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Ondenarerp: Aanvullende informatie over Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 201 4,

Natuurvisie en Realisatiestrategie

Geachte voorzitter/leden,

Tijdens de discussie in de Statencommissie OGB over de Actualisatie Omgevings-
visie, Natuurvisie en Realisatiestrategie op 11 junijl. bleek behoefte aan verduidelij-
king op een aantal punten.

Uit het videoverslag van 11 juni zijn thema's geselecteerd waarvoor verdere informa-
tieverstrekking mogelijk verhelderend kan werken.

Hierbij treft u korte teksten over deze thema's aan voor respectievelijk de Actualisatie
van de Omgevingsvisie en de Natuurvisie/Realisatiestrategie.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn bij de voorbereiding voor de behandeling van

deze onderwerpen tijdens de statenvergadering van 2 juli a.s.

Hoogachtend,

e van Drenthe,

secretaris

e Omgevingsvisie
Overzicht aan te passen venruijzingen

Natuurvisie



 

ACTUALISATIE OMGEVINGSVISIE DRENTHE 2014 
Aanvullend memo bij Statenvoorstel 
 
Inleiding 
In de commissie Omgevingsbeleid is op 11 juni jl. het Statenvoorstel Actualisatie Omgevingsvisie 
Drenthe 2014 (AOV) besproken. Naar aanleiding van de discussie zien wij aanleiding om voor een 
aantal thema’s verdere helderheid te verschaffen. Het gaat om: 
* Verbeelding natuur op de visiekaart. 
* Zonneladder. 
* Permanente bewoning recreatieterreinen. 
* Transferium De Punt. 
* Windturbines versus zonneparken. 
 
Verbeelding Robuuste EHS op de visiekaart 
In de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2014 is een andere weergave van natuur op de visiekaart 
(kaart 1) opgenomen dan in de Omgevingsvisie Drenthe 2010 (OGV) het geval is.  
 
De volgende redenering ligt ten grondslag aan het Statenvoorstel dat u heeft bereikt: 
1. Op de provinciale visiekaart mag de lange termijn visie voor natuur niet ontbreken. 
2. De functie Natuur, zoals opgenomen op de visiekaart van de Omgevingsvisie Drenthe 2010, is 

niet meer bruikbaar als lange termijn visie. 
3. De kaartlaag ‘Robuust natuursysteem’ in de AOV is het beste alternatief voor de functie ‘Natuur’, 

o.a. omdat deze aansluit bij de uitwerking van het robuust natuursysteem in Hoofdstuk 7 AOV. 
4. Het opnemen van de kaartlaag ‘Robuust natuursysteem’ is verantwoord, ook omdat de visiekaart 

een indicatieve ontwikkelkaart betreft waarvan geen planologische schaduwwerking uitgaat. 
 
Ad 1.  
Op de visiekaart schetsen wij de kern van het lange termijn perspectief van het omgevingsbeleid. Als 
dragers voor de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe benoemen wij in de Omgevingsvisie het sociaal-
economische systeem, het landbouwsysteem, het watersysteem en het natuursysteem.  
Een verbeelding van het robuuste natuursysteem kan dus niet ontbreken op de visiekaart. 
 
Ad 2.  
De OGV 2010 kent drie van elkaar verschillende natuurkaarten: 
1. De functie ‘Natuur’ op de visiekaart van de OGV, bedoeld als ‘Robuuste EHS 2020’ zoals in de 

bijlage van de OGV 2010 beschreven. 
2. Kaart 4 OGV 2010, die de Robuuste EHS 2020/2040 weergeeft, waaraan het beleid uit de OGV is 

gekoppeld. 
3. De kaart kernkwaliteit natuur (kaart 2a van de OGV) die feitelijke EHS per 16-10-2009 verbeeldt. 
 
