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Onderwerp: Planvorming Bestuurscommissie Bargerveen/Schoonebeek

Geachte voorzitter/leden,

Wij informeren u hiermee over het door ons in gang gezette planproces voor het ge-

bied Bargerveen/Schoonebeek.

Voor de uitvoering van de projecten "Nieuwe natuur" heeft het Ministerie van

EconomischeZaken voor fase 1 van het project Bargerveen/Schoonebeek € 7 miljoen

beschikbaar gesteld. Daar worden € 800.000,-- provinciale middelen aan toegevoegd.

Tevens wordt bijgedragen door de gemeente Emmen en het Waterschap
Vechtstromen.

Vooruvaarde voor de projecten is dat snel wordt gestart en binnen vier jaar zichtbare

resultaten worden gehaald.

Op 27 september 2013 hebben wij de Bestuurscommissie Bargerveen/Schoonebeek
geïnstalleerd. De Bestuurscommissie heeft opdracht gekregen het project voor de

deelgebieden Noordelijke Bufferzone en Weiteveen in uitvoering te nemen en plannen

op te stellen voor het deelgebied Schoonebeek.

Tevens is onderdeel van de opdracht om in het deelgebied Schoonebeek landbouw-

versterkende maatregelen voor te bereiden.

De opdracht aan de Bestuurscommissie is een nieuwe impuls te geven aan een al

lang lopend landinrichtingsproces.

Voor de realisatie van de doelstellingen zijn twee besluiten nodig: een besluit tot het

opstellen van een vernieuwd lnrichtingsplan (kader WILG) en een besluit tot het op-

stellen van een Provinciaal lnpassingsplan voor de bufferzone (kader WRO). Ter

voorbereiding van deze plannen wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.
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Een vernieuwd lnrichtingsplan voor het deelgebied Schoonebeek (kader WILG)

ln 2013 is het door ons vastgestelde lnrichtingsplan Nieuw-Schoonebeek onherroepe-

lijk geworden. Dit plan heeft de daarvoor wettelijk vereiste planprocedure doorlopen.

Om het lnrichtingsplan en de nieuwe inrichtingsopgave te laten aansluiten, hebben wij

besloten een vernieuwd lnrichtingsplan op te stellen.

Het vernieuwde lnrichtingsplan zal eveneens de vereiste wettelijke procedure doorlo-

pen. Het lnrichtingsplan stellen wijvast.

Een Provinciaal inpassingsplan (kader WRO)

ln het eerder vastgestelde lnrichtingsplan is aan de zuidzijde van het Bargerveen een

bufferzone opgenomen van circa 220 ha. Van dit gebied is reeds een groot deel ver-

worven (circa 180 ha). Voor de inrichting van deze bufferzone is een planologische

functiewijziging van landbouw naar natuur noodzakelijk. lnrichting van de bufferzone

en maatregelen in het aansluitende landbouwgebied dienen goed met elkaar te wor-

den afgestemd. Ten behoeve van een optimale plancoördinatie en de provinciale be-

langen (realisatie van natuur- en landbouwdoelstellingen) hebben wij in overleg met

de gemeente Emmen en de partners in de Bestuurscommissie besloten om een Pro-

vinciaal lnpassingsplan op te stellen voor de bufferzone.

Op basis van de Provinciewet hebben wij de voorbereidingen van dit besluit ter hand

genomen. Wijzullen het ontwerp van het Provinciaal lnpassingsplan ter vaststelling

aan u voorleggen.

M.e.r.-procedure

Toetsing van de voorgestelde planvorming aan de Wet Milieubeheer leidt tot de con-

clusie dat wij een gecombineerde planJbesluit-m.e.r.-procedure volgen.

Wijzullen u tijdig informeren over de voortgang van het project.

Hoogachtend

Gedepu e Staten van Drenthe,
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