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Onderwerp: IPO externe commissie interprovinciale verdeling ontwikkelopgave natuur

Geachte voorzitter/leden,

ln het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur zijn afspraken vastgelegd over
de ontwikkelopgave tot2021voor de herijkte ecologische hoofdstructuur (EHS). Deze
zijn vastgelegd in het IPO document'Afspraken en uitgangspunten voor uitvoering en
implementatie onderhandel ingsakkoord'.

Onderdeel van de afspraken vormt de instelling van een externe commissie, die een
zivaarwegend en in principe bindend voorstel over de verdelingsvraagstukken doet
aan het IPO-bestuur. Deze commissie bestaat uit de heren prof. mr. P.C.E. van
Wijmen, mr. G.J. Jansen, ing. A. Vermeer, prof. dr. ir. R. Rabbinge en
prof. dr. S. Schaap. De commissie heeft de heer mr. G.J. Jansen aangewezen als
voorzitter.

Het bestuur van het IPO besluit op 11 oktober 2012 op advies van de adviescommis-
sie Vítaal Platteland (27 september) over het advies van de commissie.

Aan de provincies wordt gevraagd om voor 10 juli2012 de ontwikkelopgave voor de
herijking van de EHS op grond van de Europeesrechtelijke verplichtingen aan de ex-
terne commissie aan te bieden. Dit vindt plaats volgens een uniform format, met
kaartbeelden, dat uit de volgende onderdelen bestaat.
o Prioritering van de harde juridische verplichtingen venruerving en inrichting.
o Prioritering van gebieden voor de ontwikkelopgave verwerving en inrichting,

gebaseerd op de criteria voor de ontwikkelopgave.
o Financiële dekking voor de ontwikkelopgave via grond-voor-grond.
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Daarnaast wordt door de provincie de investeringsopgave aangeleverd voor de uitvoe-
ring van de beheerplannen Natura 2000 (inclusief PAS en hydrologische maatregelen)
en de Kaderrichtlijn Water (KRW), evenals de mogelijke financiering daarvan.

Het beleid van het rijk heeft (vanaf 20 oktober 2010) van de ene op de andere dag in
provinciale beleidsprocessen ingegrepen. Provincies waren op dat moment al een
aantal harde juridische verplichtingen aangegaan voor verwerving en inrichting. Het
betekent, en dat is ook afgesproken, dat er allereerst budget moet komen voor het
voldoen aan deze verplichtingen.

De Europese verplichtingen zijn leidend voor de ontwikkelopgave. Daarmee wordt
prioriteit toegekend aan verwerving en inrichting die bijdragen aan de realisering van
de Europese verplichtingen waaraan Nederland zich heeft verbonden. Deze hebben
betrekking op de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000, Soortenbeleid)en de KRW,
die soms samenhangen.

Bij het invullen van het format richten wij ons voor Drenthe in eerste instantie op de
ambitie in het door ons college omarmde groenmanifest, waarbij voor de ontwikkelop-
gave verwerving en inrichting onze aandacht uitgaat naar de internationale opgave
voor Natura2000 en KRW en de afronding van de EHS.

Nieuw in de discussie zijn de mogelijke gevolgen van het verminderen van de bezui-
niging op natuur met€ 200 miljoen, zoals is aangegeven in het stabiliteitsprogramma
Nederland (concept april2012). Wat hiervan de consequenties zijn voor het proces

waarin provincies zich bevinden met betrekking tot de decentralisatie is op dit moment
moeilijk aan te geven. Wij vinden dat aanvullende middelen voor natuur moeten wor-
den ingezet voor het beheer en aan het beheer gerelateerde vervallen ILG-taken.

Vooruitlopend op het definitieve voorstel dat wij op 10 juli bij de externe commissie
indienen, bezoekt de externe commissie ons op 11 juni om zich te laten informeren

over onze voornemens door middel van een (80%) voorstel. Ter voorbereiding hebben
wij op l6 mei een vergadering van het Commissie voor het Landelijk Gebied (onder
andere gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties en Land- en Tuin-
bouw Organisatie) om met hen dit voorstel te bespreken. Over het voorstel informeren
wij u eveneens per brief in de eerste week van juni en op de informatiebijeenkomst op
13 juni 2012.

Hoogachtend

gedeputeerde staten van Drenthe,
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