Als gevolg van de met het Rijk gesloten Natuurpact en de daarmee samenhangende ‘Herijking EHS’ 
2013 is ontwikkeling van de EHS anders gelopen dan in 2010 voorzien. Dit kunnen we illustreren aan 
de hand van een afbeelding die een vergelijking maakt tussen de kaart die is opgenomen in de OGV 
2010 en de kaart EHS 2013 die de provincie nu hanteert.  
 
Groen op de navolgende kaart is de EHS 2013, blauw functie Natuur zoals op de visiekaart van de 
OGV 2010 opgenomen. De kaart illustreert dat natuurontwikkeling anders loopt dan in 2010 voor 2020 
voorzien werd.  
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Kaart: Indeling Natuur 2010 sluit niet meer aan bij de EHS 2013. 

 
Een ander gegeven is dat aan de kaartlaag ‘Natuur’ uit de OGV 2010 geen beleid hangt. Het beleid 
van de provincie hangt aan kaart 4. ‘Robuuste EHS 2020/2040’, zoals blijkt uit de tekst van de OGV 
2010 (pag. 45 e.v.). Het ligt dus voor de hand deze kaart te hanteren voor de visiekaart in de AOV. 
 
Al met al is de conclusie dat de kaartlaag ‘Natuur’ van de Visiekaart 2010 feitelijk niet meer bruikbaar 
is en inhoudelijk niet aan het omgevingsbeleid gekoppeld is zoals kaart 4. Robuuste EHS 2020/2040 
van de OGV 2010 dat is. 
 
Ad 3.  
Kaart 4. Robuuste EHS 2020/2040 van de Omgevingsvisie Drenthe 2010 is nog altijd bruikbaar. 
Behalve dat deze bestaand is, is het actuele natuurbeleid sinds de OGV 2010 aan deze kaart 
gekoppeld. De actuele begrensde EHS (herijking 2013) valt binnen dit lange termijn perspectief voor 
het ‘robuust natuursysteem’ zoals de kaart nu heet. De kaart ‘robuust natuursysteem’ geeft zo het 
juiste lange termijn perspectief voor Drentse natuurontwikkeling weer. In de AOV is deze kaart als 
laag op de visiekaart ingevoegd. De titel van de kaart benadrukt dat het om een ontwikkelingskaart 
gaat en is daarnaast zo gekozen om verwarring met de begrensde EHS te voorkomen. Het betreft hier 
een beleidsneutrale overname uit de OGV 2010 . 
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Ad 4. 
Het ‘robuust natuursysteem’ zoals opgenomen op de visiekaart van de AOV, betreft een indicatieve 
aanduiding. Het geeft een visie weer c.q. een stip op de horizon voor gewenste ontwikkeling van 
natuur. De Robuuste EHS 2040 is van kracht tot een volgende omgevingsvisie. Van de visiekaart gaat 
géén juridische schaduwwerking uit en deze is niet bindend bij planadvisering. 
 
De juridische schaduwwerking voor natuurbeleid is gekoppeld aan de feitelijke Ecologische 
Hoofdstructuur. Die kaart wordt geactualiseerd indien nodig, is bepalend voor regelgeving en 
toetsingskader voor subsidieverlening. In de AOV vinden de we deze kaart terug als kernkwaliteit 
Natuur (kaart 2a). De kaart is gekoppeld aan de POV. De EHS 2013 is hierin momenteel opgenomen. 
 
Conclusie 
De keuze voor het overnemen van kaart Robuuste EHS 2020/2040 uit de OGV 2010 in de AOV 2014 
is correct. Het wegvallen van deze kaartlaag zou het ontstaan van een ‘witte vlek’ op de Visiekaart van 
de AOV betekenen; een gebied waarvoor dan geen provinciale visie zou bestaan, hetgeen, alleen al 
wanneer we vanuit een gedigitaliseerde Omgevingsvisie denken, onwerkbaar is. 
 
