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Onderuverp: Externe IPO-commissie interprovinciale verdeling ontwikkelopgave natuur

Geachte voorzitter/leden,

Op 9 meijl. hebben wij u geïnformeerd over de werkwijze van de externe comm¡ssie
die in opdracht van het |PO-bestuur een advies opstelt over de interprovinciale verde-
ling van de ontwikkelopgave voor natuur.

Op 11 juni a.s. brengt de externe commissie op basis van een 8O%-voorstel een be-
zoek aan Drenthe om zich te laten informeren over de voortgang en over de natuur-
opgave die de provincie Drenthe heeft. Met een 8Oo/o-voorstel wordt bedoeld dat de
hectares en bedragen die voor de ontwikkelopgave nodig zijn voor 80% moet kloppen
ln de komende weken tot 10 juli 2012 hebben de provincies dan de tijd om de laatste
en definitieve cijfers in te vullen.

ln de bijlage treft u een schets aan van wat de provincie op het gebied van de EHS
heeft gerealiseerd en welke opgave er in het licht van internationale verplichtingen tot
2021 voor Drenthe ligt. Deze bijlage is voor ons de basis voor het voorstel dat wij voor
de externe commissie uitwerken en zenden wij u nu ter voorbereiding toe, vooruit-
lopend op de toelichting op het voorstel voor de externe commissie, die wij op 13 juni
a.s. zullen geven.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

Bijlage(n)
jk.coll.

secretaris



Bijlage 1

De ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur in Drenthe

De opgave

ln 1990 is tussen het Rijk en LTO Nederland over de ecologische hoofdstructuur
(EHS) afgesproken 285.000 ha landbouwgrond van functie te veranderen naar natuur
De provincie Drenthe heeft een 18.027 ha nieuwe natuur toebedeeld gekregen,
primair bedoeld voor de EHS.

De EHS is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door
verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich
makkelijker verspreiden over meer gebieden. Hierdoor is de natuur in deze gebieden
beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden en neemt de kans toe dat planten- en
diersoorten beter kunnen overleven. Grotere natuurgebieden zijn gevarieerder en er
kunnen meer soorten planten en dieren leven.

Tot en met 2010 heeft Drenthe voor de EHS 10.000 ha verworven en daarvan 4.000
ha ingericht. Drenthe heeft daarmee op landelijke schaal bewezen met een hoog
maatschappelijk rendement, een grote bijdrage te leveren aan het realiseren van de
internationale verplichtingen waar Nederland voor staat.

Het EHS-beleid is in 2010 verwoord in de Omgevingsvisie van Drenthe. Hierin staat
het toekomstbeeld voor 2040 aangegeven. Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie
is de EHS robuuster gemaakt, maar is wel 2.500 ha bestaande natuur geschrapt als
EHS. Dit betrof vooral kleinere natuurterreinen losliggend van de EHS die
beperkingen opleverden voor de landbouw. Deze natuurterreinen houden wel een
natuurfunctie, maar zijn in het kader van de Omgevingsvisie van geen provinciaal
belang meer. Deze herijking is gebeurd tegen de achtergrond dat het toenmalige
ministerie van LNV beleidsmatig toestond dat 10% van de beheersuitgaven buiten de
EHS verstrekt konden worden.

De Drentse EHS zoals die is opgenomen in de Omgevingsvisie komt daarmee in
totaalop afgerond 75.250 hectare, waarvan 18.000 ha EHS nieuwe natuur (inclusief
robuuste verbindingen). De huidige begrenzing van de nieuwe natuur van de EHS
past in het toekomstbeeld van 2040.

Op grond van het huidige rijksbeleid is 2.500 ha nieuwe natuur, inclusief de robuuste
verbindingen vervallen. De EHS in Drenthe is daardoor weer kleiner geworden.
Overigens hebben robuuste verbindingen een belangrijke functie . Ztl zorgen ervoor
dat de natuurgebieden in Drenthe en de aangrenzende provincies en Duitsland niet
als losse eilanden naast elkaar liggen maar verbonden worden. Het is daarom wel
wenselijk om de robuuste verbindingen voor het toekomstbeeld 2040, wellicht in
afgeslankte vorm, in gedachte te houden. Op het kaartbeeld komen zij tot met de
periode 2021 echter níet meer voor.

De provincie Drenthe kiest er vanuit haar beperkte financiële positie voor om uit te
blijven gaan van een robuuste EHS. Dit in tegenstelling tot een aantal andere
provincies die van een EHS uitgaan met een provinciale plus, eventueel met eigen
provinciale financiering.



