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Onderwerp: Natuurvisie

Geachte voorzitter/leden,

Met het Natuurakkoord 2012 is het natuurbeleid in grote mate overgedragen aan de
provincies. Het Rijk maakt een natuurvisie, dat als kader voor de provincies gaat gel-
den. De uitgangspunten voor deze visie zijn door staatssecretaris Dijksma in maart
2013 in een brief aan de Tweede Kamer beknopt veruvoord en worden nu uitgewerkt
in een hoofdlijnennotitie. De provincies moeten vervolgens zorgdragen voor het reali-
seren van internationale doelen voortvloeiend uit de KRW en Natura 2000, de bio-
diversiteit, de EHS en het Flora- en Faunabeleid. De provincies worden verantwoorde-
lijk voor de inzet van de daarvoor (beperkt) beschikbare middelen.

Bij de invulling van deze verantwoordelijkheid is maatschappelijk draagvlak essentieel.
Dit draagvlak ontstaat niet alleen vanwege de unieke kwaliteit van onze natuur, maar
vooral ook door de betekenis van de natuur voor de economie en de mate waarin een
ieder de natuur kan beleven.

Bij het in het voorjaar 2013 in Drenthe uitgevoerde project Kijkrichtingen heeft u duide-
lijk te kennen gegeven dat de natuur in Drenthe voor een ieder beleefbaar moet zijn
en dat ook de recreatie en de economische sectoren, zoals de landbouw, betrokken
moeten zijn het natuurbeleid in Drenthe. Dit betekent dat er een brede samenwerking
in Drenthe moet komen om de natuur zowel economisch te benutten als ook te be-
schermen en te ontwikkelen.

Dit alles heeft ons er toe gebracht om een integrale natuurvisie op te gaan stellen. De
brede natuurvisie neemt de Omgevingsvisie en de hoofdlijnen van de rijksvisie als
uitgangspunt. We zullen vervolgens samen met partners, in de breedste zin, deze
visie gaan opstellen. Dit moet leiden tot een visie op de manier waarop natuur en eco-
nomische ontwikkeling samen kunnen gaan en tot meerwaarde leiden. De natuurvisie
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moet de kaders bieden voor een samenhangend natuurbeleid van de provincie en
duidelijkheid geven over de provinciale rol en verantwoordelijkheid, in het licht van de
decentralisatie. Wij hechten daarbij sterk aan het verwerven van maatschappelijk
draagvlak van hen die bij de uitvoering van dit beleid op de een of andere manier een
rol en een taak hebben. Daarom zullen we dit najaar, in het verlengde van het project
Kijkrichtingen, een breed consultatieproces doorlopen om gezamenlijk tot een integra-
le natuurvisie te komen. We zullen de partners van het Groen Manifest, aangevuld
met gemeenten en partijen uit de recreatie- en economiesector, daarvoor uitnodigen.

ln het najaar zal er een informatieve bijeenkomst over de voortgang en relevante on-
denverpen voor u worden georganiseerd. Wijverwachten een gedragen visie in de
zomer van2014 aan u te kunnen voor leggen. ln de komende actualisatie van de
Omgevingsvisie zal de natuurvisie worden aangekondigd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,
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