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 Voorwoord

Met Decentralisatie-akkoord Natuur en de ondertekening van het Natuurpact met het Rijk 
in 2013 zijn wij de uitdaging aangegaan om onze provincie in de periode tot 2027 nog mooier 
te maken. Dit doen wij door de bestaande ambities uit te voeren en een afgesproken plus te 
realiseren. Een plus in de vorm van natuurlijke verbindingen, extra inspanningen voor water- 
en milieucondities, een impuls voor de natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland, aandacht 
voor soortenbescherming en een effectiever agrarisch natuurbeheer. De financiële middelen 
voor deze plus ontvangen wij van het Rijk. Na een periode van onduidelijkheid kunnen we 
weer aan het werk!

Die groene ambities passen prima in onze bredere ambitie om ons Drentse landschap en 
platteland mooier, robuuster, vitaler en beleefbaarder te maken. Naast alle inhoudelijke ambities 
leggen we het accent op de grotere eenheden natuur, zoals we die in onze Natuurvisie hebben 
benoemd, het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap de Drentsche Aa, het Hart van Drenthe 
(brongebied van de Drentse beken), Zuidwest Drenthe (met Nationale Parken Drents-Fries 
Wold , Dwingelderveld en het Holtingerveld). De landbouw is en blijft een belangrijke 
beheerder van ons Drentse platteland.

Om die ambities waar te kunnen maken hebben we een Realisatiestrategie Platteland uitge-
werkt. Daarbij ligt het accent op omvangrijke ambities en de opgaven voor natuur en water. 
De Realisatiestrategie is een dynamisch document, waarbij we de komende jaren stap voor 
stap toewerken naar een verdergaande integratie van de inzet van menskracht, middelen en 
 instrumenten voor ons Drentse platteland.

Bij de realisatie van onze ambities bouwen wij voort op de goede samenwerking met de 
bestaande partners in de groene ruimte, zoals de terreinbeherende organisaties, LTO-Noord, de 
natuur- en milieu-organisaties, en de waterschappen. Waar mogelijk werken we aan efficiëntere 
en effectievere afspraken om de gedeelde ambities te realiseren. We kijken ook naar partners 
zoals ondernemers, burgers en dorpen. Met de gemeenten willen we graag kijken naar de 
mogelijkheden om het maatschappelijk rendement van de investeringen in natuur en landschap 
te vergroten onder andere via inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Bij voorgaande hoort ook vernieuwing van de werkwijze. Voor een deel volgt dit rechtsreeks 
uit het Natuurpact, bijvoorbeeld als het gaat om het nieuwe stelsel voor natuurbeheer (2016). 
Daarnaast willen we ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen 
expliciet uitnodigen voorstellen te doen voor realisatie van de beoogde ambities voor het platte-
land.

Naast deze meer abstracte ambities geeft de Realisatiestrategie ook een concreet beeld van de 
doelen die we willen realiseren, de beschikbare middelen en de criteria die de prioriteit voor de 
inzet van die middelen bepalen.

Tenslotte zullen we de komende tijd meer aandacht besteden aan de communicatie. De 
 realisatie van de doelen voor het platteland verloopt in Drenthe al jaren beter dan gemiddeld. 
Daar mogen we best wat meer aandacht aan besteden, al was het alleen maar ter inspiratie en 
motivatie voor de projecten die we de komende jaren nog willen realiseren.

Rein Munniksma
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 Samenvatting

Met het Decentralisatie-akkoord natuur en het Natuurpact is de verantwoordelijkheid voor 
de ontwikkeling van het platteland overgegaan van het Rijk naar de provincies. Er is duidelijk-
heid over de beschikbare middelen en wij willen als provincie Drenthe graag aan het werk met 
de ambities die we hebben beschreven in de Omgevingsvisie, de Natuurvisie, de Uitwerking 
Waterbeleid, de Wegwijzer voor de Drentse landbouw et cetera. De financiële kaders voor de 
Realisatiestrategie hebben wij bepaald in de Voorjaarsnota 2014.

In deze Realisatiestrategie hebben wij aangegeven hoe wij die ambities willen realiseren. 
Primair willen door een vervolg te geven aan de succesvolle samenwerking met gemeenten, 
waterschappen, terreinbeheerders, landbouworganisaties en de andere groene maatschappelijk 
 organisaties.
Daarnaast willen we aan de slag met vernieuwing. Door partners zoals Drents Particulier 
Grondbezit, ondernemers en burgers te betrekken bij de realisatie van onze ambities voor het 
platteland. En door op zoek te gaan naar mogelijkheden voor vernieuwing van de werkwijze 
om de groene ambities effectiever en efficiënter te realiseren.

