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Opdracht

Lever een helder verhaal (1) waarvoor partijen een 
gebiedsfonds willen inzetten

en 

daarbij ook onderbouwde suggesties voor (2) vulling
van het fonds. 

Lever een voorstel voor de (3) opzet en onderbouwing 
gebiedsfonds, reglement en toezichthoudend orgaan. 



Proces



1. Waarvoor inzet gebiedsfonds?

• Huidige begroting RL ZWD jaarlijks circa € 400.000,-
– 50% Natuureducatie
– 25% Openluchtrecreatie
– 25% Landschap

• Niet alleen in begrensde Nationale Parken maar ook 
tussengebied

• Inzetten op verankering Nationaal Landschap in 
gemeenschap

• Geen overlap met al bestaande fondsen
• Inzet binnen werkgebied Regionaal Landschap ZWD



2. Onderbouwing vulling fonds?

a) Ambitie en middelen

b) Bijdragen burgers en bedrijven

c) Bijdragen overheden en NGO’s



2a Ambitie en middelen
Situatie 2000 Casus NP DFW Openluchtrecr.
Bedragen per jaar

Situatie 2020 Casus NP DFW Openluchtrec
Bedragen per jaar

€ 250.000,- Rijksgeld LNV NP DFW € 0,-

€ 200.000,- Rijksgeld Bezoekerscentrum DFW € 0,-

€ 240.000,- Rijksgeld openluchtrecreatie SBB
(4.000 ha a € 60/ha gemiddeld)

€ 150.000,- Openstelling SNL Drenthe
(SBB 4.000 ha a € 37,66/ha )

€ 200.000,- ILG/Landinrichting A-scha
(voorbeeld fietspad Kloosterweg)

€ ?  Programma Natuurlijk Platteland
(voorbeeld middenloop Vledder Aa)

€ 0,- Provinciaal geld NP DFW 
Secretariaat ruim 1 fte)

€ 133.000,- (nb 400.000/3)
Secretariaat 0,3 fte

Totaal jaarlijks ca € 900.000,- Totaal jaarlijks ca € 300.000,-

Tekort op doelen recreatie jaarlijks circa € 6 ton alleen al voor Drents Friese Wold 
voor Zuidwest Drenthe (DFW, DV, HV en daartussen) naar schatting jaarlijks € 2,5 miljoen

(en bezuinigingen op landschap ROL/RAL zit hier nog niet bij in)

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2018/10/prb-2018-7696-Openstelling-Natuur-2019-1.pdf


2a Ambitie en middelen
Gebiedsfonds Opbrengst per jaar

Stichting Nationaal Park Alde Feanen; € 60.000,-

Gebiedsfonds Drentsche Aa; € 20.000,-

Landschapsfondsen Overijssel (Stichting GBDO) € 1.500.000,-

Parkeeropbrengsten Zuid-Kennemerland € 600.000,-

Sallandse Heuvelrug Support for Nature € 25.000,-

Streekfonds Biesbosch support actie € 80.000,-

Grenspark Kalmthoutse Heide € 1.500,-

Regionaal Landschap ZWD € 50.000,-?



2b Bijdrage burgers bedrijven

2%

98%

Fonds burgers bedrijven

Opgaven Recreatief
beheer



2c Bijdrage overheid/NGO’s

• NP budget Ministerie 2x € 400.000,- 2021-2023

• Keuze SNL toeslagen 2019 voor toezicht niet open
– € 17,- x 12.000 ha = € 204.000,- per jaar

• Agrarisch natuurbeheer Drenthe ca € 1 mln/jr

• Regiodeal Natuurinclusieve LB ca € 1 mln/jr;

• Streekbeheer LB Drenthe ca € 0,3 mln/jr

• Recreatieschap Drenthe en fondsen gemeenten?

• Koppeling Beleven programma NP ?

• NPL middelen TBO’s

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2018/10/prb-2018-7696-Openstelling-Natuur-2019-1.pdf


2c Bijdrage overheid/NGO’s

Beheer en projectenfonds bundelt middelen landschap en recreatie ZWD

DFW

DV
HV

KvW
Fonds Regionaal Landschap ZWD

Streekbeheer LBD
Ca 0,3 mln/jr
1/3 van €1 mln Drenthe breed

Agrarisch Natuurbeheer 
Drenthe  (via provincie)
0,8 mln/jr

Natuurinclusieve
Landbouw, GLB en 
Stikstof maatregelen 
> 0,8 mln/jr

Nationale parkengeld
0,4 mln jr provincies en
? Mln Rijk (nieuwe Stijl)



2c Bijdrage overheid/NGO



2c Bijdrage overheid/NGO

Agrarisch zoekgebied 
Ontwerp 2021
Natuurbeheerplan 
Drenthe



3. Advies opzet

• De discussie gaat niet over het instrument fonds;

• Geld voor landschap en recreatie is er te weinig en te versnipperd;  

• Dat los je niet op met bijdragen van burgers en bedrijven in fondsen;

• Pas op met het verschuiven en verspreiden van geld over allerlei 
afzonderlijke uitvoeringslijnen;

• Provincie en stuurgroep Regionaal Landschap ZWD: neem de regie.

• Daarbij zou een wenkend perspectief met investeringsprogramma 
Nationaal Park Nieuwe Stijl Zuidwest-Drenthe kunnen helpen, 

• samen de schouders eronder als opmaat naar en voorbeeld voor de rest 
van Drenthe.



3. Advies opzet

• Maak om te beginnen een visie en investeringsprogramma landschap en 
recreatie om achterstand weg te werken van post-Bleker tijd;

• Richt je op vergroten van de koek door goede lobby naar Rijk;

• Benut en beloon de kracht van burgerparticipatie en werkwijze LBD

• Wellicht is deel van Rijksbijdrage hieraan te koppelen

• Rijksbijdrage 6 mln moet opmaat worden voor structurele dekking 
Nationale Parken Nieuwe Stijl

• Koppel daaraan middelen van Regiodeal, LBD, AND, RSD 

• En juist voor die koppelingen zou een project- en beheerfonds wel een 
optie kunnen zijn, maar dat kan ook via provincie en gemeenten.


