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Geachte commissieleden, 
 
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die tijdens de Statencommissievergadering 
Omgevingsbeleid van 7 mei jl. zijn gesteld naar aanleiding van het rapport van de Noordelijke 
Rekenkamer “Decentralisatie natuurbeleid: provincies aan zet”. 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 

Vragen CDA 
 
1. De totale opgave van de EHS is 73.300 ha. Er is op 1 januari 2012 2.200 ha heringericht. Dat 

betekent een ontwikkelopgave van 71.100 ha en de realisatietermijn is verschoven naar 
2027, met als optie om het nog verder vooruit te schuiven naar 2017-2040. Waarom is er 
nog zo weinig ingericht en waarom wordt alles nog verder naar achteren geschoven. 
Kunnen we de opgave niet aan? 

 
De NNN is door u op 26 juni 2013 vastgesteld. Na de herijking van de EHS is de totale oppervlakte 
van de NNN 70.000 ha. Hiervan is 55.000 ha bestaande natuur, 4.500 ha agrarisch natuurbeheer. De 
opgave voor inrichting nieuwe natuur (omzetten van agrarische gronden in natuurontwikkeling) is nu 
nog 10.500 ha. Van deze 10.500 ha is reeds 7.800 ha verworven en er moet dus nog 2.700 ha 
verworven worden. Van deze 10.500 ha is momenteel 3.000 ha inrichting in uitvoering en moet er nog 
7.500 ha ingericht worden. Met het huidige tempo van realisatie is het een reële optie om de opgave 
voor verwerving en inrichting in 2027 gerealiseerd te hebben.  
 
2. Niet alleen het inrichten gaat zeer traag. De verwerving van de gronden (BBL-gronden) ligt 

nagenoeg stil. Onderhandelingsprocessen zijn zeer langdurig. Wat gaat GS doen om hier 
verandering in aan te brengen? Worden de nieuwe instrumenten ingezet of biedt minnelijke 
verwerving voldoende soelaas? 

 
Verwerving van gronden ten behoeve van natuurdoelen lopen via verschillende sporen, zoals 
landinrichting, kavelruil, bedrijfsverplaatsing en verwerving. Dit instrumentarium is nog steeds 
toereikend om onze ambities te  waar te maken. Het beschikbare budget is de beperkende factor. In 
2011 en 2012 is 700 ha grond verworven binnen de NNN, dit mede gerealiseerd door de plannen van 
toedeling in de herinrichting Roden-Norg en Peize en andere lopende verplichtingen.  
 
3. De herkenbaarheid van de EHS en Natura2000 gebieden in bestemmingsplannen is gering. 

Het extra juridische regime van de EHS of Natura 2000 hoeft wat ons betreft ook niet in het 
bestemmingsplan opgenomen te worden, wat dat betreft zijn we het eens met de reactie 
van uw College. Vraag is echter wel hoe je flexibiliteit kan behouden zonder dat 
initiatiefnemers in onzekerheid gelaten worden? 
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De gemeenten vertalen de POV door naar de bestemmingsplannen. Zij hebben een zekere 
bewegingsvrijheid waarbinnen en wanneer zij dit doen. Uitgangspunt is dat de natuurwaarden binnen 
de NNN gewaarborgd zijn en dat het huidige gebruik gewaarborgd is. Het bestemmingplan is voor de 
burger bindend, de POV niet. De Provincie is voor de Natura2000 bevoegd gezag. De provincie zal dit 
najaar voorlichting geven in de gebieden waar Natura2000 gebieden zijn, zodat beter bekend wordt 
wat de beheerplannen voor de eigenaren betekenen en waarvoor vergunning bij de provincie 
aangevraagd moet worden. 
 
4. Er vindt een reorganisatie plaats van de uitvoeringsorganisatie. Welke effecten verwacht 

GS voor de uitvoering die toch al achterloopt? 
 
De capaciteit van de DLG die wij toebedeeld krijgen is afgestemd op de restantopgave. Wij gaan er 
vanuit dat we met deze uitvoeringsorganisatie de uitvoering ook daadwerkelijk tijdig uitgevoerd 
kunnen hebben. Dit past binnen het landelijk traject waar alle provincies samen in optrekken. Voor 
Drenthe komen er 51,7 fte over waarbij we € 5,3 miljoen aan middelen meekrijgen. 
 