Het accent ligt op de afspraken de ambities voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN 
voorheen EHS), Natura2000, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de Kaderrichtlijn 
water (KRW) en de Icoonprojecten. We hebben echter ook enkele specifieke provinciale 
ambities geformuleerd voor een vitaal platteland, landbouwstructuurverbetering, biodiversiteit, 
landschap en cultuurhistorie, de Nationale Parken en de Schaapskuddes. 
De Realisatiestrategie is een dynamisch document, dat we stap voor stap willen laten uitgroeien 
tot een integrale strategie voor de realisatie van onze ambities voor het Drentse platteland. 

Juridische bescherming, functiewijziging, grondverwerving, kavelruil, inrichting, natuurbeheer 
zijn de belangrijkste instrumenten om onze ambities te realiseren. Daarbij zullen wij de kansen 
voor particuliere realisatie via functiewijziging zoveel mogelijk benutten. Daarnaast maken wij 
ook in de toekomst graag gebruik van de ondersteuning van onze preferente instellingen.

Het Uitvoeringsplan in hoofdstuk 5 vormt het hart van deze Realisatiestrategie. Daarin zijn de 
uitgangspunten geformuleerd voor het maken van afspraken over de realisatie van onze ambities 
op projectniveau. Wij streven naar:
• Een doeltreffende uitvoering;
• Vernieuwing;
• Aantoonbare inbreng van onze partners;
• Het principe van gelijkberechtiging, voorop staat datgene ‘wat’ we realiseren.

In dat hoofdstuk hebben wij ook onze prioriteiten bepaald voor de inzet van middelen, 
 instrumenten en menskracht. Ook is een beschrijving opgenomen van de verschillende 
uitvoerings mogelijkheden. De Realisatiestrategie wordt afgerond met een beknopt hoofdstuk 
over monitoring, evaluatie en bijsturing.

1 Inleiding

1.1 Doel en perspectief Realisatiestrategie platteland

In de Omgevingsvisie hebben we aangegeven de ruimtelijke identiteit van Drenthe te willen 
versterken door de nieuwe ontwikkelingen te bezien in samenhang met onze kernkwaliteiten. 
Dit beleid is uitgewerkt in onder andere de Natuurvisie, de Uitwerking Waterbeleid (ook wel 
Beekdalenvisie) en de Wegwijzer voor de Drentse landbouw. De financiële kaders voor de 
Realisatiestrategie zijn vastgelegd in de Voorjaarsnota 2014 (zie ook toelichting in de bijlage).

Om het behoud en de ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het Drentse platteland een 
impuls te kunnen geven stellen wij deze ‘Realisatiestrategie voor het platteland van Drenthe’ op. 
Wij doen dat vanuit het besef dat het platteland zich beweegt in een dynamische omgeving:
• De implementatie van de afspraken uit het Natuurpact zal de komende tijd veel aandacht 

vragen;
• Parallel wordt gewerkt aan vernieuwing van de uitvoering van de projecten op het platteland, 

waarbij nieuwe partners, nieuwe instrumenten en geldstromen en nieuwe kruisbestuivingen 
van beleidsterreinen in beeld komen;

• Last but not least zijn de organisaties op het platteland in ontwikkeling. Nieuwe samen-
werkingsverbanden en coöperaties ontstaan en bestaande organisaties vernieuwen. Wij 
zullen, vanuit onze beoogde regierol, waar mogelijk een bijdrage leveren aan die organisatie-
ontwikkeling gericht op versterking van de kernkwaliteiten van ons Drentse platteland.

Voorgaande betekent ook dat deze Realisatiestrategie een dynamisch document is, dat wij stap 
voor stap in overleg met onze maatschappelijke partners zullen concretiseren.
Daar waar het gaat om de uitvoering van beleid op de korte termijn geeft deze Realisatie-
strategie in het eerste spoor de kaders voor de inzet van menskracht, middelen en instrumenten. 
Waar het gaat om de verbreding en vernieuwing van de aanpak voor het platteland geeft deze 
Realisatiestrategie vooral de richting aan. 
Ons vertrekpunt vormen de grote opgaven voor natuur en water. De ambitie is om te groeien 
naar een Realisatiestrategie waarmee we in de volle breedte werken aan onze ambities voor het 
Drentse platteland. Dat is en blijft het vertrekpunt voor onze werkwijze.

Als tweede spoor wordt binnen de Realisatiestrategie de nadere uitwerking in een uitwerkings-
plan vormgegeven. De Realisatiestrategie biedt het afwegingskader c.q. de meetlat voor de 
prioritering van de projecten. Samen met onze partners stellen wij factsheets op per project. 
De projecten worden geprioriteerd en de kosten en de financiering en de organisatie van 
de uitvoering worden vastgelegd. Dit tweede spoor wordt een dynamisch onderdeel van de 
Realisatiestrategie dat jaarlijks wordt aangepast. 

1.2 Leeswijzer

De Realisatiestrategie beschrijft na deze inleiding in hoofdstuk 2 kort de actuele ontwik-
kelingen op het platteland. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de ambities en aanpak 
voor het platteland. In hoofdstuk 4 gaan we in op onze sturingsmogelijkheden. In hoofdstuk 5 
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(Uitvoering) beschrijven wij hoe wij de sturingsmogelijkheden via factsheets in het zogenaamde 
tweede spoor van deze Realisatiestrategie willen inzetten. We ronden af met monitoring en 
evaluatie in hoofdstuk 6.

