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Onderuverp: Vaststelling verhoging budgetplafonds openstellingsbesluit 2014 ten
behoeve van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u informeren over het verhogen van de budgetplafonds van

het openstellingsbesluit voor het begrotingsjaar 2014 ten behoeve van de Subsidie-
verordening Natuur- en Landschapsbeheer Drenthe (hierna SVNL).

Jaarlijks stellen wij de subsidieplafonds open in het kader van de SVNL. Daarbij gaat

het om beheer van natuur en agrarisch natuurbeheer. Ten tijde van het openstellings-
besluit in september 2013 konden wij, vanwege besluitvorming in de Tweede Kamer
over de Begroting (Prinsjesdag), geen risico nemen en niet vooruitlopen op het vast-
leggen van langjarige afspraken. Wij hebben toen besloten een aantal budgetten

symbolisch op € 1,00 open te stellen. Dit stelde de beheerders in ieder geval in staat
een subsidieaanvraag voor beheer voor 2014 in te dienen.

lnmiddels zijn de beschikbare budgetten duidelijk, is de aanvraagperiode gesloten en

is bekend wat is aangevraagd. De financiële middelen voor beheer staan vanaf 2014
in onze Begroting.

ln onze vergadering van 25 maart 2014 hebben wij een besluit genomen over het

verhogen van de budgetplafonds van het openstellingsbesluit 2014 len behoeve van

de SVNL.

Door de afspraken met het Rijk en de provincies in het Natuurakkoord en Natuurpact
maken wij onderscheid in beheer binnen en buiten de ecologische hoofdstructuur
(EHS). Vorig jaar hebt u de Herijking van de EHS vastgesteld, waardoor een kleinere

EHS is ontstaan. De SVNL is voor alle beheerders gelijk. De beheerovereenkomsten

worden afgesloten voor een periode van zes jaar.
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Door het afsluiten van het Natuurpact moeten wij een aantal zaken anders organise-

ren; Staatsbosbeheer valt vanaf 2014voor het eerst onder de SVNL. Daarnaast vindt

de invoering van Lumpsumafspraken plaats. Lumpsum betekent een vastgestelde
prijs voor een gespecificeerd totaal beheerpakket en geldt voor beheerders van
> 75 ha die ook verplicht gecertificeerd zijn. Het is de bedoeling om de komende jaren

de Lumpsumafspraken met beheerders ook met andere onderdelen aan te vullen,

zoals bijvoorbeeld inrichting en monitoring. Hierdoor wordt de uitvoeringslast voor
overheid en beheerders lager. |n2014 gaat het bij de Lumpsum om Staatsbosbeheer

en de Bosgroep Noord en Oost Nederland.

Op basis van de toegedeelde budgetten voor beheer hebben wijvoldoende middelen

binnen de EHS maar onvoldoende middelen buiten de EHS. Wij hebben ervoor geko-
zen de bestaande bos- en natuurgebieden buiten de EHS open te stellen, vanwege de
ecologische waarden. Een extra argument hiervoor is het toekennen van de recreatie-

toeslag die ervoor zorgt dat deze gebieden toegankelijk zijn voor publiek. Dat is overi-
gens nog niet voldoende voor alle recreatieve voorzieningen, waaronder fietspaden.
Samen met de betrokken partijen zal dit probleem onderzocht moeten worden en op-
lossingen worden bedacht.
Voor Landschap is de consequentie van onvoldoende middelen buiten de EHS dat
maar beperkt opengesteld kan worden. Met name voor Staatsbosbeheer geldt op dit
moment dat wij daarom een aanvraag van € 950.000,-- voor landschap niet kunnen
honoreren. Op dit moment zoeken wij naar oplossingen om landschap op een goede

wijze beheerd te krijgen. Wij denken daarbijonder andere aan het betrekken van
agrariërs (inzet in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid),
andere
financiers en herberekening van de normkosten.

Graag gaan wij de komende maanden met u in gesprek over de keuzes die wij moe-
ten maken. De Realisatiestrategie en de Natuurvisie zijn een goed aanknopingspunt
om deze gesprekken te voeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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