Verslag bijeenkomst in Westerbork op 22 februari 2018 over Ontwerp NBP 2019 en Ontwerp
NNN-kaart 2018
Voorzitter: Piet Dijkstra
Aanwezig namens Provincie Drenthe
Henk Jumelet (gedeputeerde)
Meino Lumkes
Jan Grotenhuis

Auke Postma
Hein Alkema

Aanwezig namens Prolander
Rolf Griffioen
Bauke Postma
Aanwezig externen: zie bijlage
De informatiebijeenkomst wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter.

Gedeputeerde Henk Jumelet: Natuurlijk platteland
Drenthe is bekend vanwege haar natuur. Het trekt mensen aan en creëert werkgelegenheid. De
natuur is van grootbelang! Zo zorgt de natuur voor droge voeten in Groningen, Meppel en Coevorden.
Het beleven, benutten en beschermen van natuur gaat hierbij hand in hand. In 2013 is er een
belangrijk natuurpact afgesloten waar is vastgelegd wat onze ambitie is op het gebied van natuur. Het
natuurpact is een belangrijke opgave van het rijk. Het streven is dat in 2027 het NNN voor heel
Nederland is afgerond! In Drenthe gaan wij voor robuuste natuur/landbouw/water en opzoek naar
koppelkansen!
Er volgt een korte film over het programma Natuurlijk Platteland.
“Natuurlijk samen werken aan Natuurlijk Platteland!”
Daarna volgt een presentatie van de provincie ondersteund door PowerPointpresentatie
(link naar presentatie)
Meino Lumkes: ontwerp NNN-kaart 2018
Jan Grotenhuis: ontwerp Natuurbeheerplan (NBP), versie 2019
Vragen
1. Michael Duintjer
Gevraagd wordt of bij de criteria ook gekeken werd of een gebied al binnen het NNN lag.
Antwoord:
Nee, dat was niet belangrijk.
2. De heer Brummelmans
Het gebruik van het beheertype N00.01 wordt vaag gevonden. En wanneer is het klaar?
Antwoord:
Het beheertype N00.01 is op de ambitiekaart gezet naar aanleiding van landelijke afspraken.
Op de kaart staat per beheertype/kleur aangegeven waar we naar toe willen. Het is breder dan alleen
natuur. Het gaat ook om de begeleiding ernaartoe, inzet van Prolander in de vorm van een pre-toets.

De provincie gaat uit van vrijwilligheid van de eigenaren en overige betrokkenen en er kan nu niet
gezegd worden wanneer alles binnen het NNN gerealiseerd is.
3. Michael Duintjer
Waar komt het aantal van 1.000 hectare vandaan.
Antwoord:
Dit is opgenomen in het Groenmanifest. In 2011 is daarin aangegeven dat de provincie 1.000 hectare
gaat begrenzen in 2018. In heel Nederland moest 80.000 hectare begrensd worden.
Komen er nog ruilverkavelingsprojecten in de toekomst.
Antwoord:
Jazeker, kavelruil gebeurt nog steeds om het proces ingang te houden. Als provincie willen we graag
de mogelijkheid bieden om hier gebruik van te maken. De provincie koopt soms ook gronden om deze
vervolgens aan te bieden als ruilgrond.
Van de 1.000 hectare bestuurlijke reservering wordt voorgesteld 930 hectare te begrenzen, 50 hectare
te reserveren voor de bestuurscommissie Hunze en 20 hectare te reserveren voor de
kavelruilcommissie.
4. Willem Homan
Gezegd is dat de realisatie plaatsvindt op basis van vrijwilligheid. Maar wat gebeurt er als de
doelstelling van de 1.000 hectare niet wordt gerealiseerd.
Antwoord:
De totale doelstelling is groter dan alleen de 1.000 hectare van de bestuurlijke reservering.
Onze inzet is er op gericht om met oplossingen te komen voor duurzame natuur en robuuste
landbouw. In Drenthe hebben we nog nooit onteigend en we waarborgen in dit traject de vrijwilligheid.
De realisatie van de natuurdoelen willen we onder andere bereiken met het ruilen van gronden en
combinatie vinden met andere functies.
5. Jan Boer
In het Elperstroomgebied is een deel van de huiskavel ingetekend op de ambitiekaart en hierover is
niet net hem gecommuniceerd en er heeft geen overleg plaatsgevonden. Dit vindt de heer Boer een
vreemde gang van zaken.
Antwoord:
Er zijn geen huiskavels begrensd. Elperstroom is een Natura 2000-gebied. Hier heeft de provincie een
extra verantwoordelijkheid. Het perceel welke op de kaart is aangegeven ligt aansluitend aan de
huiskavel. Geadviseerd wordt een zienswijze in te dienen. Dan zal er naar het bewuste perceel
gekeken worden.
6. Michael Duintjer
Voor de 1000 ha is functieverandering de grootste kostenpost. Kan meer worden begrensd als de
financiering ook uit zonnecollectoren en natuurbegraafplaatsen kan worden gehaald?
Antwoord:
Het zit niet alleen op geld vast, ook een politiek statement 80.000 ha te realiseren. Daarmee is het
Natuurnetwerk klaar.
We zullen gedurende de rit merken dat bepaalde keuzes op de kaart niet goed zijn. Het gaat dan om
kleine aanpassingen, bijvoorbeeld op advies van Gebiedscommissies. Natuurbegraafplaatsen zijn niet
overal mogelijk in de bestemmingsplannen van de gemeenten.
7. Bernhard Hanskamp
Het Valterdiep en de Runde zijn aangegeven met een groene lijn. Dit betekent functionerend natuur.
En Ruiner Aa is aangegeven met een rode lijn. Dit betekent dat de natuur daar niet functioneert.