2 Ontwikkelingen

De wereld van de plattelandsontwikkeling is de afgelopen jaren flink veranderd. Mondiale, 
Europese, landelijke, provinciale, regionale en lokale ontwikkelingen maken het Drentse platte-
land nu en in de toekomst.

In Europees verband staan we voor een stevige vergroening van het Gemeenschappelijk 
Landbouw beleid (GLB). Dat zal in de loop van 2014 zijn beslag krijgen in zowel de directe 
inkomensondersteuning voor de agrarische sector (Pijler I) als de subsidiemogelijkheden via het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma (Pijler 2 / POP3). 
Daarnaast zullen wij de ontwikkelingen van de programma’s als LEADER, LIFE en 
INTERREG op de voet volgen om deze waar mogelijk weer te kunnen inzetten voor de 
beoogde plattelandsontwikkeling. 

Op nationaal niveau vormt het Natuurpact (2013) de afronding van een periode waarin het Rijk 
stap voor stap taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het platteland heeft overge-
dragen aan de provincies. Wij zijn daarmee, nog meer dan voorheen, dé regisseur geworden 
voor de ontwikkeling van het platteland. Dat betekent dat wij:
• Samenwerken met huidige en toekomstige partners op basis van gelijkwaardigheid;
• Waar nodig partners ondersteunen om te komen tot een effectieve aanpak en breed gedragen 

oplossingen;
• Zorgen voor een heldere structuur, organisatie en prioritering van de uitvoering van beleid 

voor het Drentse platteland.
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In het verlengde van het Natuurpact verandert ook de positie van de Dienst Landelijk Gebied 
(DLG). Rijk en provincies hebben afspraken gemaakt over de overgang van een deel van de 
menskracht naar de provincies.

Gemeenten en waterschappen zijn voor ons al geruime tijd belangrijke partners op het Drentse 
platteland. De relatie met deze partners is voortdurend in ontwikkeling. Taken, organisaties 
en rolopvattingen zijn in beweging, gekoppeld aan de nieuwe vraagstukken en maatschappe-
lijke ontwikkelingen die zich voordoen. Dat geldt ook voor de terreinbeherende organisaties 
(TBO’s) en de andere groene maatschappelijke organisaties.

Parallel zien we een ontwikkeling waarbij burgers en ondernemers hun verantwoordelijkheid 
willen nemen voor een bijdrage aan de publieke doelen. Dit speelde al langer voor de parti-
culiere grondbezitters, maar wordt meer en meer zichtbaar via dorpsontwikkelingsplannen 
en allerlei coöperaties op het gebied van zorg, groen en energie. ‘De uitnodiging’ is voor ons 
een belangrijk instrument om deze maatschappelijke energie actief te benutten. Voor de korte 
termijn richten wij ons op versterking van de burgerparticipatie met op termijn een doorkijk 
naar overheidsparticipatie.

De hiervoor geschetste ontwikkelingen bieden kansen voor de realisatie van de publieke 
doelen voor het platteland. De basis voor benutting van de kansen in Drenthe is gelegd in het 
Groenmanifest (2011). Het gezamenlijk doel is het bieden van ontwikkelingsruimte voor een 
robuuste en duurzame landbouw, hoge biodiversiteit, een goed functionerend natuurnetwerk 
voor Drenthe, inclusief de aanwijzing en het beheer van de Natura2000 gebieden, uitvoering 
van de Kaderrichtlijn Water, een hoge kwaliteit van de leefomgeving en een vitaal platteland. 
De insteek van de partners blijft, verschillen overbruggen en polarisatie vermijden. Voor een 
vitaal platteland is ontwikkeling en samenwerking noodzakelijk.

Wij spelen hierop in door ons als regisseur in te zetten, zoals in het gebied van de Drentsche Aa. 
Wij passen onze rol en inzet aan op basis van de initiatieven uit het gebied. Uiteraard maken 
we daarbij gebruik van de aanbevelingen die onder andere de Noordelijke Rekenkamer ons 
 recentelijk heeft aangereikt. 

3 Ambities en opgaven

Het Natuurpact (2013) vormt het voorlopige sluitstuk van een ontwikkeling waarin wij stap 
voor stap een brede verantwoordelijkheid voor het platteland op ons hebben genomen. Die 
verantwoordelijkheid hebben wij beleidsmatig uitgewerkt in de Omgevingsvisie en enkele 
specifieke uitwerkingen zoals de Natuurvisie, de Uitwerking Waterbeleid, de Wegwijzer 
voor de Drentse landbouw en de kadernotitie Vitaal platteland (zie schema). De uitvoerings-
paragrafen van voorgaande visies vormen het startpunt voor deze Realisatiestrategie. In dit 
hoofdstuk beschrijven wij welke concrete ambities en uitvoeringsopgaven uit het beleid voort-
vloeien. Dit wetende dat wij de verantwoordelijkheid voor het platteland delen met andere 
overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en ondernemers.