Wij zien wel dat verhelderd kan worden dat van de voorgenomen regeling geen directe beperkingen 
uitgaan voor andere beleidsthema’s. Wij stellen voor dat aan Hoofdstuk 3.2, 3de alinea  een 
verhelderende tekst wordt toegevoegd:: 
Op de visiekaart (kaart 1 AOV) is de ontwikkelrichting voor de robuuste systemen vastgelegd. Voor 
plantoetsing, regelgeving en subsidieverstrekking kan de visiekaart niet gebruikt worden. Daarvoor 
vormt de EHS kaart uit de POV de leidraad. De spelregels en regelgeving rond natuur zijn gekoppeld 
aan de vastgestelde EHS kaart. 
 
Zonneladder 
Vanuit het oogpunt om zuinig en doelmatig met het gebruik van de ruimte om te gaan, hanteren wij de 
zonneladder. Het idee hierachter is dat de provincie inzet op de productie van zonnestroom op daken. 
Dit wordt gestimuleerd met het energiebeleid. Voorbeelden zijn de ‘zonnelening’, ‘zonnekaart’ en de 
campagne ‘Zon zoekt Drent’ Daarnaast bieden wij ruimte voor de realisatie van zonne-akkers voor de 
lokale energieproductie aansluitend bij of in woon- en werkgebieden. In andere gebieden werken wij 
mee aan initiatieven die op basis van een coöperatieve gedachte lokaal ontstaan. De ‘zonneladder’ 
heeft een plek in de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2014 gekregen. 
 
Trede 3 van de Zonneladder werd in de commissie OGB ter discussie gesteld. Het gaat specifiek om 
de toevoeging van het begrip ‘maatschappelijk’ voor initiatieven van zonne-akkers buiten bestaand en 
bestemd stedelijk gebied. Hiermee zou gesuggereerd worden dat de ene organisatievorm zou 

prevaleren boven de andere. 

 
Conclusie 
Wij willen ter verheldering suggereren om de essentie voor de derde trede van dit thema in de tekst 
van de AOV te verhelderen. Dit kan door trede 3 van de zonnelader als volgt te herformuleren: 
3. Initiatieven met maatschappelijk draagvlak 
Grondgebonden zonne-installaties buiten bestaand stedelijk gebied kunnen alleen dan op een 
positieve houding rekenen wanneer de initiatieven voorzien zijn van een breed maatschappelijk 
draagvlak en kunnen rekenen op betrokkenheid vanuit de directe omgeving. Bij maatschappelijke 
initiatieven die inhaken op noaberschap, menselijke maat en kleinschaligheid – bijvoorbeeld in de 
vorm van lokale energiecoöperaties – gaan we in samenspraak met de initiatiefnemers verkennen 
onder welke voorwaarden toepassing mogelijk is. 
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Toelichting: 
-Met de begrippen ‘lokale initiatieven’ en ‘coöperatieve gedachte’ streven we geen organisatievorm na 
omwille van de organisatie vorm. Wij denken dat initiatieven van onder op, collectief en vanuit de 
maatschappij op meer draagvlak en betrokkenheid kunnen rekenen. 
-bovendien verwachten we grip te kunnen houden op de schaal en omvang van de ontwikkeling in 
relatie tot het dorp/ regio waar het initiatief komt te liggen. Geen energiecentrales voor centrale opwek, 
maar lokaal van onder op voor eigenproductie. 
 
Ter achtergrond melden wij tot slot nog dat in de afgelopen maanden gesprekken tussen de provincie 
en een aantal gemeenten zijn gevoerd over de consequenties van zonne-akkers op de ruimtelijke 
ontwikkeling van Drenthe. We hebben inmiddels een ruimtelijke en economische verkenning gedaan.  
 
Permanente bewoning recreatiewoningen 
De gemeente Hoogeveen heeft aan Provinciale Staten gevraagd om in te stemmen met het omzetten 
van het bungalowpark Nuilerveld naar een permanente woonbestemming. In de commissie OGB is 
naar aanleiding hiervan over het bredere beleid t.a.v. permanente bewoning van recreatieterreinen 
gesproken waarbij in meer of mindere mate voor versoepeling van het provinciaal beleid is gepleit. 
 