5. Wanneer kunnen we de nieuwe beleidstukken verwachten (vervolg ILG programma juli?, 

nieuwe nota grondbeleid, nieuw subsidiebeleid)? 
 
De Realisatiestrategie Platteland en de Natuurvisie is aan u toegezonden. De nota Grondbeleid wordt 
in het najaar van 2014 afgerond. 
 
6. Wanneer is er een werkend informatiemodel en wanneer is er een adequate 

monitoringsmethodiek? 
 
De provincies en EZ zetten gezamenlijk een monitoringssysteem op. De resultaten hiervan zijn een 
jaarlijkse kwantitatieve rapportage en een driejaarlijkse kwalitatieve rapportages. Het Planbureau voor 
de Leefomgeving zal de driejaarlijkse rapportage verzorgen. De rapportages worden zo opgesteld dat 
deze rapportages de gewenste informatie voor de Staten bevatten als voor het ministerie. Het 
ministerie zal deze rapportages gebruiken om verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer en 
Europa. 
 
7. Hoe gaat GS de ontstane rechtsongelijkheid aanpakken? Veebedrijven hebben uitgebreid 

zonder een vergunning aan te vragen? 
 
In de zin van de Programmatische Aanpak Stikstof is sprake van een 'interim  situatie' wanneer een 
bedrijf wel over milieurechten beschikt c.q. situatie vanuit Wet milieubeheer is in orde, maar niet of 
ontoereikend over een vergunning vanuit de Natuurbeschermingswet 1998. Het hoeft hierbij niet om 
veehouderijen te gaan. Ook in andere sectoren (b.v. industrie) kunnen interimmers voorkomen. 
Bedrijven met een vergunning op basis van het Groenmanifest beschikken over een vergunning vanuit 
de Natuurbeschermingswet en vallen daarmee buiten de definitie van interimmers zoals die in de PAS 
wordt gehanteerd. 
 
Tot februari 2009 bestond daarbij onduidelijkheid over de bevoegdheid tot vergunningverlening voor 
de Habitatrichtlijn doordat Nederland deze onvolledig geïmplementeerd had. Voor deze datum werden 
gemeenten geacht het natuurbelang mee te nemen in vergunningverlening op basis van de Wet 
milieubeheer. Binnen de PAS geldt het standpunt dat enige vorm van het respecteren van bestaande 
rechten uit milieuvergunningen op zijn plaats is.  
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Actueel uitgangspunt hierbij is om bestaand gebruik dat vanuit de Wet milieubeheer geaccordeerd is, 
te respecteren tot het niveau van feitelijk gebruik zoals dat in het rekenmodel voor de PAS, Aerius, is 
meegenomen. Voorwaarde is wel dat dit niet ten koste mag gaan van ontwikkelingsruimte in het kader 
van de PAS. 
De kwestie van interimmers komt ook aan de orde bij beantwoording op vragen 5 en 6 van Groen 
Links, vraag 4 van D66, vraag 3 van de VVD en vraag 2 van de PvdA. 
 
8. Hoe kan het dat de kosten van regulier beheer en herstelmaatregelen niet inzichtelijk zin? 

Kunnen we een overzicht krijgen van eenmalige investeringen en structurele 
beheerkosten? 

 
In het kader van Natura 2000 / PAS zijn conform de vereisten nu alleen de extra benodigde 
maatregelen voor het bereiken van instandhoudingsdoelen geïnventariseerd.  
Dit betreft de maatregelen bovenop het regulier beheer zoals dat nu gevoerd wordt. 
Wij hebben deze maatregelen bij het Rijk opgevoerd onder de premisse dat regulier beheer onverkort 
kan worden voortgezet. 
Het reguliere beheer is weergegeven op de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan. 
 
9. Wat gaat GS doen aan de Natura-2000 gebieden waar nu al een dringende noodzaak is om 

in te grijpen? 
 