Schema: Samenhang Omgevingsvisie, uitwerkingen en Realisatiestrategie

3.1 Opgave / ambities natuur

Met het Decentralisatieakkoord Natuur en het Natuurpact hebben wij de verantwoordelijk-
heid gekregen voor de ontwikkeling en het beheer van de natuur in Drenthe (horizon 2027). 
Beleidsmatig hebben wij deze verantwoordelijkheid inmiddels uitgewerkt in de Natuurvisie. 
Er is veel bereikt de afgelopen decennia, maar er is ook nog veel te doen. We gaan op basis van 
de nieuwe afspraken met het Rijk dan ook weer met volle kracht aan de slag met de natuur-
opgave om te komen tot een robuust natuurnetwerk voor Drenthe. Die opgave bestaat concreet 
uit (bron Natuurvisie, peildatum 1 januari 2013):

Onderdelen Natuurnetwerk Nederland (NNN) # hectares

Natura2000 27.000

Nieuwe Natuur 15.500

Agrarisch natuurbeheer 4.500

Overig NNN 23.000

Totaal NNN 70.000

Omgevingsvisie

Natuurvisie Wegwijzer
landbouw

Uitwerking
waterbeleid

(KRW)

Kadernotitie
vitaal

platteland

Kader
Economische
Investeringen

Realisatiestrategie
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Onderdelen Nieuwe natuur (ontwikkelopgave) # hectares

Voormalig landbouwgrond functie gewijzigd in natuur en ingericht 5.000

Voormalig landbouwgrond functie gewijzigd in natuur en nog niet ingericht 3.000

Voormalig landbouwgrond functie gewijzigd in natuur en ingericht in uitvoering 3.000

BBL-bezit en nog niet ingericht 1.000

Nog landbouwgrond, functie nog niet gewijzigd in natuur 2.500

Nog te begrenzen in 2020 1.000

Totaal nieuwe natuur 15.500

De kaart in bijlage 1 geeft grofweg een beeld van de ambities voor de periode tot 2021. Dit is de 
basis voor de daadwerkelijke uitvoering (hoofdstuk 5). 

Taakstelling Natuurpact,

situatie 1 jan. 2011

Natuurmeting op kaart,

situatie 1 jan. 2013

Verwerving

Functiewijziging/verwerving nieuwe natuur 3.402 2.697

Inrichting

Gerealiseerde nieuwe natuur voor Natuurpact 2.595 2.595

Gerealiseerde nieuwe natuur sinds Natuurpact 2.398

2.595 4.993

Inrichting nieuwe natuur 12.905 7.499

Inrichting nieuwe natuur in uitvoering 3.008

Totaal 12.905 10.507

Peildatum voor de afspraken met het Rijk in het Natuurpact is 1 januari 2011, inmiddels is 
daarvan onder andere via de Onlanden al een substantieel deel gerealiseerd, wat blijkt uit de 
resterende taakstellling per 1 januari 2013:

Restant opgave 1-1-13 10.500 ha

Waarvan reeds verworven*   7.800 ha

Nog te verwerven*   2.700 ha

Waarvan inrichting in uitvoering   3.000 ha

Nog in te richten   7.500 ha 

*Functieverandering of daadwerkelijke verwerving

In aanvulling op voorgaande zijn in het Natuurpact afspraken gemaakt over een ‘plus’ (met het 
accent op de periode 2021-2027) bestaande uit:
• Een aanvullende opgave voor realisatie van natuurlijke verbindingen;
• Een verhoging van de kwaliteit van de natuur door extra inspanningen in (herstel)beheer van 

water en milieucondities;
• Een impuls aan de natuur buiten de juridische EHS ter versterking van het Natuurnetwerk 

Nederland;
• Aandacht voor soortenbescherming;
• Een effectiever agrarisch natuurbeheer. Het ministerie van EZ en de provincies werken 

gezamenlijk aan een vernieuwd stelsel agrarisch natuurbeheer (2016).
De opgave uit het Natuurpact is volledig verwerkt in de cijfers van deze Realisatiestrategie.

In de periode tot 2027 wordt een forse extra stap gezet op weg naar het realiseren van de 
doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De samenhang van het 
NNN wordt tot stand gebracht door de ecologische verbindingen tussen de verspreid gelegen 
natuurgebieden. Deze verbindende structuren zijn vaak al aanwezig, maar vragen aanvulling, 
 aanpassing en verbetering. Opgeteld ontstaat een robuust Natuurnetwerk, dat de ruggengraat 
vormt van de natuur in Nederland! 