De huidige tekst van de omgevingsvisie – en POV – is dat alleen bij een ontheffingsbevoegdheid kan 
worden ingestemd met permanente bewoning. Achtergrond hiervoor is dat permanente bewoning leidt 
tot ‘verstening’ van het landelijk gebied. Ook gaat permanente bewoning ten koste van de capaciteit 
van recreatieverblijven, waardoor elders in het landelijk gebied een nieuwe vraag naar 
recreatiewoningen ontstaat. Alleen in uitzonderlijke gevallen zijn we bereid deze medewerking te 
verlenen. Hierbij moet worden voldaan aan de voorwaarden die de VROM-Inspectie stelt in de 
brochure ‘Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen; handreiking voor gemeenten’. Bovenop de 
landelijke voorwaarden uit de VROM brochure hanteert de provincie vier voorwaarden: 
• De legalisatie heeft alleen betrekking op recreatiecomplexen en niet op losse recreatieverblijven.  
• Het recreatiecomplex sluit aan op een kernbebouwing. 
• De legalisatie past binnen het integrale woonbeleid van de desbetreffende gemeente. 
• De noodzakelijke integratieslag met de naastgelegen kern levert een duurzame ruimtelijke 

kwaliteitsslag op. 
 
Het beleid zoals hiervoor verwoord, is de resultante van een zorgvuldig en langdurig traject waarbij 
vele partijen betrokken zijn geweest. In de actualisatie van de OGV 2010 is het bij de 
inventarisatieronde niet direct als een prangend thema naar voren gekomen. Aan een beleidswijziging 
op dit thema in dit stadium van het besluitvormingsproces van de AOV kleeft een aantal bezwaren: 
- Er heeft geen inhoudelijke afstemming over het beleid met alle betrokkenen kunnen plaatsvinden 

waardoor draagvlak en beleidsinhoud niet verzekerd is (vgl. het late moment waarop het 
Zoekgebied Windenergie in 2010 aan de Omgevingsvisie wordt toegevoegd en de wrevel die dat 
bracht). 

- Mochten we het provinciaal beleid t.a.v. permanente bewoning van recreatieterreinen 
versoepelen, dan kunnen daarvoor in principe meerdere bungalowparken in Drenthe in 
aanmerking komen. 

- De beleidseffecten van de pragmatische beleidswijziging zijn volkomen onduidelijk, terwijl deze 
wel meegewogen zouden moeten kunnen worden. 

- Met versoepeling van dit beleid wordt het beleid verzacht voor juist die situaties waarin gemeenten 
hebben nagelaten om tot een doortastende afronding van de problematiek te komen. Nu al zijn er 
gemeenten die én willen legaliseren én nieuwe parken willen oprichten. 

- Andere argumenten met betrekking tot het legaliseren van permanente bewoning zoals financieel 
voordeel voor mensen die bewust illegaal in een recreatiewoning wonen, gevolgen voor de 
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woningbouwprogrammering en het onttrekken aan de recreatiemarkt waardoor nieuwe 
recreatiewoningen zouden bij een goede belangenafweging moeten worden betrokken en die 
afweging kan niet plaatsvinden als we op dit moment in het proces het beleid t.a.v. permanente 
bewoning bijstellen.  

 
Conclusie 
GS zien in de commissie OGB een breed gedeelde wens om het beleid voor permanente bewoning 
van recreatieterreinen nader te bespreken. Gezien de potentiële impact en belangen die hierbij 
spelen, willen GS ruimte creëren voor een volwaardig debat op dit punt. 
 
