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Aan:

de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 19 maart2014
Ons kenmerk 1 21 3.1 1201 40017 17

Behandeld door mevrouw G. Pothof (0592) 36 53 54

Onderwerp: Ontwerp-lnrichtingsplan Dwingelderveld; module 2 Spier-Moraine

Geachte voorzitter/leden,

ln onze vergadering van 18 maarl2014 hebben wij het ontwerp-lnrichtingsplan
Dwingelderveld; module 2 Spier-Moraine vastgesteld.

Medio 2010 hebben wijhet lnrichtingsplan Dwingelderveld vastgesteld. Dit plan heeft

betrekking op het Nationaal Park Dwingelderveld en enkele aangrenzende gebieden,

een oppervlakte van in totaal 5.480 hectare. ln het plan is aangegeven dat de inrich-

tingsmaatregelen in twee modules worden uitgevoerd. De eerste module is tegelijk

met het lnrichtíngsplan vastgesteld en vervolgens in uitvoering genomen. ln deze

eerste module is het grootste deel van het eigenlijke Dwingelderveld plus het

Kloosterveld ingericht. Het grootste deel van de maatregelen is inmiddels uitgevoerd;

de module loopt formeel nog tot 1 januari 2016.

De Bestuurscommissie Dwingelderveld heeft nu een ontwerp-inrichtingsplan (2e uit-

voeringsmodule) opgesteld voor het gebied Spier-Moraine. Het plangebied is 775 ha

groot en gelegen ten oosten van de 428 (Terhorsterzand en Moraine) en in het

noordoostel'rjk deel van het Nationaal Park Dwingelderveld. De begrenzing is aange-
geven op de plankaart. Deze 2" module zal lopen van 2014-2016. Het plan bevat

doelstellingen en maatregelen op het gebied van natuur, water, recreatie, landschap

en cultuurhistorie.
ln het lnrichtingsplan Spier-Moraine worden naar verwachtíng de volgende provinciale

doelen gerealiseerd:
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a. Vermindering verdroging: ruim 350 hectare

b. Realisatie ecologische hoofdstructuur (inrichting): 25 hectare

c. Ontsnippering: inrichten aansluiting ecoduct, bijdrage aanleg ecologische verbin-

dingszone
d. Vasthouden gebiedseigen water: circa 450.000 kubieke meter

e. Verbetering landbouwkundige ontwatering

Het waterschap Reest en Wieden heeft een watergebiedsplan ten behoeve van dit
gebied opgesteld; beide plannen worden gelijktijdig ter visie gelegd van 27 maart tot

en met 7 mei 2014.

Financiën
De totale kosten van deze 2" module zijn € 2,4 miljoen. De financiering is als volgt:

Provinciale bijdragen:
PAS-middelen
Bijdrage ecoduct
Onderuitputting 1 " module

Totaal

700.000
402.500

300.000

1.402.500

De overige bijdragen komen van het waterschap Reest en Wieden, de gemeenten

Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe, Staatsbosbeheer, het Nationaal Park

Dwingelderveld en via de LIFE-subsidie.

lnformatieavond
Op donderdag 10 april a.s. wordt een informatieavond over de plannen gehouden. U

bent vanaf 19.30 uur welkom in het Schortinghuis in Spier voor een kop koffie. De

avond start om 20.00 uur. Tijdens deze avond worden de doelen en maatregelen toe-

gelicht en is er ruimte voor algemene vragen.

Op 27 maart2014 komt het plan digitaal beschikbaar en kan worden opgevraagd bij

mevrouw G. Pothof (q. pothof@drenthe. nl).

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris(=- voorzitter

wa.coll