Icoonprojecten
Via het zogenaamde Lenteakkoord is geld beschikbaar gekomen voor investeringen in extra 
natuur die bijdraagt aan het robuuste NNN en realisatie van internationale doelen. De projecten 
komen bovenop de ontwikkelopgave uit het Natuurpact. Voorwaarde is dat de projecten snel 
worden gestart en binnen 4 jaar leiden tot zichtbare resultaten. Op grond van deze criteria zijn 
in Drenthe 4 projecten, geselecteerd. Het betreft: Bargerveen, Oude Willem, Reestdal en de 
Hunze. Eind 2013 is gestart met de uitvoering.

Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof
Wij kennen in Drenthe 14 Europees beschermde Natura2000-gebieden. De gebieden zijn 
inmiddels formeel door de staatssecretaris aangewezen. Dit betekent dat wij binnen drie jaar 
een beheerplan per gebied moeten vaststellen dat een goede staat van instandhouding  verzekert. 
De beheerplannen bevatten maatregelen die haalbaar (maatschappelijk) en betaalbaar ( financieel) 
zijn.

Voor 12 van de 14 gebieden (behalve Zuidlaardermeer en Leekstermeer) speelt de stikstof-
problematiek een rol. Deze gebieden vallen onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). 
De PAS heeft als doelstelling, enerzijds de instandhoudingsdoelen voor natuur binnen bereik te 
houden en anderzijds economische ontwikkelingen los te trekken. Vanuit de Realisatiestrategie 
zijn vooral de herstelmaatregelen van belang. Voor de 12 gebieden zijn gebiedsanalyses 
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opgesteld, waarin de noodzakelijke herstelmaatregelen staan beschreven. De gebiedsanalyses 
worden opgenomen in de beheerplannen voor de diverse gebieden die vanaf de tweede helft van 
2014 in procedure komen. Gebiedsgroepen begeleiden dit proces en zijn van belang voor het 
draagvlak en de uitvoerbaarheid van maatregelen. 
Als de PAS naar verwachting eind 2014 in werking treedt, zijn de afzonderlijke provincies 
verantwoordelijk en wettelijk gehouden om de in de PAS neergelegde maatregelen onverkort en 
volgens de daarin opgenomen planning uit te voeren. Omdat in Drenthe 2/3 van alle maat regelen 
de hydrologie betreffen, is het van groot belang dat de beheerplannen kunnen rekenen op een 
breed draagvlak, met name bij de waterschappen, de agrarische sector en de TBO’s.

3.2 Opgave / ambities water

Het provinciale waterbeleid voor de komende jaren geeft een regionale invulling van Europese 
en nationale programma’s zoals de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor grond- 
en oppervlaktewaterkwaliteit, Waterbeheer 21ste eeuw (WB21) en het Deltaprogramma 
(zoet watervoorziening). Hierbinnen hebben wij:
• Een kaderstellende rol in afstemming met het natuur en ruimtelijk beleid;
• De verantwoordelijkheid voor het grondwater;
• Een faciliterende en soms regisserende rol in de uitvoering. 

Wij werken intensief samen met de waterschappen en de andere partners in het landelijk gebied. 
Onze ambities hebben wij beschreven in de Omgevingsvisie en de Uitwerking Waterbeleid.

De KRW stelt doelen voor oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen die uiterlijk in 2027 
moeten zijn gerealiseerd. Op basis van de doelen zijn in de factsheets per oppervlakte waterlichaam 
maatregelen opgenomen. De belangrijkste maatregelen voor het oppervlaktewater zijn:
• Hermeandering van beeklopen;
• Vispasseerbaar maken van stuwen;
• Natuurvriendelijke inrichting van beken en kanalen;
• Beperken belasting van het oppervlaktewater met stoffen.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. De provincie 
streeft er naar om maatregelen voor de KRW te koppelen aan de inrichting van het NNN.

De KRW richt zich ook op Natura2000 gebieden waarin het grondwater zo laag staat dat 
de ecologie er schade van ondervindt. In een deel van deze gebieden zijn de afgelopen jaren 
al maatregelen uitgevoerd om de verdroging te bestrijden (Top-lijst verdroogde gebieden). 
D toestand van een aantal gebieden, waaronder het Dwingelderveld en het Fochteloërveen, is 
daardoor aanzienlijk verbeterd. In de komende periode wordt de bestrijding van de verdroging 
geïntegreerd met de hydrologische herstelmaatregelen voor PAS. 

In het kader van het Deltaprogramma willen we de huidige zoetwatervoorziening behouden 
en de zelfvoorziening ontwikkelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. 
De belangrijkste maatregelen:
• Water besparen door betere benutting van het beschikbare bodemvocht en efficiënte 

 toediening van aanvoerwater;
• Grondwatervoorraad vergroten door water vast te houden in landbouw- en natuurgebieden;
• Water vertraagd afvoeren door de beekdalen.

