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Onderwerp: Eindevaluatie TenneT compensat¡efonds

Geachte voozitter/leden,

ln april 2008 is door uw staten, op verzoek van netbeheerder TenneT, besloten af te

wijken van het Provinciaal omgevingsplan (POP) teneinde de hoogspanningslijn tus-
sen Hoogeveen en Zwolle in stand te houden en op te waarderen.

Samen met de provincie Overijssel is een compensatiebedrag van € 10 miljoen met

TenneT overeengekomen voor het handhaven van de in het landschap beeldbepalen-

de hoogspanningsmasten. Drenthe zou daarvan € 6 miljoen ontvangen, onder voor-
waarde dat een compensatieregeling zou worden opgesteld. Daarbij is afgesproken

om de middelen in landschapsprojecten te steken en deze in nauw overleg met
TenneT uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma werd eind 2009 vastgesteld, op

basis van een op 21 april2009 vastgestelde beleidsregel.
Het gehele project had als einddatum 31 december 2011. Door middel van een aantal

tussenevaluaties bent u over de uitvoering op de hoogte gebracht.

Het uitvoeringsprogramma bestond uit vier koepels:
Koepels Beschikbare bedragen
I Robuuste Verbindingen € 694.165
ll BeekdalOude Diep € 2.875.835

lll lnrichting Reestdal € 495.835
lV Agrarisch Gultureel Erfgoed € 1.884.165

Proceskosten € 50.000



2

De gemeenten, het waterschap en terreinbeherende organisaties in Zuidwest-Drenthe
hebben deelgenomen aan zogenaamde'snelkooksessies' waar het uitvoerings-
programma, de verdeling over de vier koepels en projecten zijn vastgesteld. Helaas

waren zij niet in staat om de projecten in te dienen, deze uit te voeren en af te rekenen

uiterlijk 31 december 2011.

Doordat zij niet in staat waren om de projecten tijdig in te dienen en uit te voeren,
vond de eindafrekening na 31 december 2012 plaats.

Vervolgens is in 2010 besloten om de strakke indeling in koepels los te laten. Voor
koepel lll liep de uitvoering goed en konden namelijk geen beschikkingen meerwor-
den afgegeven, terwijl in andere koepels sprake was van te weinig aanvragen. ln
overleg met de partners is een praktische herverdeling opgesteld en zijn diverse

nieuwe projecten gesubsidieerd. Bij de eindafrekening bleek dat een aantal projecten

nog niet was afgerond en dat er nog een bedrag overbleef, doordat projecten minder
hadden gekost dan eerder was geraamd. Dit geld is ingezet voor een aantal projecten,

waar de provincie Drenthe normaliter vanuit het natuurakkoord voor aan de lat zou

staan. Een voorbeeld hiervan is een vergoeding voor het verlies op agrarische be-
drijfsgebouwen, door een bedrijfsverplaatsing uit de stadsrandzone van Meppel nabij
de Reest. ln het ILG zou dit een verliespost opleveren van € 400.000,--. Door deze
kosten hier in te boeken beperkt de provincie de verplichtingen vanuit het lLG.

De projecten
De projecten die zijn uitgevoerd hebben een grote bijdrage geleverd aan het herstel
van het landschap en zijn zeer divers van aard.

Zo is in de gemeente De Wolden een landbouwbrug aan "De stuw" gerestaureerd en

verbeterd. De brug was al een aantaljaren geleden afgekeurd voor zwaar landbouw-

kundig verkeer. Vanuit de landinrichting Zuidwolde-Noord kon men niet tot een goede

oplossing komen vanwege de benodigde financiën. De meest voor de hand liggende

oplossing om de oude cultuurhistorische brug te vernieuwen bleek niet haalbaar en

een nieuwe ontsluiting was verkeerstechnisch en landbouwkundig niet gewenst. Door

de TenneT-gelden, is voor alle partijen de beste oplossing gekozen en de oude brug

hersteld.