Voor wat betreft de provincie- en landsgrens overschrijdende EHS zijn met Duitsland
en de provincies Groningen en Fryslân de EHS gebieden op kaart goed op elkaar
aangesloten. De verbinding met Overijssel, langs de Reest vraagt de nodige aandacht
omdat Overijssel de EHS hier heeft geschrapt. Er is nog in totaal 100 ha aan Drentse
en 100 ha aan Overijsselse kant nodig om het hydrologisch systeem in zijn
volledigheid te kunnen herstellen. lnvesteren in de Reest levert voor Nederland zeer
bijzondere en in Europees verband zeldzame kwelgebonden graslanden op
(waaronder blauwgrasland). Op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing die op
de instemming van de maatschappelijke partners en waterschappen kan rekenen.

Bloemrijk grasland langs de Reesf

Het G roen ma nifest Drenthe

Op basis van het Groenmanifest 2010 gaat de provincie Drenthe nu uit van een
aangepaste taakstelling EHS nieuwe natuur in Drenthe: van 18.000 ha naar 15.500
ha. Hiermee is een goed functionerende EHS gegarandeerd.

Van het bijgestelde restant van de taakstelling nieuwe natuur van 15.500 ha is
inmiddels 10.000 ha gerealiseerd en in eigendom bijde terreinbeherende organisaties
of in eigendom en beheer bij particulieren. Daarmee resteert een opgave voor
afronding EHS nieuwe natuur in Drenthe van in totaal 5.500 ha.

Het voorstel voor de EHS in het Groenmanifest wordt gedragen door de Commissie
Landelijke Gebied (CLG). Zij adviseert om uit te gaan van alle lopende verplichtingen
(projecten/werken), plus de verplichtin gen van u it Prog rammatische Aanpak Stikstof
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(PAS), Natura2000, buffergebieden en Kader Richtlijn Water (KRW). tn het CLG zijn
onder andere LTO Noord, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Waterschappen, het
Particulier Grondbezit en Gemeenten vertegenwoordigd.

Afwikkeling ILG

Het nieuwe rijksbeleid greep (vanaf 20 oktober 2010) plotseling en hard in de
provinciale beleidsprocessen in. De provincie Drenthe was op dat moment alvoor
2.000 ha aan juridische verplichtingen aangegaan voor verwerving/functieverandering
en 3.400 ha voor inrichting. Dit betreft ontwikkelingen (lopende verplichtingen) die in
de'pijplijn' zaten: diverse aankopen in de EHS, de realisatie van EHS via toedeling in
enkele landinrichtingsprojecten en de aangegane verplichtingen voor Particulier
Beheer.

Projecten in uitvoering: Dwingelderveld en Versnelde lnrichting Eelder en
Peizerdiep (VIEP)

Nagenoeg alle aangegane verplichtingen van voor 20 oktober 2010 zijn inmiddels in
uitvoering en/of afgerond. Twee aansprekende voorbeelden van projecten zijn het
Dwingelderveld en de VIEP waar efficiënt samen met de gebiedspartners doelen op
gebied van water, natuur, landbouw en recreatie worden bereikt

De uitvoering van het inrichtingsplan Dwingelderveld bestaat uit diverse
herstelmaatregelen (o.a. realisatie van een natuurlijk water- en slenkensysteem,
herstel van de open heide, restauratie vennen, wateropvang) en heeft twee doelen:
1. het gebied verder te ontwikkelen als grootste natte heidegebied van West-Europa
2. het langer vasthouden van overvloedig regenwater ten faveure van gebieden

benedenstrooms.
De afronding van het project is gepland in nlaar 2014.

Bij de VIEP worden drie doelen van het ministerie van EL&l gerealiseerd:
f . in een gebied van 3.500 ha wordt de landbouwstructuur verbeterd
2. door een combinatie van waterberging en EHS ontstaat een robuust gebied van

1.700 ha dat dient als waterberging, vooral voor de veiligheid van de stad
Groningen

3. realisatie van een nieuw natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van de EHS.
Het project wordt uitgevoerd onder de WILG en is in 2007 in uitvoering genomen. ln
2012 worden alle werkzaamheden voltooid.



Herstelvan het Noordenveld in Nationaal Park Dwingelderueld

Alle verplichtingen zijn gericht op een robuuste natuur te ontwikkelen zoals venryoord
in de omgevingsvisie en daardoor passend bij de internationale opgave. De hieraan
verbonden en aangegane verplichtingen zullen door ons als provincie onverkort
nagekomen dienen te worden.

De Onlanden in functie als waterberging en als natuurgebied

De ontwikkelopgave afronding EHS

Drenthe heeft 70% van de taakstelling nieuwe natuur EHS gerealiseerd. Deze nieuwe
natuur ligt voor het overgrote deel binnen de internationale verplichtingen. Dit betekent
dat veel gebieden wachten op de laatste afrondende aankopen of functieverandering,
voordat tot inrichting kan worden overgegaan. Door slim te combineren heeft Drenthe
bewezen een grote bijdrage te leveren aan de internationale doelen.