Het gaat hier om de zogenaamde ‘’sense of urgency’’ gebieden.  
De dringende noodzaak ligt hier op het gebied van hydrologie. 
In veel van deze gebieden zijn maatregelen in uitvoering of worden deze reeds uitgevoerd. 
Dat is onder andere mogelijk doordat wij gelden voor de uitvoering van deze maatregelen van het Rijk 
ontvangen. Het gaat om de gebieden: 

‐ Fochteloërveen 
‐ Drentsche Aa gebied 

‐ Elperstroomgebied 
‐ Holtingerveld 

‐ Bargerveen 
Belangrijke opmerking hierbij is dat de beheerplannen begin 2015 een definitieve status krijgen.  
 
 

Vragen Groen Links 
 
1. Hoe gaat de gedeputeerde met de gemeenten structureel de duidelijke doorwerking van 

EHS/NNN en Natura2000 en andere natuur - bestemmingen in de bestemmingsplannen 
regelen? 

 
Zie voor de beantwoording vraag 3 van het CDA. 
 
2. Graag ontvangt Goen Links een adequaat overzicht van de oplossingen van het tekort van 

de ontwikkelopgave (welke derden voor hoeveel geld, andere oplossingen) 
 
De kostenraming voor de ontwikkelopgave nieuwe natuur is € 317 miljoen. Op grond van de prognose 
is € 286 miljoen beschikbaar. Dit betekent dat er nog een tekort is van € 31 miljoen. Dit is een 
prognose over een periode tot 2027.  
Bij de totstandkoming van het Natuurpact is met de partners afgesproken dat zij een bijdrage leveren 
in de realisatiekosten van de nieuwe natuur. Onze inschatting is dat hiermee de € 31 miljoen gedekt 
is.  
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3. Graag ontvangt Groen Links een totaaloverzicht van eenmalige en structurele kosten van 

beheer (2 en 3 zodat in te schatten waar problemen te verwachten zijn en hoe deze te 
pareren) 

 
De kosten voor beheer zijn weergegeven in de voorjaarnota. Het gaat hierbij om jaarlijks terug 
komende kosten. De beheerkosten zijn gebaseerd op de landelijke regeling. De kosten van beheer  
kunnen de komende jaren beperkt toenemen doordat gerealiseerde nieuwe natuur ook beheerd moet 
worden. De kosten voor agrarisch natuurbeheer kunnen waarschijnlijk wijzigen omdat er in 2016 een 
wijziging komt. 
 
4. Graag ontvangt Groen Links van GS een overzicht van alle Sense of Urgency gebieden: 

hoe staan ze ervoor, wat wordt er wanneer aan gedaan om verdere achteruitgang cq 
onomkeerbare processen te voorkomen 

 
Zie voor de beantwoording vraag 9 van het CDA 
 
5. Graag ontvangt Groen Links een overzicht van alle vergunde en nog beschikbare ruimte 

ikv PAS / N-belasting van gebieden (dus inclusief interimmers!) 
 
Voor de zomer is de ‘release’ gepland van een volgende versie van het rekenmodel voor de PAS, 
Aerius. Dit zal de meest actuele depositie-overzichten voor gebieden geven. Het beeld van 
ontwikkelingsruimte in de PAS maakt ook deel uit van de release en kan om die reden nu niet gedeeld 
worden.  
 
We weten niet precies hoeveel interimmers er zijn. Het is moeilijk te onderzoeken omdat het bedrijven 
betreft die geen NBwet vergunning hebben aangevraagd. Een getal dat hierover genoemd wordt, 
betreft daardoor tot op zekere hoogte altijd een inschatting. Het bureau Alterra brengt de interimmers 
momenteel voor bijna alle provincies, want de interimmers problematiek heeft een landelijk karakter, 
zo goed mogelijk in beeld, ook niet-veehouderijen.  
Wanneer we betere gegevens over Drenthe binnen hebben, worden deze doorgestuurd naar PS.  
 
Zie ook de beantwoording van vraag 7 van het CDA. De kwestie van interimmers komt verder aan de 
orde bij beantwoording van vraag 4 van de D66, vraag 3 van de VVD en vraag 2 van de PvdA. 
 
6. Graag ontvangt Groen Links een plan van aanpak hoe de gedoogconstructies / 

rechtsongelijkheid m.b.t. economische ontwikkelingen die geen vergunning hebben voor 
Natura2000 opgelost gaan worden 

 
Zie ook de beantwoording van vraag 7 van het CDA. 
Volgens de actuele planning treedt de PAS eind 2014 in werking. 
Besluitvorming over de PAS en dus ook over de wijze van omgaan interimmers en over 
ontwikkelingsruimte, moet daaraan voorafgaand hebben plaatsgevonden. 
 De kwestie van interimmers komt verder aan de orde bij beantwoording van vraag 4 van de D66, 
vraag 3 van de VVD en vraag 2 van de PvdA. 
 