ln totaal z¡n 23 projecten uitgevoerd. Bij een aantal ging het om veruerving van
gronden in de Robuuste Verbinding nabij Zuidwolde en in het Oude Diep-gebied

Voor deze aankopen geldt dat vanuit het ILG geen fínanciering voorhanden was.
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Verder zijn projecten uitgevoerd die leidden tot een verfraaiing en/of restauratie van

het landschap. Zo hebben particulieren en agrariërs in het gebied rond Koekange hun

erven en houtsingels kunnen herstellen en daarbij een verplichte snoeicursus van
Landschapsbeheer Drenthe gevolgd.

ln Zuidwolde is het vlinderommetje aangelegd en voorzien van bewegwijzering (waar-

bij door gebruik van de smartphone (QR-code) informatie wordt gegeven over natuur
en landschap rond het dorp).

ln het landinrichtingsgebied van Zuidwolde zijn beplantingen hersteld en in Ten Arlo is
de oude landschapsstructuur en het karakter van het brinkdorp hersteld. Dit was het
grootste project, waar in het najaar van 2010 ook de offlciële start van het project is
gehouden. De gemeente De Wolden is ook de trotse eigenaar geworden van de eer-
ste wandelknooppuntenroute in onze provincie.

De route voert door het gebied rond Koekange, Echten en het Reestdalen sluit aan
op routes in Overijssel.

ln het Reestdal is een aantal projecten uitgevoerd om historische erven en land-
schappelijke beplanting te herstellen. De beplanting werd uit de TenneT-gelden be-
kostigd, de restauratie van de gebouwen kwam voor rekening van de eigenaren. ln
één project knap je zo erf en gebouw op. Voor scholieren is een lespakket ontwikkeld

over de cultuurhistorie van het gebied.
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ln de Reestdalzone vanaf De Schiphorst tot in de stadsrand Meppel is het cultuurhis-

torische karakter hersteld in een gezamenlijk project met de gemeente Staphorst,

zodat hier sprake is van een grensoverschrijdend project.
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ln dit gebied ligt ook één van de oudste bewoonbare plaatsen in Zuidwest-Drenthe, de

boerderij Eesinge. Dit monument was in verval en is verworven door de Stichting Het

Drentse Landschap. Deze heeft het laten restaureren met TenneT-gelden en de in-

richting is tot stand gekomen met de stichting Hospice Meppel, die het nu in gebruik

heeft als hospice. De Stichting Het Drentse Landschap herstelde ook de cultuurhisto-
rische keuterij De Kiefte in Schrapveen, die nu wordt verhuurd aan toeristen.

De gemeente Hoogeveen heeft twee educatieve ommetjes aangelegd in Fluitenberg

en Stui2and, Midden-Drenthe heeft de loswal in het Hamveld, aan het Linthorst

Homan Kanaal, gerestaureerd en het nabijgelegen Reigerveen hersteld. Verder zijn in
het dorp Drijber erven opgeknapt onder leiding van Landschapsbeheer Drenthe. ln de

Mantingerbos en -weiden is een groot project door Natuurmonumenten uitgevoerd om

de waterhuishouding te herstellen en landschappelijke maatregelen te nemen. Dit
project vroeg een grote bijdrage, maar betreft ook een aanzienlijke oppervlakte in de

bovenloop van Het Oude Diep, waar de natuurlijke condities zijn hersteld en het land-

schap een flinke impuls heeft gekregen.
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Verder is langs Het Oude Diep een aantal projecten uitgevoerd in de zone vanaf het

Linthorst Homankanaaltot aan Stuifzand. Doelwas een verdere versterking van het
beekdal tot natuurgebied.

Afronding
Het project is officieel per I januari 2012 afgerond, maar zal financieel worden afge-
rond in de zomer van 2012. Ook zijn dan de laatste, uitgelopen, aannemersactiviteiten

afgerond.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,
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