Bij extreme weersomstandigheden is het dagelijkse waterbeheer niet toereikend om water-
overlast te voorkomen. Er zijn daarom extra maatregelen nodig om de kans op wateroverlast tot 
een aanvaardbaar risico te beperken. Het gaat om:
• Water wordt zo veel mogelijk vastgehouden in de bestaande natuurgebieden. Daar waar 

mogelijk wordt de wateropgave gecombineerd met de groene opgave;
• De beekdalen met een natuurfunctie worden ingericht voor het vasthouden van water, in 

combinatie met beekherstel;
• Voor de overige beekdalen wordt in twee pilots uitgezocht of en zo ja hoe, een robuust 

beekdal kan worden gerealiseerd.

3.3 Overige ambities / opgaven voor het platteland

In aanvulling op de ambities en opgaven voor natuur en water ondersteunen wij een aantal 
specifieke provinciale plattelandsdoelen. Het doel van de Realisatiestrategie is om de ambities, 
opgaven en  doelen zoveel mogelijk in samenhang te realiseren.

Vitaal platteland
In 2013 is de Kadernotitie Vitaal Platteland vastgesteld. Voor het vitaal houden van het platte-
land wordt ingezet op uitvoering langs de lijnen: 
• Ondersteunen initiatieven uit de Drentse samenleving;
• Geconcentreerde aanpak in Zuidoost;
• Een drietal thema’s te weten: Breedband, Mobiliteit en Recreatie & Toerisme.
De uitvoering vindt plaats via het aparte subsidiekader van het Vitaal Platteland.

Landbouw
In de Wegwijzer voor de Drentse landbouw gaan wij breder in op de wijze waarop wij samen 
met de sector willen werken aan een duurzame landbouw met oog op de rentabiliteit, de 
beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, de maatschappelijke positie van de agrarische 
sector, de kwaliteit van landschap, natuur en milieu en de klimaatverandering. Belangrijke 
concrete opgaven betreffen de landbouwstructuurverbetering en innovatie.
Op basis van een analyse van de kavelruiladviescommissie wordt de landbouwstructuur 
 verbeterd waar deze versnipperd is en/of waar koppelingen liggen met andere provinciale 
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doelen voor het platteland. Concreet worden ruilingen gestimuleerd en waar nodig kavel-
aanvaardingswerken gefaciliteerd. De bestuurscommissie kavelruil / projectgroep kavelruil 
levert hiervoor in 2014 een kader met een kaartbeeld. Nieuwe ontwikkelingen zoals ‘Verkavelen 
voor groei’ worden waar mogelijk benut om het proces van kavelruil sneller en efficiënter te 
laten verlopen. 
Bij innovatie voor de landbouw gaat het om vernieuwende technieken en samenwerkings-
vormen die er toe leiden dat het milieu minder belast wordt. Waar mogelijk zullen we bij 
de uitvoering verbindingen leggen met andere elementen van de Uitvoeringsagenda van de 
Wegwijzer voor de Drentse landbouw.

Recreatie en toerisme 
In het Drentse Kader voor Economische Investeringen (KEI)  hebben wij onze ambities voor 
de toeristisch-recreatieve sector geformuleerd. Kort samengevat willen we de mogelijkheden 
van Drenthe beter benutten. Qua realisatie is een beperkt budget beschikbaar voor de routenet-
werken. Wij zullen nog nader bepalen welke rol en verantwoordelijkheid wij op ons nemen ten 
aanzien van de recreatieve infrastructuur.
Daarnaast willen we expliciet aandacht besteden aan de recreatiebedrijven in / aan de randen van 
de natuur. Een deel van de bedrijven wil doorgroeien en op een hedendaagse wijze vorm geven 
aan de relatie met de nabijgelegen natuurgebieden. Voor andere bedrijven is een heroriëntatie 
of bedrijfsbeëindiging een reëel perspectief. Die ontwikkelingen willen wij in overleg met de 
betreffende gemeenten graag faciliteren met bijvoorbeeld kavelruil, een slooppremie of andere 
instrumenten.

Biodiversiteit
In de Natuurvisie hebben wij een accent gelegd op het belang van de natuur buiten het NNN 
in de vorm van het Drentse Natuurnetwerk (DNN).Via versterking van de biodiversiteit 
werken we enerzijds aan de internationale doelstelling om bedreigde dieren en planten van 
inter nationale betekenis in stand te houden en anderzijds aan de typisch Drentse doelen en 
soorten (zoals bijvoorbeeld de Akkervogels). Het gaat hierbij om verschillende maatregelen, 
van onderzoek via inrichtings-maatregelen en herintroductie van soorten tot de aanleg van 
extra  ecologische verbindingen, faunapassages, landschapsherstel, erfbeplanting en nieuwe 
land goederen. 