7. Graag ontvangt Groen Links een overzicht of uitgebreide informatie over de uitvoering van 

het natuurbeleid: wàt doet de provincie, wàt doet DLG 2.0 (samengevoegd met provincie of 
in aparte opstelling), wàt doen de TBO's? (zodat zicht ontstaat op het maken van tempo in 
de uitvoering). 
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In de realisatiestrategie staat weergegeven hoe we de uitvoering ter hand gaan nemen. Dit doen we 
samen met de onze partners in een gebiedsproces. Per project of cluster van projecten wordt samen 
bepaald wat de beste uitvoeringsvorm is om het (cluster van) project(en) te realiseren en wie de 
trekker is.  Zie ook de beantwoording van vraag 4 van het CDA . 
 
 

Vagen PVV 
 
1. Op blz. I 14 onder "Kosten" staat dat de kap van bos Bankenbosch € 1.250.000 kost. Vraag: 

Waarom wordt dit bos gekapt en waarom kost dit zoveel? 
 
Het bos wordt gekapt (inclusief stobbenrooien, waterhuishoudkundige maatregelen en plaggen) als 
beheermaatregel om de verdamping te verminderen en zo bij te dragen aan het hoogveenherstel.  
Het bedrag dat hiervoor is opgevoerd, is gebaseerd op landelijk aangereikte normkosten. De kosten 
voor deze maatregelen zijn inmiddels bijgesteld op € 300.000,--. De werkelijke kosten voor deze 
ingreep kunnen nog beduidend lager uitvallen. 
 
2. Op blz. 112 onder "Aanwijzingsbesluit" worden de vogels genoemd waarvoor dit gebied is 

aangewezen. De kraanvogel is daarin niet opgenomen. Toch wordt de kraanvogel als icoon 
opgevoerd op de borden en ter promotie van dit gebied. De PW maakt zich zorgen dat deze 
"extra top" zal leiden tot extra maatregelen die weer zijn repercussie zal hebben op de 
omgeving van dit gebied. Vraag: Ook in andere gebieden lijkt deze extra toppen voor te 
komen. Kan de gedeputeerde bevestigen wat hij al eerder gezegd heeft nl. dat deze extra 
toppen niet (meer) voorkomen? 

 
De kraanvogel is geen instandhoudingsdoel voor het Fochteloerveen.  
In het kader van Natura 2000 / PAS heeft Drenthe dan ook geen maatregelen opgevoerd ter 
verbetering van het leefgebied van de kraanvogel. 
Extra toppen bovenop de landelijke en internationale instandhoudingsdoelen komen in Drenthe niet 
voor. 
 
3. De kostenraming voor de ontwikkelopgave komt in totaal neer op € 317 miljoen; de 

indicatie voor de inkomsten in de periode 2011-2027 komt uit op € 286 miljoen. De 
provincie verwacht dat dit tekort van € 31 miljoen kan afnemen door bijdragen van derden. 
Vraag: Voor welke bijdragen en van welke derden worden deze bijdragen verwacht? 

 
Zie voor de beantwoording vraag 2  van Groen Links 
 
4. Afhankelijk van de beantwoording van vooral vraag 3, komt onze volgende vraag naar 

boven: Vraag: als deze bijdragen uitblijven zit de provincie met een groot gat wat voor de 
PPV betreft niet moet worden aangevuld door “Provinciegelden”. Is het daarom niet 
verstandig om ook een “slechts scenario” uit te werken en te kijken welke projecten niet of 
anders uitgevoerd kunnen worden. Ons in ziens kan in een aantal gevallen ook 
teruggegrepen worden op een “Laat de natuur de natuur”. 

 
Zie voor de beantwoording vraag 2  van Groen Links 
 
 



 6

Vragen D66  
 
1. Decentralisatie 

Belangrijke stappen gezet, maar niet afgerond. O.m. achterstand in inrichtingsgebieden. 
Hoelang schat GS dat het gaat duren voordat de achterstand is weggewerkt? 

