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Onderwerp: Gescheperde schaapskuddes

Geachte voorzitter/leden,

Gescheperde schaapskuddes zijn belangrijk voor Drenthe vanuit onder andere cultu-
reel, natuur- en landschapsbeheer- en vanuit recreatief-toeristisch perspectief. Zij

vormen mede de identiteit van Drenthe.

Met de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies heeft het Rijk in 2012
zijn Rijksregeling voor gescheperde schaapskuddes beëindigd. Gezien het belang
voor Drenthe is vanaf 2012 de ondersteuning van gescheperde schaapskuddes door
de provincie overgenomen.

Het doel was om de regeling in 2014 te evalueren en te herzien. Omdat wij gedurende

2014 meer inzicht hebben gekregen in de dooruverking van de decentralisatie van

natuur in de provinciale Begroting en er in 2015 naar verwachting ook meer duidelijk-
heid komt over de PAS-maatregelen en de uitwerking van het nieuwe gemeenschap-
pelijke landbouwbeleid (nieuw stelsel (agrarisch) natuurbeheer, graasdierpremie),

hebben wij na overleg met de besturen van de schaapskuddes ervoor gekozen de
regeling pas in 2015 te gaan herzien.
Wij zullen daarom de huidige regeling in 2015 nog in de oude vorm voortzetten.

Het Overlegorgaan Nationale Parken ZuidwestDrenthe heeft inmiddels laten weten

dat het de ondersteuning van de twee schaapskuddes in zijn gebied in 2015 voortzet.

Omdat wij de afgelopen periode al wel gesprekken hebben gevoerd met een tweetal
gescheperde kuddes (stroomdal en Bargerveen) die in aanmerking komen voor sub-

sidiëring, willen wij deze in 2015 al toevoegen aan de gescheperde schaapskuddes
die subsidie ontvangen.



{ Wü hebben hiervoor aanvullende financiering (€ 50.000,--) voor 2015 kunnen vinden
uit de onderbesteding van het budget Vitaal platteland in 2014.

Met de acht bestaande en de twe-e nieuwe gescheperde schaapskuddes hebben wij
ínmiddels een aantial goede bijeenkomsten gehad. Met hen willen wijvolgend jaar ook
in gesprek blijven om in gezamenlljkheid te zoeken naar een goede invulling van de
nieuwe regeling, met als resultaat een duurzame oplossing voor de instandhouding
van de gezichtsbepalende gescheperde schaapskuddes in Drenthe.