Voor de afronding van de EHS resteert momenteel een opgave van 3.500 ha nieuwe
natuur. Het betreft gronden die onderdeel uitmaken van het Natuurbeheerplan en zijn



gericht op de internationale doelen Natura2000 (PAS) en KRW. Als we de
ontwikkelopgave voor de internationale doelen willen realiseren, dan moet nog 1.500
ha van deze landbouwgrond voor 2021 van functie veranderen.

Natura2000 gebieden in Drenthe

Er z¡n 4 gebieden, waar de provincie met haar partners in staat is om snel naar
uitvoering over te gaan en die allen op hun eigen wijze bijdragen aan de internationale
doelen. Dit zijn: het Bargerveen, de Elperstroom (het blauwe hart), de Oude Willem en
de Reest.

De restant taakstelling van 2.000 ha nieuwe natuur na2O21, is dan nog nodig voor de
afronding van de EHS en levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan een goed
functionerende robuuste EHS met eindbeeld 2040. Het is dan ook niet juist om reeds
aangekochte grond van de robuuste EHS met eindbeeld 2040 in de tussentijd te
vervreemden of van functie te laten veranderen.

Met de hierboven beschreven opgave kan de provincie Drenthe de EHS afronden en
de bestaande natuur robuuster en weerbaarder maken. De inrichting zullen we in
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samenspraak met partners oppakken. Door deze (bewezen) aanpak kan Drenthe
tegen relatief lage maatschappelijke kosten een grote bijdrage leveren aan de
internationale verplichtingen waar Nederland op het gebied van PAS, KRW en
Natura2000 voor staat.

Ecologische Herstel Maatregelen PAS

De PAS gebieden buiten de Natura2000 begrenzing zijn essentieel voor het behalen
van de Natura2000 doelen binnen de begrenzing. Deze gebieden hebben wij op kaart
opgenomen als zijnde PAS ten behoeve van de Natura2000. Deze gebieden hebben
ook een functie bij het verbeteren van de hydrologie van Natura2000 gebieden.

Bargerveen, een bijzonder hoogveengebied in Europa

Het Bargerveen is een van de laatst overgebleven natuurgebieden met levend
hoogveen. De projecten die hier in uitvoering zijn of nog komen zijn een
schoolvoorbeeld van goede grensoverstijgende samenwerking met Duitsland.
Hierdoor zijn belangrijke internationale natuurdoelen gediend. Het Bargerveen (2000
ha) is aangemeld als Natura 20O0-gebied.

Om de gewenste ontwikkeling van levend hoogveen te krijgen is verhoging van de
grondwaterstand in een zo groot mogelijk deelvan het Bargerveen noodzakelijk.
Bovendien draagt dat bij aan het verbeteren van de kwaliteit van natte
heidevegetaties met hoogveensoorten en van de unieke bovenveengraslanden. Voor
de groei van deze veenmossen moet voldoende water van goede samenstelling -
goede verhouding methaan en CO2 - beschikbaar z¡n.

Het verbeteren van de waterhuishouding in het Bargerveen is niet gericht op
afzonderlijke plant- en diersoorten, maar planten en dieren zullen zeker profiteren
van het maatregelenpakket. Als de Natura 2OO0-habitattypen zich uitbreiden of in
kwaliteit stijgen, zal dat goed uitpakken voor de karakteristieke planten- en
diersoorten die daarbij horen.

De ontwikkelingen in dit gebied staat echter vanwege de brief van het ministerie van
EL&l sinds oktober 2010 abrupt stil. Dit heeft ertoe geleid dat de financiële
constructie met partners, Rijk en EU in een ander licht staat. Omdat de Europese
cofinanciering nu wegvalt, kan het project niet meer voor 2014 worden afgerond.

Langer wachten is echter geen optie meer. Als we nú geen maatregelen nemen, zal
de veenbasis onder het veen verdrogen en het hoogveen verloren gaan. Alleen tegen
zeer hoge kosten kan het dan weer voor toekomstige generaties worden hersteld.



Het Bargerueen, het waardevolle hoogveen en de bijzondere bovenveengraslanden

Het beheer

Op basis van het eindbeeld van de EHS is er vanaf 2014 in totaal voor het beheer in

Drenthe inclusief Staatsbosbeheer ruim € 1B miljoen nodig op jaarbasis Dit betreft
zowel het beheer op basis van de internationale verplichtingen als het overige
beheer/functieverandering binnen de EHS. ln totaal gaat het dan om 55.000 ha.

