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Ondeniverp: Opdracht aan Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de uitwer-
king van Kijkrichtingen voor Natuur ín Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Begin van dit jaar heeft het PBL de Natuurverkenning 2010-2040 gepubliceerd. Hierin
zijn vier Kijkrichtingen voor natuur en landschap uitgewerkt. Deze zijn: Vitale Natuur,
Beleefbare Natuur, Functionele Natuur en lnpasbare natuur.
Geen van deze beelden zal zelfstandig werkelijkheid worden en in de praktijk zullen
vaak combínaties van toekomstbeelden voorkomen. De Natuurverkenning geeft hand-

vatten om het denken over natuur en landschap op te rekken en daarmee inspiratie te
bieden voor het beleid.
De Kijkrichtingen bieden tevens een andere en eigentijdse manier om het natuurbeleid

begrijpelijker en dichter bij de mensen te brengen.

Het PBL heeft een aantal presentaties gegeven over de Natuurverkenning 2010-2040
in het provinciehuis, waaronder aan uw staten op 1 februarijl.
Vervolgens is het idee ontstaan om de Kijkrichtingen op Drenthe toe te passen. Dit
mede in het licht van de veranderingen in het beleidsveld Natuur, zowel financieel als

beleidsmatig.
Daarnaast is het beleid voor de fysieke leefomgeving grotendeels gedecentraliseerd

naar de provincies. Wij staan als provincie voor de uitdaging om nieuwe taken vorm te
geven in een tijd van (rijks)bezuinigingen, economische crisis (inclusief woningmarkt)
en demografische veranderingen.

Wij hebben daarom het PBL opdracht gegeven voor de uitwerking van de vier Kijk-

richtingen specifiek voor de Drentse situatie.
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Wijgaan deze uitwerking gebruiken voor:
- het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van de natuur- en

waterdoelen, dit in relatie tot andere ontwikkelingen zoals herijking van de EHS;
- het maken van keuzes voor de inzet van middelen voor natuur en water op korte

en middellange termijn, waarbij de kansen voor natuur, water, recreatie en eco-
nomie gecombineerd worden tot een duurzame gebiedsontwikkeling;

- een vernieuwende, begrijpelijke en aansprekende manier van communicatie over
natuur;

- een bouwsteen voor de (toekomstige) actualisatie van het onderdeel natuur van
het omgevingsbeleid.

Om te komen tot bovenstaande uitwerking gaan wijgezamenlijk met het PBL een
aantal workshops organiseren, zowel in- als extern. Ook met uw staten gaan wij graag

in gesprek, naar verwachting in april/mei 2013. De mogelijkheden en uw wensen hier-
in gaan onze medewerkers binnenkort bespreken met uw griffie.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van

coll.