Landschap en cultuurhistorie
In de Omgevingsvisie is landschap aangeduid als kernkwaliteit. Het raakt aan vele beleids-
doelen voor het platteland. Landschap en cultuurhistorie (inclusief archeologie en aard kundige 
waarden) zijn onlosmakelijk met Drenthe verbonden. De basis wordt gevormd door het 
systeem van het Drents Plateau met de beekdalen, dat een grote natuurlijke variatie aan 
landschappen heeft opgeleverd. Invloeden van ontginning en grondgebruik door de mens 
leidden tot een grote cultuurhistorische variatie (bijvoorbeeld de kleinschalige esdorpenland-
schappen). Qua realisatie kunnen de ambities voor landschap en cultuurhistorie meeliften met 
het robuuste Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Nationale Parken
De 3 Nationale Parken Drentsche Aa, Drents-Friese Wold en Dwingelderveld hebben wij 
samen met het Hart van Drenthe en het Holtingerveld in onze Natuurvisie benoemd als grotere 
eenheden natuur. Naast kwalitatief hoog-waardige natuurgebieden zijn de Nationale Parken 
ook van belang voor recreatie, educatie, communicatie en onderzoek.
Wij stellen sinds 2013 structureel budget beschikbaar voor de uitvoering van Beheer en 
Inrichtingsplan (BIP) voor twee Nationale Parken. Voor de Drentsche Aa is dit het Beheer-, 

Inrichtings-, en Ontwikkelingsplan (BIO). De organisatie van de Nationale Parken is in 
ontwikkeling. Het Overlegorgaan en de voorzitter voor Nationaal Park Drentsche Aa zijn in 
2013 herbenoemd. Voor Zuidwest Drenthe is een nieuwe stuurgroep Regionaal Landschap 
Drents-Friese grensstreek ingesteld, die de rol van de 2 Overlegorganen in de regio overneemt.

Schaapskuddes
Schaapskuddes vormen een voorbeeld van de combinatie van beleven en benutten in de 
Natuurvisie. Drenthe heeft een aantal gescheperde kuddes die grazen in natuurterreinen. Naast 
hun rol bij de uitvoering van het beheer van natuurterreinen leveren ze een belangrijke bijdrage 
aan behoud van de cultuurhistorie van Drenthe en daarmee recreatie en toerisme. Financiering 
vindt plaats op basis van deze criteria en de grootte van de kudde. De regeling voorziet op dit 
moment in één subsidieregeling voor financiering van de kuddes vanuit de provincie Drenthe. 
Aan vernieuwing van de huidige regeling wordt gewerkt.

Subsidiegids
De uitvoering van de hiervoor beschreven doelen ondersteunen wij via subsidies  en/
of opdrachten. De voorwaarden staan weergegeven in de Subsidiegids Realisatiestrategie 
Platteland. Zoals in de inleiding is aangegeven hebben wij de ambitie de plattelands ontwikkeling 
stap voor stap te verbreden tot een integrale samenhangende aanpak van de vraagstukken 
op het platteland en de daarbij behorende inzet van middelen, menskracht en instrumenten. 
De doorontwikkeling van de Subsidiegids is belangrijk voor deze beoogde integrale en samen-
hangende aanpak.
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4 Sturingsmogelijkheden

Wij hebben via de Omgevingsvisie en het Groenmanifest een grote ambitie op onze schouders 
genomen voor het Drentse platteland, ons realiserend dat we die ambitie niet alleen kunnen 
realiseren. Vanuit onze regierol zoeken we actief de samenwerking met burgers, maatschap-
pelijke organisaties, ondernemers, waterschappen en gemeenten om met ons de schouders te 
zetten onder de ambities voor het Drentse platteland. Dat betekent ook dat wij onze bevoegd-
heden, middelen en instrumenten zullen inzetten in nauwe samenspraak met onze partners in 
het platteland, de huidige en de toekomstige.

4.1 Maatregelen en instrumenten

Om de hiervoor beschreven ambities te kunnen realiseren kunnen wij gebruik maken van een 
aantal verschillende maatregelen en instrumenten.

4.1.1 Juridische bescherming

Een belangrijke stap voor het veiligstellen van functies, waarden en kernkwaliteiten van het 
platteland is de juridische bescherming. Qua natuur en water begint dit op Europees niveau met 
de Vogel- en Habitatrichtlijn, en de hiervoor aan genoemde Kaderrichtlijn Water. Die worden 
dan landelijk en/of provinciaal vertaald in sectorale wetgeving en/of verordeningen, zoals de 
Natuurwet die in voorbereiding is. 

Parallel daaraan loopt het spoor van de ruimtelijke ordening – met name voor de juridische 
vertaling van het NNN – dat enerzijds bescherming en anderzijds ontwikkelingsmogelijkheden 
biedt voor de verschillende functies op het platteland. In dat planologische spoor vormen de 
Drentse gemeenten een belangrijke partner, maar ook breder dan dat, wanneer we werken 

vanuit natuur en landschap 
die midden in de samenleving 
staan.