Antwoord:
In de Ruiner Aa liggen percelen die nog ingericht moeten worden. De beek moet door het waterschap
nog natuurvriendelijker gemaakt moet worden. Tevens moeten de oevers nog natuurvriendelijker
gemaakt worden. Dan pas is het functionerende natuur.
8. Michael Duintjer
Geeft aan een zienswijze te hebben ingediend maar het dit niet is overgenomen. Hij vindt het jammer
hierover geen terugkoppeling te hebben gekregen.
Antwoord:
Het gaat niet om een zienswijze maar om een verzoek vooraf. Het was inderdaad netjes geweest van
de provincie daarover hadden geïnformeerd. Geadviseerd wordt een zienswijze in te dienen.
9. A. Brinkman
Vraagt over het Amerdiep. Er staat N00.01 op de ambitiekaart. Om welke natuur gaat het dan? En wat
betekent dooradering?
Antwoord:
Er staat N00.01 op de ambitiekaart. Het gaat om het Beekdal, Halkenbroek en Amen. Dit betreft een
vrij bewegende beek. Er is een hoge score vanuit de Kaderrichtlijn Water. Het is Kruidenrijkgrasland of
vochtig hooiland. Er zal door de provincie samen met de partners gekeken worden naar de
mogelijkheden.
Op de beheertypenkaart gaat het ook om natte dooradering en droge dooradering. Er zijn 4 typen:
open grasland, open akkergebieden, droge dooradering, en natte dooradering.
Op het moment dat iemand in dat gebied iets wil je daar wat wil, dan wordt geadviseerd contact op te
nemen met Agrarisch Natuur Drenthe over de mogelijkheden. Eis is wel dat het als leefgebied op de
kaart moet staan.
10. Jan Vos
Heeft een vraag over de aanduiding op de kaart.
Antwoord:
Nieuwe natuur staat alleen op de ambitiekaart en is gearceerd.
11. Mevrouw Hilhorst
Hoe is de ambitiekaart tot stand gekomen. Wie beslissen daarover?
Antwoord:
De provincie gaat over de ambitiekaart in overleg met de beheerders in het veld. De keuzes zijn veelal
een voortzetting van beleidskeuzes die eerder zijn gemaakt. De provincie heeft haar eigen ambities
en die kunnen soms verschillen met een beheerder. Ambitiekaart wordt jaarlijks geactualiseerd. Er
wordt altijd gekeken naar hetgeen haalbaar wordt geacht. De provincie is op zoek naar het maken van
geschikte combinaties. Het gaat niet om persoonlijke keuzes.
12. De heer Stoffers
Inwoners in Taarlo maken zich steeds grotere zorgen over het beheer. Mede omdat er steeds meer
vernatting is. Als inwoners heb je geen enkele invloed om de besluitvorming.
Antwoord:
Natuur daar zeker natter geworden. De provincie is verantwoordelijk voor het Natuurbeleid en heeft dit
vastgelegd in het Programma Natuurlijk Platteland.
De gedeputeerde geeft aan dat het bestuur bepaalde keuzes heeft gemaakt. Er is vooraf overleg met
betrokkenen en geprobeerd wordt het maximale te doen voor iedereen maar uiteindelijk beslist het
bestuur. Het college heeft verschillende doelen, waaronder natuur, water, veiligheid, landbouw en
klimaatdoelstellingen.

