Verslag bijeenkomst in Vries op 6 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
Aanwezig namens Prolander
Janette Hofman

Auke Postma
Hein Alkema

Luuk Bruggers

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. Bert Pathuis
Er zijn kaarten uit 2018 en uit 2019. Welke is nu van toepassing?
Antwoord:
Het gaat om de NNN-kaart van 2018 en om de NBP uit 2019. Het NBP loopt altijd een jaar vooruit in
verband met subsidieaanvragen.
Welk bestand is gebruikt?
Een printscreen.
2. Erik Emmens
Hoe zit het met het blauwe perceel (nieuwe natuur buiten het NNN, red.) in relatie tot de
gebiedscommissie en kavelruil? En wat is de rol van Prolander? Er is een wens om natuur te
realiseren in het gebied rondom Zeijen met vrijwillige kavelruil. Op het huidige voorstel is het perceel
ineens niet meer blauw aangegeven. De vraagsteller voelt zich bedondert.
Antwoord:

In het kader van het PG Platteland zijn een aantal Commissies bezig uitvoering te geven aan b.v.
kavelruil. Nu komt de provincie met een extra claim. Die is ergens op gebaseerd. Het Beekdal van
Zijen wordt versterkt. Vanuit water is dat een extra claim. Als dat lastig ligt in het project dat gaan we
ook de gebiedscommissie vragen. Kom met een zienswijze. Dan kijken wij naar de argumenten.
Kopen ook ruilgrond i.h.k.v. Natuurlijk Platteland. Kijken daar serieus en zorgvuldig na.
Wij voelen ons wel bedonderd door Prolander. Het is de omgekeerde wereld, moeten nu weer
zienswijze indienen.
Antwoord:
Vooraf heel wat overleg gehad over toewijzing.
3. Ad de Groot
Worden blauwe gebieden aangekocht?
Antwoord:
Blauwe gebieden staan ook in het NBP. Uit dat kader worden ze aangekocht, er is mogelijkheid voor
ruiling. Daar is geld voor te weten Provinciaal geld.
Als het gebied op de kaart is aangegeven gaan we kijken waar de mogelijkheden liggen. Ligt er een
begrenzing op jouw gebied? Dan er zijn een aantal mogelijkheden bijvoorbeeld ruilen. Geen voorkeur
van aankoop maar wel voor realiseren doel. We hebben uitdrukkelijk veel kleine enclaves in de
voorstellen staan. Zien daar mogelijkheden om zelf daar iets te realiseren (particulier beheer op basis
van De SKNL).
Wat zijn collectieven en hoe kunnen die gevormd worden?
Antwoord:
Individueel aanvragen is niet meer mogelijk. Bij oppervlakten groter dan 150 ha is het aanvragen zelf
mogelijk, mits gecertificeerd.
De nieuwe collectieven zijn: Bosgroep Noordoost Nederland en Natuurcollectief Drenthe. Voor het
agrarisch Natuurbeheer is Agrarisch Natuur Drenthe (AND) het collectief.
Wil graag kaartbeeld van Zeijen en omgeving.
4. R. Ensing
Ik mis de kaart van Noord-Drenthe en waarom is er geen subsidie op particuliere natuur?
Antwoord:
Dat is wel mogelijk, maar waar wij praten over nieuwe natuur-wat altijd NNN is. Buiten de NNN is geen
nieuwe natuur mogelijk. M.b.t. aantal andere onderdelen buiten de NNN, zoals landschap, liggen er
geen mogelijkheden voor subsidie.
Sinds de Onlanden in Drenthe is, is er geen subsidiemogelijkheden.
5. Bert Hoefsloot
Bij wie kan ik terecht als ik interesse heb in functieverandering?
Antwoord:
Voor mensen daar interesse in hebben kunnen daarvoor terecht bij Prolander, zij doen doet dat voor
de provincie. Betekent wel waardedaling van de grond. Bijvoorbeeld: stel de grond is €50.000 waard
als landbouwgrond, dan gaat de waardedaling met maximaal 85% omlaag. Het moet planologisch
worden geregeld. Aan de hand van een verplichte pretoets (door Prolander) wordt er gekeken of de
juiste stappen zijn genomen (soort van checklist). Zodat particulier kan inschatten of het aantrekkelijk
is of niet. Stel dat het in een Beekdal ligt, waar kruidenrijk grasland ligt. Wij willen bijvoorbeeld een
meander hebben, dan vang je dat niet in dat type. Kunnen we aan de voorkant meenemen.
Is er ook een natuurcollectief? Als ik iets met natuurbeheer iets wil waar moet ik dan zijn?
Antwoord:

Voor algemene informatie bij Prolander.
6. Jan Bloemerts
Hoe worden gebruikers van gronden die elders wonen geattendeerd dat dit speelt? Prolander heeft
toch de kadaster gegevens van alle gebruikers? Waarom schrijven jullie niet aan?
Antwoord:
Deze personen schrijven wij niet aan. Dit hebben wij nooit gedaan. De bekendmaking gaat altijd via de
Commissies en belangenorganisaties en via lokale kranten en deze twee voorlichtingsbijeenkomsten.
De pachters staan niet geregistreerd.

7. Harm Eelde Groeneveld stichting
Van de 1.000 ha is 400 ha blauw. Op basis van vrijwilligheid? Wat als je niet geïnteresseerd bent in de
blauwe gebieden? Dat die 400 ha zakt naar 300 ha. Is er ook nog een reservelijst?
Antwoord:
We hebben zo’n 5000 ha opgehaald en we hebben inderdaad een grotere lijst. Als er inspraakreacties
komen met grenswijzigingen dan gebruiken wij die lijst bij aanvullingen.
De lijst is niet openbaar?
Nee, de lijst is niet openbaar.
8. Hedwien Schoon
In hoeverre kan RVO gebruik maken van het Natuurbeheerplan voor toekennen van de
betalingsrechten? Toeslagrechten in opdracht van het LNV?
Antwoord:
RVO heeft dat gedaan op basis van een regeling van het ministerie van Economische Zaken maar er
is toen een fout gemaakt en deze is ook door RVO toegegeven. Wij hebben toen enkele
belanghebbende geadviseerd beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Uiteindelijk zijn de beroepen bij
de rechtbank ingetrokken en heeft de Provincie de procedurele kosten vergoed van de betreffende
belanghebbende en is uiteindelijk alles recht gezet.
9. Dhr. Arends
Als een boer wil gaan ruilen met Esgronden die nu natuur zijn. Bestaat die mogelijkheid?
Antwoord:
Ja, dat is mogelijk maar de vraag is van wie is de grond. Is de grond van een andere eigenaar,
bijvoorbeeld een natuurorganisatie, dan moet deze natuurorganisatie (b.v. NM) wel willen. We sluiten
het niet uit, maar we hebben wel medewerking van twee kanten nodig.
Er is 400 ha blauw gebied. Als het gebied een ander idee heeft kan het ook 600 ha worden?
Antwoord:
Het aantal ha kan verminderen maar ook toenemen. Die 1.000 ha willen wij uiteindelijk realiseren. Als
er straks inspraakreacties komen die nu als blauw op de kaart staan dan willen wij nieuwe natuur
realiseren.