 
De oorzaak hiervan is dat een gebied vaak pas ingericht kan worden, wanneer het totale gebied 
verworven is.  Bijvoorbeeld: het is pas mogelijk om de inrichting van een gebied in uitvoering te 
nemen, wanneer ook de waterhuishouding voor het gehele gebied geregeld kan worden. Een 
realistische planning geeft aan dat de opgave nieuwe natuur in 2027 gerealiseerd is.  
 
2. NRK: discrepantie tussen gemeentelijke bestemming en prov aanwijzing. Conflictueus.  

Hoe voorkom je dit als provincie, concreet? 
 
Zie voor de beantwoording vraag 3 van het CDA. 
 
3. Stikstofdepositie: ln 2030 verwacht dat de stikstofdepositie ver boven kritische waarden 

ligt en dat de daling t.o.v. huidige situatie gecompenseerd wordt door nieuwe 
ontwikkelruimte. Hoe voorkom je dit? 

 
Drenthe heeft veel natuur die gevoelig is voor stikstofdepositie. Ook na het uitvoeren van de PAS-
maatregelen blijft de stikstofbelasting hoger dan gewenst. Het verder terugbrengen van de 
stikstofdepositie dient met landelijke maatregelen geregeld te worden. 
 
4. >1000 bedrijven als interim uitbreiders zou achterhaald zijn. Hoeveel dan nu, ligt dat dichter 

bij de 10 of de 999? 
 
Het bureau Alterra brengt momenteel voor bijna alle provincies, want de interimmers problematiek 
heeft een landelijk karakter, in beeld hoeveel potentiële interimmers er zijn, ook niet-veehouderij.  
De resultaten van het Alterra onderzoek worden bij besluitvorming over de PAS betrokken. 
Volgens de actuele planning treedt de PAS eind 2014 in werking. 
Besluitvorming over de PAS en dus ook over de wijze van omgaan interimmers moet daaraan 
voorafgaand hebben plaatsgevonden. 
 
Zie ook de beantwoording van vraag 7 van het CDA en vragen 5 en 6 van GroenLinks, alsmede vraag 
3 van de VVD en vraag 2 van de PvdA. 
 
5. Er is sprake van rechtsongelijkheid. Binnen welke termijn is dit voorbij en hoe? En weten 

we nu te voorkomen dat er nieuwe gevallen bijkomen? 
 
De zogenaamde ‘interimmers kwestie’ benaderen we genuanceerd.  
Ten eerste is het van belang om vast te stellen dat we hier spreken over bedrijven die hun zaken 
vanuit de Wet milieubeheer op orde hebben.  
Politiek is het standpunt dat hierdoor enige vorm van het respecteren van die rechten op zijn plaats is. 
De bedrijven beschikken echter niet over een vergunning voor de Natuurbeschermingswet 1998.  
Het gaat overigens niet slechts om veehouderijen, doch ook om bedrijvigheid in andere sectoren die 
onder de definitie van ‘interimmer’ kan moeten worden gerekend. 
De lijn die hierover in IPO verband met het Rijk is gekozen, is dat we het bestaand feitelijk gebruik van 
deze bedrijven willen respecteren als dit niet onevenredig ten koste gaat van uitgeefbare 
ontwikkelingsruimte in de PAS.  
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De actuele planning voor de PAS voorziet in werkingtreding van het programma eind 2014.  
Dan moeten voldoende gegevens voorhanden zijn om de PAS in werking te laten treden en is een 
definitieve keuze over hoe om te gaan met interimmers gemaakt. 
Voor alle bedrijven geldt dan een eenduidig beoordelingskader. 
 
 

Vragen VVD      
 
1. Wat is de stand van zaken met de verkoop van BBL gronden, er is gerekend met een 

opbrengst van €25.000/ha, wat is op dit moment de realiteit 
 
In 2013 is het bezit geanalyseerd en is van daaruit een verkoopstrategie opgesteld; er is meer 
aandacht besteed aan het verkopen van gronden. Vorig jaar is ingezet op het afstoten door ruilingen 
en zijn voorbereidingen getroffen om gebouwencomplexen in de verkoop te zetten. Dit jaar verlopen 
de verkopen tot nu toe volgens planning en staan enkele gebouwencomplexen te koop. De openbare 
verkoop van een aantal percelen dit najaar is voorbereid en wordt binnenkort aangekondigd. 
 
