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Assen, 21 december 201 1

Geachte f ractievoorzitters,

ln aansluiting op de gevoerde gesprekken en de eerder gezonden brief willen wij u de volgende
punten graag meegeven voor de behandeling van het onderhandelingsakkoord (OHA).
Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen dagen en het nu beschikbaar komen van het
herziene statenstuk vragen wij u begrip voor het late moment van deze brief.

Wij hebben de indruk dat er - los van het al dan niet instemmen met het OHA - brede
overeenstemming bestaat over de volgende punten:
- Drenthe heeft in dit geheel een bijzondere financiële positie en een relatief grote

verantwoordelijkheid op het gebied van natuur en landschap;
- Het waarborgen van voldoende externe middelen (Rijk / IPO) voor de aangegane

verplichtingen en het beheer vormt derhalve een primaire randvoorwaarde voor het
kunnen uitvoeren van een betrouwbaar en effectief provinciaal beleid;

- Concreet betekent dit - op basis van en in aansluiting op het statenstuk - dat uit de
landelijke financiering 42 miljoen euro voor verplichtingen en 14 miljoen euro per jaar
voor beheer beschikbaar moeten komen.

Wij verzoeken u deze 'bodem' als minimale basis voor het provinciale beleid vast te leggen. Het
lijkt ons van groot belang voor Drenthe dat deze inzet als een zo breed mogelijk gedragen
belang in uw besluitvorming naar voren komt.
lndien deze bodembijdrage aan Drenthe landelijk gewaarborgd wordt, ontstaat er naar onze
mening ook de ruimte om verder te investeren in het landelijke gebied. Wij vragen u:
- deze investeringen ook als inzet voor uw beleid te kiezen;
- het Groenmanifest Drenthe daarbij als breed en maatschappelijk gedragen leidraad te

handhaven;
- voor uitvoering van dit manifest ook provinciale middelen beschikbaar te stellen die verder

gaan dan alleen het handhaven van het instrument kavelruil.

Met deze investeringen zijn de brede belangen van vitaal platteland gediend. De Drentse
economie heeft belang bij groene kwaliteiten. Met deze provinciale investeringen is ook
cofinanciering (multiplier 2 à 3 op basis van publieke / private middelen) te realiseren. Bij het
ontbreken van deze middelen zal de provinciale inzet voor plattelandsontwikkeling snel droog
komen te staan en de uitvoering van het Groenmanifest Drenthe tot stilstand komen.

Gezien alle ontwikkelingen lijkt het ons ook belangrijk dat u uw eigen beleidsruimte en
omgevingsbeleid (Omgevingsvisie) als ankerpunt neemt in uw besluiten.

Verbindingen naar de landelijke beleidsstukken achten wij - los van alle onduidelijke
gevolgen - van een nevengeschikte orde.

Wij wensen u succes met uw beraadslagingen en de verdere besluitvorming

Hoogachtend
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