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Aan de leden van Provinciale Staten van Drenthe 
 

 

 

 

Assen, 30 oktober 2012 

Betreft: Beëindiging ILG bestuursovereenkomst 

 

 

 

Geachte statenleden, 

 
 
 
Op woensdag 31 oktober a.s. bespreekt u in de Statencommissie Omgevingsbeleid het voorstel 
van Gedeputeerde Staten (GS) met betrekking tot de beëindiging van de ILG bestuurs-
overeenkomst. Dit voorstel is mede ingegeven door het advies van de commissie Jansen met 
betrekking tot de decentralisatie Natuur.  
Als Groenmanifestpartners willen wij hierbij een aantal punten meegeven.  
 
Met het Groen Manifest hebben wij als partners - rekening houdend met de gewijzigde financiële 
perspectieven - gepleit voor voortgaande investeringen in de ontwikkelingsopgave voor het 
platteland. Het uitgangspunt daarbij is dat de einddoelen (robuuste systemen voor natuur, 
landbouw, water) overeind blijven, maar het tempo wordt aangepast. Belangrijke voorwaarde is 
voortgaande dynamiek in het landelijk gebied waarin versterking van natuur en landschap  
gecombineerd wordt met ontwikkelingsruimte voor de landbouw. 
 
In december vorig jaar hebben wij u in het kader van de besluitvorming met betrekking tot het 

Onderhandelingsakkoord gevraagd er zorg voor te dragen dat: 

• er voldoende waarborgen zijn dat de lopende verplichtingen onverkort worden nagekomen; 

• er structureel voldoende financiële middelen beschikbaar blijven voor het natuur- en 

landschapsbeheer in de brede zin; 

• er structureel provinciale middelen beschikbaar blijven voor een ruimtelijk-economische 

ontwikkeling van een vitaal platteland in Drenthe. 

 

In het licht hiervan zijn wij voorzichtig positief over het voorliggend voorstel van GS.  

Allereerst is er dekking gevonden voor de juridische verplichtingen. Wel delen wij de teleurstelling 

van GS dat hiervoor uit de landelijke grondvoorraad onvoldoende middelen beschikbaar komen, 

waardoor de provincie Drenthe genoodzaakt is om een groot deel uit eigen middelen te dekken. 

 

Met de 6 miljoen euro die volgens het GS-voorstel tot en met 2015  beschikbaar komen voor de 

ontwikkelopgave, kan voorkomen worden dat de Drentse plattelandsontwikkeling en de daaraan 

verbonden samenwerking in het landelijk gebied de komende jaren volledig stil komt te liggen.   
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Het beschikbaar hebben van provinciale middelen is in onze ogen een essentiële randvoorwaarde 

om door te kunnen werken aan het Groenmanifest en om daarvoor landelijke en Europese 

middelen naar Drenthe te kunnen halen.  

Met de inzet van deze provinciale middelen kan een belangrijke multiplier voor de ontwikkelopgave 

van het landelijk gebied worden bereikt. 

 

Het baart ons wel zorgen dat de ontwikkelopgave door GS beperkt wordt tot de internationale 

doelen. Het landelijk gebied buiten de internationale verplichtingen kan hierdoor tussen wal en 

schip  raken. Wij willen u vragen om de brede ambitie van het Groenmanifest als uitgangspunt te 

blijven hanteren voor uw beleid. Deze richt zich op ontwikkelingsruimte voor een robuuste en 

duurzame landbouw en landbouwstructuur, voldoende biodiversiteit, een goed functionerende 

Ecologische Hoofdstructuur  (EHS) en leefomgevingskwaliteit in een vitaal platteland. 

 

Voor de financiering van het natuurbeheer binnen de EHS lijken voldoende middelen beschikbaar 

te komen. Een groot zorgpunt blijft nog steeds de financiering van het natuur en landschapsbeheer  

buiten de EHS.  

 

Een nieuw gegeven in dit geheel is het gisteren gepresenteerde regeerakkoord. De extra middelen 

die het regeerakkoord in het vooruitzicht stelt, vatten wij op als ondersteuning van de koers die wij 

als maatschappelijke partners hebben ingezet.  

Wij omarmen het voorstel uit het regeerakkoord dat overheden samen met maatschappelijke 

partners om de tafel gaan over de prioriteiten, tijdpad en de inzet van financiële middelen. De 

verdere uitwerking en details van het regeerakkoord zal de komende periode zijn beslag krijgen.  

 

Eerder hebben wij onze zorg uitgesproken over de impasse die de afgelopen tijd in de 

gebiedsaanpak - waar groene partners samen met de provincie en andere overheden werken aan 

vitalisering van het platteland - is ontstaan. Veel lopende gebiedsprocessen zijn al, of dreigen 

volledig stil gevallen.  

 

Wij spreken de wens uit dat deze impasse nu doorbroken kan worden en willen de 

komende tijd hier graag - op basis van de nu voorliggende bouwstenen en opgaven - gezamenlijk 

met de provincie voortvarend mee aan de slag. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
A. Steenbergen      R. Hoekstra 
LTO Noord      Natuur en Milieufederatie Drenthe  
  mede namens Het Drentse Landschap, 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
 
 
 
 
 