Voor wat betreft de verkoopopbrengst is gerekend met een voorzichtig gemiddelde, echter vanwege 
het vertrouwelijke karakter en om derden werking te voorkomen worden geen hectareprijzen 
genoemd. Het bezit betreft een mix van zeer courante cultuurgrond, restkavels waar beperkte 
belangstelling voor is tot bestaande natuur. Verkopen vinden marktconform plaats en vanwege de 
verkoop van courante percelen is de verkoopopbrengst tot dusver bovengemiddeld.  
 
2. Wat is de stand van zaken met de verlening van NB vergunningen na 1 februari 
 
Er wordt hard gewerkt aan de afwikkeling van de vergunningaanvragen die onder de "Beleidsregel 
Groenmanifest 2012” , dan wel onder het nieuwe "Beleidskader Stikstof 2.0" zijn ingediend.  
Het gaat hier om 57 vergunningaanvragen die voor op 10 oktober 2013 zijn ingediend, de 60 
vergunningaanvragen die tussen 10 oktober 2013 en 1 februari 2014 zijn ingediend, de 
vergunningaanvragen die na 1 februari 2014 zijn ingediend en om 46 bezwaarschriften.  
De planning is er op gericht deze aanvragen zoveel mogelijk  voor 1 juli as. af te wikkelen.  
 
3. Wat is de stand van zaken van de interim uitbreiders, liggen deze binnen de invloedssfeer ? 

Voor een deel is hier een antwoord op gegeven alleen duidelijkheid is die er nog niet. 
 
Bij de oplossing voor interimmers heeft de provincie als bevoegd gezag voor vergunningverlening op 
basis van de Nbwet een centrale rol.  
 
Voor wat betreft de stand van zaken verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 4 van D66. Ook 
bij beantwoording van vraag 7 van het CDA, vragen 5 en 6 van GroenLinks en vraag 2 van de PvdA 
vindt u informatie. 
 
4. Zijn we met huidige beheer wel op de goede weg? Hier gaat enorm veel kosten mee 

gemoeid dus zeer de moeite waard om huidige beleid ter discussie te stellen of we op de 
goede weg zijn. 

 
Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft in haar rapportages weer dat Natura 2000 en de NNN 
een probaat middel is om de instandhouding en de ontwikkeling van de biodiversiteit te waarborgen, 
maar ook dat er nog veel moet gebeuren. Daarom is het van belang dat in de bestaande 
natuurgebieden de nodige herstelmaatregelen uitgevoerd worden, continuïteit van beheer 
gewaarborgd is en de benodigde nieuwe natuur wordt gerealiseerd.  
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5. Wanneer kunnen we een helder overzicht verwachten van de inrichting en beheerskosten 

van de Natura 2000 gebieden? ln het rapport reageert het college bij herziening van de 
beheerplannen maar dit duurt nog wel enige tijd. Graag op korte termijn. 

 
Zie voor de beantwoording vraag 8 van het CDA  
 
6. Wat is de stand van zaken op dit moment van het voorstel van de WD fractie om een 

meetlat op te stellen (overgenomen door het college) waarin is opgenomen de te realiseren 
projecten met de daarbij behorende bedragen van de investering. op deze manier kunnen 
we onze sturende taak beter uitoefenen. 

 
Deze meetlat is opgenomen in de Realisatiestrategie Platteland. Zie voor de verdere beantwoording 
vraag 5 van het CDA. 
 
7. Wat is het tijdstraject van de door het college genoemde stukken die nog voor de zomer in 

de staten aan de orde komen en waarover een besluit moet worden genomen door de 
staten. 
Zoals opgemerkt in de commissie vergadering zijn dit zeer omvangrijke dossiers die nu in 
korte tijd door de staten geaccordeerd moeten worden. 

 
Zie de beantwoording vraag 5 CDA. 
 
