nog opgemerkt dat het belangrijk is om ook aandacht te besteden
aan de radioastronomie. Denk aan Lofar en Astron.

4.2 Groep 2
Aan groep 2 namen de volgend mensen deel: Dhr. Arnouts (PBL), Mw. Van Egmond
(PBL), Dhr. Huizing (PvdA), Mw, Oldenhuis (Provincie Drenthe), Mw. Smits (SP), Dhr.
Stel (VVD) en Dhr. Wijbenga (CDA).

De discussie tussen de statenleden in deze groep concentreerde zich op vier punten. Het
eerste punt was dat water een onderwerp is dat de verschillende kijkrichtingen met elkaar verbindt.Water kan bijvoorbeeld de basis zijn voor de Drentse ruimtelijke ordening.
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In het rapport Groundsfor changestaat dit ook al centraal. Dat lijkt vooral op Functionele
Natuur, maar water speelt ook een belangrijke rol in de andere kijkrichtingen.
Een kernactiviteit zou dan het bufferen van water kunnen zijn, Dit wil zeggen dat water
in natte tijden in Drenthe wordt vastgehouden en dat het water in droge tijden wordt
gebruikt. Dit speelt bijvoorbeeld in de Veenkoloniën en op het Drents plateau.
De consequentie kan dan zijn dat vooral de boeren natte voeten krijgen. Hun land komt
soms onder water te staan. Er wordt opgemerkt dat veel boeren dat niet eens een probleem zouden vinden als ze er maar een vergoeding voor krijgen. Hiervoor zou een systeem voor groenblauwe diensten kunnen worden opgezet. Een voordeel hiervan is dan
dat er dan geen boeren hoeven te worden verplaatst of uitgekocht. Natuur en landbouw
kunnen op dit punt goed samen gaan.
Het tweede punt was dat het belangrijk is om keuzes te maken tussen combineren waar
dat kan en scheiden waar dat nodig is. Waar mogelijk moet je dingen proberen te combineren. Kijken waar dat kansrijk is. Het gaat om maatwerk leveren. Hierbij moet je in het
algemeen voor een positieve score zorgen, dat kan wel betekenen dat je op onderdelen
een wat minder positieve score hebt. De regels zouden dit mogelijk moeten maken.
Als je niet kunt combineren, moet je duidelijke keuzes maken, Niet alles kan overal. In
dat geval moet de overheid zich betrouwbaar tonen. Dit betekent dat zij niet na een paar
jaar weer een andere route moet inslaan,
Op deze manier kan bijvoorbeeld verrommelingworden tegengegaan. Als iedere gemeenten alles mag, dan krijg je wildgroei waarbij steeds stukjes natuur verdwijnen, Als je
daar goed op stuurt, gebeurt dat veel minder. Soms moet je dan zeggen dat dingen op
de ene plek niet mogen en op andere plekken wel. Hierdoor zorgje dat Drenthe mooi
blijft en dat je geen situaties krijgt die soms in Brabant gangbaar zijn (geweest).
Een derde punt was

dat recreatie en het beleven van natuur belangrijk zijn, Je moet aan
bewoners
van
en
bezoekers aan Drenthe kunnen laten zien wat je allemaal doet met
de
de natuur, wat de Drentse natuur te bieden heeft.
Verblijfsrecreatie en het organiseren van evenementen zouden meer ruimte moeten kunnen krijgen zolang dat niet schadelijk is voor de natuur, De partijen die die ruimte krijgen, zouden dan iets terug moeten doen voor de natuur, bijvoorbeeld via compensatie.
Op dit punt is er spanning geweest tussen natuurorganisaties en recreatieondernemers,
maar dat is niet nodig. Recentelijk hebben bijvoorbeeld de RECRON en de Drentse Milieufederatie heel goed samengewerkt.
Een laatste punt dat aan de orde kwam is de behoefte aan flexibiliteit bij het toepassen
van regels. De huidige regels zijn nu soms te strak om de bovenstaande suggesties op te
kunnen pakken. Te vaak wordt er getoetst aan een lijstje criteria en wordt een idee afgeschoten omdat er niet (helemaal) aan een criterium wordt voldaan. Je zou veel meer
moeten kijken naar een positief totaalplaatje met winst voor natuur en economie. Dan
levert iedereen wat in, maar krijgt iedereen ook wat terug. Dus van toetsen naar afwe-
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gen.Uitnodigingsplanologie, waarbij de overheid mensen uitnodigt om met ideeën te komen en daar op een constructieve manier mee omgaat, sluit hierop aan.

4.3 Groep 3
Aan groep 3 namen deel: Mw. Bakker (PvdA), Mw, Bredenoord (PBL), Dhr. Dijkstra
(CDA), Mw, Van Dinteren (GL), Dhr. Hoornstra (PvdA), Mw. Kleine (Provincie Drenthe,
gespreksleidster), Dhr. van Lookeren-Campagne (D66), , Dhr. Lumkes (Provincie Drenthe) en Mw. Westerhof (Provincie Drenthe).