GS willen toezeggen om eind van het jaar met een discussienotitie permanente bewoning van 
recreatieterreinen te komen waarin we verschillende actuele ontwikkelingen schetsen en eventuele 
(verevenings-)mogelijkheden in beeld brengen. Het onderwerp is belangrijk genoeg voor een 
zorgvuldige besluitvormingsprocedure. 
 
Tot slot. Zou een initiatief voor een ‘Polenpark’ of een ‘Zorghotel’ worden aangedragen, dan willen we 
daar serieus naar kijken. Eveneens is het een optie om b.v. natuurcompensatiegeld te gebruiken om 
sleetse recreatieparken aan te kopen. E.e.a. kan terugkomen in de op te stellen notitie voor 
permanente bewoning. Voor Hoogeveen is er een bestuurlijke wens dat Hoogeveen eerst de kwestie 
van het Nuilerveld oplost voordat ze een nieuw park gaan ontwikkelen. 
 
Uitbreiding bouwvlak agrarische bedrijven 
In de commissievergadering is de vraag gesteld of er meer ruimte moet komen voor een groter 
bouwblok voor intensieve veehouderijbedrijven. Momenteel speelt deze wens in één situatie. Het 
provinciaal beleid biedt nu bij recht ruimte voor een bouwvlak van 1.5 ha, een bouwvlak dat onder 
voorwaarden van o.a. verbetering van dierenwelzijn kan worden uitgebreid naar 2 ha, 
landschappelijke inpassing en dergelijke inbegrepen. Het beleid op dit punt is onveranderd t.o.v. de 
OGV 2010. 
 
In het beleid voor uitbreiding van agrarische bedrijven wordt onderscheid gemaakt tussen 
grondgebonden en intensieve bedrijven. Achterliggend belang van het beleid voor intensieve 
veehouderij bedrijven (IVH) is het voorkomen van grootschalige intensieve veehouderijen in de 
provincie en de ontwikkeling van zogeheten megastallen. Het beleid maakt daarom de nieuwe 
vestiging van intensieve bedrijven niet mogelijk, en is erop gericht om slechts geringe 
uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande IVH bedrijven en grondgebonden agrarische bedrijven met 
een intensieve neventak te faciliteren. Het primaat voor de landbouw in Drenthe ligt bij de 
grondgebonden veehouderij. 
 
Bij een verruiming van het bouwblok (groter dan 2 ha) worden er mogelijkheden geboden voor grotere 
intensieve veehouderij bedrijven. Deze grootschalige bedrijven hebben een dermate ruimtelijke 
uitstraling dat deze niet passend is bij de door de gewenste schaal van de Drentse veehouderij. 
Daarnaast heeft de schaal van dergelijke bedrijven bijbehorende consequenties voor milieu, uitstoot 
stikstof en dierenwelzijn.  
 
Conclusie 
Wij zien geen aanleiding om in dit stadium van besluitvorming tot een beleidswijziging te komen. 
 
Transferium De Punt 
Op dit moment ligt de ‘’Nota Reikwijdte en detail’’ (NRD) voor het MER voor een ieder ter inzage. 
Deze NRD geeft het ‘’hoe en het wat’’ van nut en noodzaak van het transferium weer.  
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Uit de NRD komt uiteindelijk het MER voort.  
In het MER komen nut en noodzaak van een transferium op de voorgestelde locatie aan de orde. 
De mer procedure hebben we op eigen initiatief ingezet.  
 
Voor Provinciale Staten breekt na afronding van deze mer procedure een ‘’ja of nee’’ moment aan.  
Aan dit afwegingsmoment wordt afbreuk gedaan als we vooruitlopend daarop nu al het Transferium uit 
de Actualisatie van de Omgevingsvisie zouden schrappen. 
 
Conclusie 
Wij suggereren op dit punt het ‘ja of nee moment’ in de Staten af te wachten alvorens conclusies over 
de tekst in de AOV te trekken. 
 