Door het afstoten van de Defensieterreinen binnen de EHS is 2.000 ha natuur
overgedragen aan terreinbeherende organisaties en particulieren. Deze gronden
zullen in de toekomst ook in aanmerking moeten komen voor een beheerssubsidie,
omdat ze deel uitmaken van de internationale doelen, zoals Natura2000

Er is hierbij nog geen rekening gehouden met het natuurbeheer van provinciaal
belang buiten de EHS, dat in de meeste gevallen een relatie heeft met het onderhoud
van het landschap en met het agrarisch natuurbeheer binnen de EHS (3.500 ha).

Bij het vaststellen van de Omgevingsvisie in 2010 hebben wij ervoor gekozen om de
omvang van de EHS te verminderen. Dit was vooral bedoeld om ruimte te geven aan
de landbouw rondom de vervallen gebieden. Daarbij is met het toenmalige ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV) afgesproken dat
beheersubsidie buiten de EHS voortgezet kan worden. Op basis hiervan zijn met de
terreinbeherende organisaties en in het bijzonder met de particulieren op dat moment
afspraken gemaakt hoe we met het natuurbeheer buiten de EHS om dienen te gaan.

De afspraak in het deelakkoord natuur is dat het agrarisch natuurbeheer buiten de
EHS (1.500 ha) gefinancierd wordt door het Rijk.



Particulier natuurbeheer binnen de EHS in de VIEP en bij landgoed de Eese

Wij vinden dat dit particulier beheer, niet direct gericht is op de internationale
verplichtingen maar waar wel bestuurlijke verplichtingen liggen zowel vanuit het Rijk
als de provincie, hun plaats moet krijgen bij de verdeling van de middelen om
natuurbeheer te financieren. Als provincie zullen wij ons inspannen om onze
afspraken na te komen

Een voorbeeld van particulier beheer binnen de EHS is het landgoed De Eese dat in
2007 een convenant heeft gesloten met het Rijk en de provincie om
natuurontwikkeling op het landgoed mogelijk te maken. Het toenmalige ministerie van
LNV heeft hiervoor extra quotum oppervlakte particulier natuurbeheer als
ontwikkelopgave bij de provincie neergelegd. lnmiddels is het landgoed zover dat zij
alle voorbereidingen getroffen hebben om 42 ha nieuwe natuur te kunnen gaan
realiseren. Dit jaar zijn de overeenkomsten agrarisch natuurbeheer voor deze
gronden afgelopen en het is van groot belang dat deze gronden nu omgezet worden
voor natuurontwikkeling. Gezien de bestuurlijke verplichting die hier ligt, is het van
groot belang dat de provincie zijn verplichtingen nakomt en de subsidie voor
functiewijziging hiervoor in 2012 toezegt.

Dat geldt ook voor het particulier beheer in de VIEP, waar de beheerder op
aanwijzing van de provincie 16 ha grond verworven heeft voor particulier beheer.
Deze gronden moeten nog van functie wijzigen van landbouw naar natuurbeheer.
Ook hier is sprake van een bestuurlijke verplichting omdat vergaande verwachtingen
gewekt zrjn. Deze eigenaar heeft nu de gronden met het plan van toedeling op naam
gekregen en het is van groot belang dat de provincie in 2012 hier subsidie toezegd
voor fu nctiewijzigin g.

Particulier Natuurbeheer in de

Onlanden

Landgoed de Eesse



Grond voor grond principe

Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) heeft in Drenthe 2.324ha in eigendom,
gefinancierd vanuit het lnvesteringsbudget Landelijk Gebied (lLG) oud en ILG nieuw.
Deze gronden zijn bestemd voor realisatie van de EHS, plannen van toedeling, oude
doelen en onderbedeling in landinrichtingsprojecten en financiering door provincie
(saldobenadering). ln Drenthe is na aftrekvan deze reserveringen 310 ha beschikbaar
voor het grond voor grond principe waarbij de financiering van lopende verplichtingen
prioriteit heeft. De verwachte opbrengst van een hectare van deze grond is circa €
27.000 ha.

Provinciale staten zijn akkoord gegaan met het onderhandelingsakkoord natuur onder
voonrvaarde dat de juridísche verplichtingen voor venruerving en inrichting bij voorrang
gefinancierd worden uit de landelijke grondvoorraad.

ln de bieding (ontwikkelopgave en beschikbare gronden) gaan wij er van uit dat het
kassaldo ILG oud beschikbaar blijft voor de ontwikkelopgave van Drenthe.

Bij een aantal kavefruilprojecten heeft de provincie zelf de benodigde gronden in het
traject gefinancierd.