Allereerst kwam een aantal 'basis vragen'aan de orde. Zoals wat is natuur, wat vind ik
belangrijk en wat is de waarde van natuur? Daarna gaven de deelnemers aan wat waardevolle ideeën zijn om mee te nemen naar het beleid voor de toekomst.
Natuur is een veelomvattend begrip, Hierbij bij gaat het zowel over de door de mensen
ontwikkelde en gecultiveerde natuur als de natuur voor de natuur, Natuur is niet echt
begrensd, Verschillende aspecten van natuur zijndoor de groep belicht. Zo was er in het
verleden weinig aandacht voor de functionele kant van de natuur. Dat is nu veranderd,
Daarnaast is wonen voor Drenthe een prioriteit, waarbij het groen toegevoegde waarde
levert.Dit betekent dat het vooral om de economische potenties van natuur gaat en dat
de natuurkwaliteit niet leidend is. Daarmee is de toegankelijkheid van natuur belangrijk,
want mensen willen kunnen genieten van de grote stille heide. Maar dan moet die stille
heide er wel zijn. Dus moeten we zorgen dat de benodigde randvoorwaarden goed zijn en
zorgen dat het waterpeil omhoog gaat om zo de grootste natte heide van West Europa in
stand te houden,
Zoneren is een optie, waarbij rustige kernen worden ontwikkeld. Eigenlijk gaat het om de
balans tussen de verschillende aspecten. Dus zorg voor balans tussen natuur, wonen en
economie. Maar ook balans tussen Europese verplichtingen en wensen vanuit recreatie
en economische bedrijvigheid. Met aandacht voor:

.
.

de kansen die er zijn en deze benutten
onomkeerbaarheid van keuzen en inzicht in de consequenties van keuzen
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.
o

gebieden kiezen waar de natuur puur blijft en verbindingen nodig zijn om soorten te
laten bestaan
vrijetijdsbesteding van de inwoners van Drenthe; dit verhoogt de waarde van Drenthe
als woonprovincie

Enkele suggesties die werden gedaan voor het toekomstige beleid waren:

o
.
o
.
o
.
.
.

Zorgvuldig omgaan met wat we aan (vitale) natuur hebben; dat vitaal de onderlegger
is wordt breed gedeeld; maar niet iedereen streeft naar elanden in de toekomst.
Wel kansen durven toestaan of bieden aan mensen om te genieten van de natuur; dit
is ook goed voor de gezondheid,
In de toekomst is ruimte nodig voor energie en voor voedselproductie,
Benut het'blauwe' goud (Functionele Natuur) meer, zoals drinkwater uit de Drentse
Aa

Uitnodigingsplanologie met ontwikkelingen zoals een boomhotel
Benut de combinatiemogelijkheden van landbouw en natuur zoals bloemrijke randen.
Besteed aandacht aan'negatieve'invloeden; zorg voor begrenzing hiervan zoals woningbouw,
Bied ruimte aan economische ontwikkelingen, maar beperk negatieve effecten op de
natuur die onomkeerbaar zijn,

Belangrijk is om eerst een visie te ontwikkelen. Daarin uitwerken wat je wil beschermen
en waar je planologische ruimte wil geven aan nieuwe ontwikkelingen (uitnodigingsplanologie). Meer werken vanuit het perspectief van kansen dan belemmeringen opwerpen,
Vertrouwen hebben in de burgers. De Drentse maat voor ogenschouw houden. Zorgen
dat de omgevingsvisie integraal is. Het geheel dient wel een juridische basis te hebben.

L2

5 Plenaire presentatie van resultaten
Na de discussies in de drie groepen is elke groep is gevraagd om de meest interessante

ideeën plenair te presenteren. Op deze manier konden alle statenleden die aan de workshop deelnamen kennis nemen van de belangrijkste uitkomsten.
De vertegenwoordiger van groep 1 gaf te kennen dat de kijkrichtingen interessante invalshoeken bieden. De belangrijkste punten die in deze groep naar voren kwamen waren:

o
.
o
.
.
.
¡

Bekijk natuurwaarden vanuit een Europese blik.
Verbind mens, natuur en economte.
Nieuwe elementen opnemen in de rollen van de provincie, zoals inspireren en ondernemen; belangrijk is om niet alles zelf te willen organiseren,
Maak op een slimme manier keuzes: de middelen zijn beperkt, zoek daarom nieuwe
mogelijkheden, vind partners en geef ze ruimte.
Besteed aandacht aan onveiligheid en schade door wild in het verkeer.
Voorkom doorschieten in de regelgeving.
De ideeën van ZLTO over de ondernemende EHS zijn interessant.

De vertegenwoordiger van groep 2 stelde voorop dat het niet om

of/of gaat, maar om

en/en. Hierbij kwam ter sprake:

¡
.
.
o
.
o
¡
.