8. lk heb mijn bijdrage afgesloten met de opmerking dat we duidelijke overzichten wensen 

zodat we onze sturende en controlerende taak goed kunnen uitoefenen 
 
In de Realisatiestrategie Platteland staat weergegeven hoe we de uitvoering ter hand gaan nemen. Dit 
doen we samen met de onze partners in een gebiedsproces. Per project of cluster van projecten wordt 
samen bepaald wat de beste uitvoeringsvorm is om het (cluster van) project(en) te realiseren en wie 
de trekker is. In de strategie staat ook weergegeven hoe u op de hoogte gehouden wordt van de 
voortgang. 
 
 

Vragen PvdA         
 
1. Hoe is de selectie van de lcoonprojecten tot stand gekomen? Waarom is het Drents Friese 

Wold wel een lcoonproject en het Dwingelderveld (waar we, terecht, heel veel geld 
instoppen en ingestopt hebben) niet? Wat is de status van een icoonproject? 

 
Vooruitlopend de decentralisatie van het natuurbeleid zoals vastgelegd in het natuurpact heeft het Rijk 
met de provincies geld beschikbaar gesteld voor projecten met een hoge sense of urgency. Deze 
projecten zijn samen met het Rijk geselecteerd. Het zijn projecten die ook hoog scoren op de 
prioriteitenlijst van de Realisatiestrategie Platteland. Dwingelderveld is al eerder in uitvoering 
genomen. 
 
2. Wat nog wel vragen oproept is het aantal agrarische bedrijven dat onder de 

interimuitbreiders valt. Hoe groot ís dat aantal nu? ZÍjn het er nu 1000 of zijn het er meer of 
minder. En om welk percentage van het soort bedrijven gaat het hier? Wat is de huidige 
stand van zaken? 
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Wij verwijzen hier naar de beantwoording op vraag 4 van D66. Ook de beantwoording op vraag 7 van 
het CDA, vragen 5 en 6 van GroenLinks en vraag 3 van de VVD geven informatie 
 
3. Kan GS nog reageren op onderstaand stuk uit mijn bijdrage van 7 mei? lk heb de indruk dat 

GS zich wat gemakkelijk afmaakt van de opmerkingen van de Rekenkamer dat "er een 
veelheid aan categorieën maatregelen in omloop is met een grote overlap, waardoor er 
geen goed zicht is op eenmalige investeringen en structurele beheerskosten". Bovendien 
wijst de Rekenkamer op verschillende bestaande en nog te ontwikkelen 
monitoringsprogramma's, die in de praktijk vaak een grote overlap vertonen en die met 
elkaar het risico van een inefficiënte wijze van monitoren in de hand werken. Eerlijk gezegd 
waren deze woorden mij uit het hart gegrepen, Als statenlid heb ik ook te vaak de indruk 
dat we, ondanks de vele detailinformatie die we krijgen, b.v. via de bestuursrapportages en 
de jaarrekeningen, toch te weinig zicht op het totaal van de ontwikkelingen krijgen. En daar 
is het mij als statenlid natuurlijk vooral om te doen. Ook de opmerkingen van de 
Rekenkamer over het onvoldoende inzicht in het precieze doelbereik sluiten hier op aan, De 
essentie van deze woorden van de Rekenkamer zouden mijns inziens door GS breder 
moeten worden getrokken, PS moet over de gehele linie adequater, d,w.z. met minder tekst, 
maar met meer kwalitatieve informatie, geÏnformeerd worden over het al dan niet bereiken 
van de fraaie doelstellingen die wij altijd met elkaar weten te formuleren. 

 
De rol van de provincie is toegenomen ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
het natuurbeleid. Dit betekent dat de provincie het eigen beleid (Natuurvisie) en de 
uitvoeringsstrategie (Realisatiestrategie) moet ontwikkelen. Zie verder de beantwoording bij vraag 5 
van het CDA. 
 
4. Het lezen van de reactie van de GS maakt me wel nieuwsgierig naar de aangekondigde 

Realisatiestrategie Platteland. Hoe gaan we het nu allemaal doen? 
 
Zie voor de beantwoording vraag 5 van het CDA. 
 
5. En, aansluitend op mijn opmerking over de samenhang der dingen, hoe gaat deze 

realisatiestrategie zich verhouden tot de Natuurvisie? 
 
De strategie regelt de uitvoering van de Natuurvisie. Maar niet alleen daarvan: ook van het 
waterbeleid, het landbouwbeleid en een aantal beleidsvelden uit de Omgevingsvisie. 
 
 