Windturbines versus zonneparken 
In de commissie OGB is gevraagd naar de mogelijkheid om de opgave voor windenergie om te ruilen 
naar zonneparken. N.a.v. nog het volgende. Als provincie Drenthe streven we naar een volledig CO2-
neutrale energiehuishouding in 2050. De eerste piketpaal daarvoor hebben we geslagen in 2020. In 
dat jaar willen de CO2-uitstoot binnen onze provincie ten opzichte van 1990 terug hebben gebracht 
met 20 procent. Dit willen we mede realiseren door het opschroeven van de productie van 
hernieuwbare energie tot 16 procent van de totale energieconsumptie in 2020.  
 
Om deze doelstelling te kunnen halen is onze visie dat wij niet de luxe hebben om in te zetten op één 
optie, maar om alle mogelijke geschikte opties naast elkaar aan te grijpen: wind, zon, biomassa, etc. 
Zonnestroom is een van die opties. Wij zetten met ons energiebeleid stevig in op de uitrol hiervan. 
Onze ambitie is om het in Drenthe geïnstalleerde areaal aan PV-panelen in de periode 2010 tot 2020 
met minimaal een factor 50-100 te doen toenemen van circa 2 hectare naar 100-200 hectare 
(Energiestrategie, 2013). Voor ontwerp van zonnestroomsystemen wordt in Nederland 1000 
kWh/m2/jaar als kengetal gehanteerd. We zouden in 2020 met 100-200 hectare aan PV-areaal dus 
kunnen voorzien in een energieproductie van 100-200 GWh. 
 
Onze ambitie voor zonnestroom strookt met het vanuit de Nederlandse PV-sector opgestelde 
“Nationaal Actieplan Zonnestroom” die voor heel Nederland inschat dat – mits we als land genoeg 
ambitie tonen – een toename met een factor 50-100 in de periode 2010-2020 mogelijk moet zijn. 
Windenergie op land geldt in Nederland in het huidige tijdvak als één van de meest kosteneffectieve 
manieren is om hernieuwbare energie te produceren. Drenthe heeft zich met het Nationaal Energie 
Akkoord gecomitteerd aan de inpassing van 285,5 MW aan opgesteld windturbinevermogen voor 
2020. Met dit opgestelde vermogen zal jaarlijks worden voorzien in een energieproductie van circa 
900 GWh. 
 
Conclusie 
Wanneer we deze 900 GWh zouden willen gaan opwekken met PV-panelen in plaats van met 
windturbines, dan zou dit betekenen dat er bovenop het geambieerde areaal van 100-200 hectare aan 
PV voor 2020 nog eens 900 hectare extra aan PV-panelen geïnstalleerd zouden moeten worden. Ten 
opzichte van de 2 hectare in 2010 hebben we het dan over een toename met een factor 500. Dit zou 
een 5 tot 10 keer zo snelle groei impliceren dan geambieerd vanuit de Nederlandse PV-sector. In 
onze ogen hebben wij niet de instrumenten voor handen om  tot een dergelijke versnelling te komen.  
 
 



Overzicht aan te passen verwijzingen 
Bijlage bij memo over Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2014 
 
In de voorbereiding op de statenvergadering van 2 juli a.s. is een drietal verkeerde verwijzingen in de 
tekst van de Actualisatie ‘ontdekt’. Deze willen wij bij vaststelling graag herstellen. Het betreft het 
volgende: 
 
Pag. 101. Paragraaf 6.1.1 Landbouwgebied. 
Verwijst nu naar Visiekaart (kaart 1).  
Beter is: verwijzing naar kaart 6. Robuust landbouwsysteem. 
 
Pag. 71. Paragraaf 5.1.1. Robuuste stedelijke netwerken met bruisende steden. 
Verwijst abusievelijk naar Visiekaart (kaart 1). 
Juist is: verwijzing naar kaart 2b. Kernkwaliteit landschap. 
 