De groep was uniform van mening dat water leidend is voor de keuzes.
Probeer water vast te houden in balans met de nodige investeringen,
Belangrijk is dat mensen investeren in natuurbeleving.
De blauwgroene structuur is voornaam.
De vraag is hoe je de inrichting en het beheer efficiënt maakt.
De regelgeving vormt vaak een barrière en moet worden aangepast.
Uitnodigingsplanologie moet maatwerk bieden.
Betrouwbaarheid is belangrijk voor de voortzetting van bedrijfsactiviteiten.

De vertegenwoordiger van groep 3 gaf te kennen dat er een leuke, geanimeerde discussie was gevoerd. De belangrijkste zaken die hierbij aan de orde kwamen waren:

.
o
.
.
.

Enkele basisvragen zijn'Wat is natuur?'en'Wat zijn de grenzen'.
De discussie kan in één zin worden samen gevat als'balans tussen natuur, wonen en
economie',
Het gaat toch vaak om polderen; harde keuzes kunnen meestal niet worden gemaakt.
Er was overeenstemming dat Vitale Natuur de basis vormt: over wat je toelaat en hoe
je invulling geeft aan uitnodigingsplanologie bestaan verschillen van mening.
Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met wat onomkeerbaar is; ie moet geen dingen stuk maken.

Na afloop van de drie presentaties voegden de deelnemers tijdens de plenaire discussie

nog twee punten toe:

a

a

Het is belangrijk om duidelijk te ziJn over natuur en landschap: (1) landschap naast
de natuur, (2) landschap als deel van de natuur of (3) natuur als deel van het landschap.
In de omgevingsvisie en de natuurvisie dient een link met de Noordelisie te worden
gelegd.

T4
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Afronding van de workshop

De workshop werd afgesloten door dhr. Munninksma. De gedeputeerde vond het leuk om
de reacties uit de drie groepen te horen en vond de gepresenteerde uitkomsten interessant. Hij maakt hierover de volgende opmerkingen:

a

a

a

a

a

a

a

a

Wat betreft de werkwijze valt op dat je met behulp van de kijkrichtingen (scenario's)
positieve energie kunt genereren,
Wat betreft de inhoud is opvallend dat veel ideeën uit de drie groepen vergelijkbaar
zijn, zoals de noodzaak van een balans tussen verschillende ruimtegebruiksfuncties.
De ideeën over uitnodigingsplanologie, het polderen en het vinden naar een balans
tussen ve rsch i I lende ru i mtegebru i ksfu ncties geven energ ie.
Een groot deel van de inzet van LTO heeft een goede plek gekregen binnen de Ecologische Hoofdstructuu r.
Voor de provincie is het belangrijk dat zij beter fundeert waarom zij bepaalde keuzen
maakt; dan gaan regels meer leven en krijg je anderen beter mee.
Hierbij moet ook voldoende rekening worden gehouden met de landbouw en andere
partijen : agrarisch natuurbeheer, weilanden vernatten, koppelen van verschillende
landgebruiksfuncties; compenseren van schade.
Belangrijk is om goed uit te leggen dat sommige soorten, zoals de steenmarter, op
lokaal niveau wel veel voorkomen maar op Europees niveau schaars zijn; hierbij is
het relevant de regelgeving doordacht toe te passen.
De relatie tussen de omgevingsvisie en de natuurvisie vergt aandacht; de natuurvisie
dient goed met de Noordervisie te worden afgestemd.

Tot slot bedankt Dhr. Munninksma de Provinciale Statenleden voor hun deelname aan de
workshop en de provinciale ambtenaren en de medewerkers van het PBL voor de organisatie ervan.
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Bijlage: Deelnemers aan de workshop

Dhr. Arnouts (PBL)
Mw. Bakker (PvdA)
Dhr, Van Berkel (PW)
Mw, Bredenoord(PBL)

Dhr. Dammers (PBL)
Dhr. D¡jksrra (cDA)
Mw. Van Dinteren (GL)
Mw. Van Egmond (PBL)

Dhr. Fokkens (PvdA)
Dhr. Van Hinsberg(PBL)

Dhr, Hornstra (PvdA)
Mw. Hovinga (Provincie Drenthe)

Dhr, Huizlng (PvdA)
Dhr. Hussels (Provincie Drenthe)
Mw. Kleine (Provincie Drenthe)

Dhr. Klein-Koerkamp (CDA)
Dhr. Lumkes (Provincle Drenthe)
Dhr. Van Lookeren-Campagne (D'66)
Mw. Meeuwissen (WD)

Dhr. Munniksma (Gedeputeerde Staten provincie Drenthe)
Mw. Oldenhuis (Provincie Drenthe)
Mw, Smits (SP)

Dhr. Stel (WD)
Mw. Stijkel-Kuipers (CU)
Mw, Veenstra (Provincie Drenthe)
Mw. Van de Vijver (Provincie Drenthe)
Mw, Westerhof (ProvÌncie Drenthe)

Dhr. Wijbenga (CDA)