Pag. 110. Paragraaf 7.2.2. Realisatiestrategie Ecologische verbindingen. 
Verwijst ten onrechte behalve naar Visiekaart (kaart 1) en kaart 5 ook naar kaart 2a. Ecologische 
Hoofdstructuur. 
De verwijzing naar die kaart (kaart 2a) verwijderen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 
W:\FO\Sec\Secretariaat FO MO\Statenbrieven\2014\2e kwartaal\26-3.15-2014003917 Bijlage 2 Natuurvisie Drenthe.docx 

Gastvrije Natuur -  Natuurvisie Drenthe 2040 
Aanvullende memo bij Statenvoorstel 

 
 
Inleiding 
De volgende thema’s worden hierna verduidelijkt:  

• Duiding en reikwijdte Natuurvisie 
• NNN en NND 
• Nieuwe natuur  
• Financiering en uitvoering 
• Invulling van de ambities  
• Monitoring en rapportage 

 
 
Duiding en reikwijdte Natuurvisie 
 
De Omgevingsvisie is een integrale visie met een ruimtelijke vertaling. Door verschillende robuuste 
systemen aan te geven maken we duidelijk waar onze ambities liggen op het gebied van economie, 
landbouw, natuur en water. De Natuurvisie is een sectorale uitwerking van het omgevingsbeleid en 
past binnen de kaders van de geactualiseerde omgevingsvisie. De NV geeft de kaders voor het 
natuurbeleid en voor de uitwerking van specifieke beleidsonderwerpen. Zo wordt het beleid voor het 
beschermen van soorten uitgewerkt in het Flora en Fauna beleidsplan, dat najaar 2014 ter 
behandeling wordt voorgelegd. De doelen en de (nieuwe) werkwijze rond het Agrarisch natuurbeheer 
komen terug in het Natuurbeheerplan 2016, dat eind 2014 ter inzage gaat. De Realisatiestrategie 
geeft aan hoe de beschikbare middelen voor het natuurbeleid worden besteed. Daarbij worden ook 
milieumaatregelen, zoals genoemd in de NV, meegenomen. 
 
NNN en NND 
 
De NV maakt onderscheid tussen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natuurnetwerk Drenthe 
(NND). Het NNN is de nieuwe term voor de EHS. We hebben de EHS op perceelsniveau begrensd en 
dit vormt de basis voor subsidie. Het NND is een samenhangend netwerk van de natuur elementen in 
het landelijk gebied, zoals houtwallen, (ecologisch beheerde) bermen en oevers, bosjes, vennetjes, 
kleine en grotere natuurgebieden. Het in stand houden van de kwaliteit van de natuur in het NND gaat 
veelal hand in hand met de zorg voor het landschap. Het NNN ligt binnen de globale begrenzing van 
de gebieden met de aanduiding Robuuste natuur en heeft of krijgt in de meeste gevallen de 
bestemming natuur. Natuur in het NND ligt zowel in gebieden met de hoofdfunctie landbouw als in de 
multifunctionele gebieden en heeft meestal niet de bestemming natuur.  
 
De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het hele Natuurnetwerk, 
waarmee de biodiversiteitdoelstelling, zoals het in stand houden van beschermde soorten,  
gewaarborgd wordt. Daarbij heeft de provincie een financiële en planologische verantwoordelijkheid 
voor het NNN. 
Voor het NND heeft de provincie een bescheiden financiële inbreng. In dit deel van het Natuurnetwerk 
zijn gemeenten in de eerste plaats planologisch verantwoordelijk. Verder zijn in het NND 
grondeigenaren, publiek en privaat, verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken die gemaakt 
zijn over onderhoud en beheer en voor de eventuele natuurcompensatie. De WRO geeft de provincie 
een beperkte bevoegdheid als het gaat om de beoordeling van de gemeentelijke bestemmingplannen. 
De provincie heeft dan ook geen `hard` instrumentarium hiervoor ter beschikking. In de NV wordt 
gekozen voor de inzet van `soft` instrumentarium gericht op samenwerking, inzet van kennis en 
capaciteit en (beperkte) financiële middelen. Dit betekent actief in gesprek gaan met gemeenten.  
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Nieuwe natuur  
 
De NV bevat geen voornemens om meer natuur te ontwikkelen dan is afgesproken in het Natuurpact 
2013. In de NV is te vinden wat er de komende jaren nog gaat gebeuren. Het voorstel om toe te 
werken naar grotere eenheden, houdt dan ook niet in dat er grote aaneengesloten nieuwe 
natuurgebieden komen. Dat is ook in het Drentsche Aa gebied niet het geval. Het gaat in deze 
gebieden om natuur en landschap van een hoge kwaliteit, met ruimte voor andere functies.  
Voor geheel Drenthe dient in 2020 nog 1000 ha nieuwe natuur begrensd te worden om te voldoen aan 
de afspraken van het Groenmanifest en het Natuurpact. 
 
Financiering en uitvoering 
 
Zoals ook uit de Statenbrief over de Realisatiestrategie blijkt, is er voor beheer en de PAS-
maatregelen voldoende geld beschikbaar. Voor de ontwikkelopgave is tot aan 2027 een tekort van 31 
miljoen euro. In afspraken rond het Natuurpact is overeengekomen dat waterschappen en TBO’s voor 
verwerving en inrichting van nieuwe natuur substantieel zullen bijdragen. Ook van andere partijen en 
particulieren verwachten wij bijdragen. Daarmee zal het gat volledig gedicht worden. 
Er is zeer beperkt geld voor landelijke routenetwerken.  
 
Invulling van de ambities  
 
De doelen van de NV willen we realiseren door samenwerking van overheden, organisaties en 
particulieren. Als provincie investeren we in dit netwerk met mensen, kennis en middelen. We 
realiseren ons dat dit niet vandaag of morgen allemaal lukt. De NV is een lange termijn visie, waar we 
met elkaar invulling aan moeten geven. Dit is in elk geval een opgave voor de ambtelijke organisatie, 
waarbij er op gezette tijden betrokkenheid van staten is gewenst. 
Dat geldt ook voor de manier waarop we invulling geven aan de combinatie economie-natuur. We 
gaan dit doen in de praktijk en zullen dan leren van onze ervaringen. De groene organisaties hebben 
aangegeven hierin actief mee te gaan denken.  
 
Monitoring en rapportage 
 
Provinciale Staten zullen betrokken worden bij de voortgang van projecten binnen het NNN.  We 
zullen jaarlijks rapporteren over de kwantitatieve voortgang NNN. De eerstkomende informatieve 
bijeenkomst voor de Staten hierover is  in september 2014. Dan  wordt  ook de voortgang van de 
Realisatiestrategie gepresenteerd. 
 
Voor kwaliteitsmonitoring sluiten we aan bij bestaande monitoringsprogramma’s in het kader van  het 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), natuurwetgeving,  Natura2000 en PAS en het agrarisch 
natuurbeheer. . Voor de rapportages sluiten we aan bij de afspraken die voor deze programma’s zijn 
gemaakt op landelijk en Europees niveau. Voor het monitoren van de voortgang van de afspraken van 
het Natuurpact wordt in IPO-verband een landelijke aanpak ontwikkeld (samen met Planbureau voor 
de Leefomgeving).In de rapportage zullen de gegevens over Drenthe herkenbaar opgenomen zijn. 
Het rapport zal beschikbaar zijn voor de Staten. Voor het monitoren van de biodiversiteit in het NND  
gebruiken we  aanvullende gegevens uit ons eigen informatiesysteem. Gegevensverzameling is 
gebaseerd op samenwerking met diverse organisaties en particulieren.  
 
Het meerjarenplan Monitoring bevat een optelsom van de diverse monitoringsopgaven en komt  eind 
2014 aan de orde in PS. 
 
 
 
 