4.1.2 Inrichting, grondverwerving/beheer en functiewijziging

Inrichting
Vanuit het Natuurpact (peildatum 1 januari 2011) hebben wij de opdracht om  tot 2027 nog 
bijna 13.000 ha (12.905) nieuwe natuur in te richten. Sindsdien is er bijna 2400 ha ingericht 
(2.398). En er is nog 3000 ha in uitvoering (zie ook par 3.2). De opgave is vertaald in een kaart-
beeld (bijlage 1). De kaart geeft een beeld van de begrensde nieuwe natuuropgave en vanuit 
welke doelstelling deze opgave gerealiseerd moet worden. Dit is de basis voor de daadwerke-
lijke uitvoering (zie hoofdstuk 5). 

Grondverwerving en beheer
Een ander belangrijk instrument voor de realisatie van de publieke doelen voor het platteland is 
grond. Wij voeren al geruime tijd de regie op de grondverwerving voor de groene opgaven. Het 
Natuurpact en parallelle juridische ontwikkelingen hebben twee belangrijke wijzigingen met 
zich meegebracht:

De grondpositie van BBL (in Drenthe ruim 1.800 ha) is per 1 januari 2014 overgedragen 
(Bestuursovereenkomst grond provincies-EZ, Vaststellingsovereenkomst BBL-provincie 
Drenthe) aan de afzonderlijke provincies en kan worden ingezet voor de financiering van de 
ILG verplichtingen en de ontwikkel-opgave van het Robuuste Natuurnetwerk. Dit betekent 
dat wij er een belangrijke taak als beheerder van agrarische gronden en agrarische erven met 
gebouwen bij hebben gekregen. De grondvoorraad is opgebouwd om diverse beleidsdoelen 
te realiseren. De gebruiksmogelijkheden en de ligging van de gronden bepalen de inzetbaar-
heid ervan. Dit vraagt centrale regie om zo efficiënt mogelijk met de grondvoorraad om te 
kunnen gaan, tijdig op de cashflow te kunnen sturen en waar mogelijk grond in te zetten als 
financierings instrument. De kaders voor die regiefunctie worden uitgewerkt in de ‘Nota grond-
beleid’. Het daadwerkelijke beheer wordt vooralsnog uitgevoerd door BBL.

Het principe van gelijkberechtiging betekent dat de positie van de terreinbeherende organisaties 
ten aanzien van het verkopen en ruilen van grond ten behoeve van natuur gelijk is aan die van 
andere potentiële partners die zich willen inzetten voor ontwikkeling en beheer van natuur. Dit 

betekent ook dat de organisatie 
van de regie van de grondver-
werving op een andere wijze 
gestalte zal moeten krijgen. Dit 
principe wordt verder uitge-
werkt samen met de TBO’s en 
Drents Particulier Grondbezit 
(DPG).
We hebben in Drenthe al 
veel grond op de goede plek 
liggen, maar er ontbreken ook 
nog essentiële percelen. Wij 
zullen ons maximaal inspannen 
om de kansen voor grond-
verwerving op strategische 
locaties te kunnen benutten, 
door met onze partners en 
het Groenfonds op zoek te 
gaan naar mogelijkheden voor 
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vóórfinanciering of andere oplossingen. Naarmate de deadline van 2027 nadert, zullen we 
onderzoeken of zwaardere instrumenten als voorkeursrecht of onteigening nuttig en noodzake-
lijk zijn om de beoogde ambities te kunnen realiseren.
Voor de uitvoering van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van 
grondverwerving maken wij voor onze regierol gebruik van overleg met de externe werkgroep 
grond die bestaat uit de TBO’s en DLG. In maart 2014 starten wij het overleg over duurzaam 
natuurbeheer, waaraan naast de TBO’s en DLG ook DPG deelneemt. Op termijn zullen wij het 
functioneren van beide groepen evalueren. Aanvullend is het denkbaar dat wij specifiek vanuit 
de belangen inzake grondverwerving deelnemen in gebiedsprocessen, zoals bijvoorbeeld in 
Bargerveen.

Functiewijziging
Een goed en belangrijk alternatief voor realisatie van nieuwe natuur door grondverwerving 
en inrichting is de realisatie van nieuwe natuur door particulieren. Dit past bij onze ambitie 
om natuur en landschap meer midden in de samenleving te plaatsen. Daar waar de kansen op 
 particuliere realisatie zich voordoen, zullen wij deze dan ook zoveel mogelijk benutten. 
Particulieren komen in aanmerking voor een financiële bijdrage voor de functiewijziging 
(compensatie waardevermindering), de aanpassing van de inrichting en het daaropvolgende 
natuurbeheer. In op te stellen Aankoopstrategie-plannen speelt het benutten van kansen voor 
particuliere realisatie en beheer een belangrijke rol.

4.1.3 Beheer 

Het Natuurbeheerplan is het kader voor het beheer van natuur binnen en buiten het NNN. 
Binnen het NNN is vanuit het Natuurpact de afspraak gemaakt dat de provincies hiervoor 
voldoende budget beschikbaar stellen. Buiten het NNN (juridisch de EHS) zullen keuzes 

gemaakt moeten worden. De provincie wil het beheer van de natuur die kenmerkend is voor 
Drenthe zoals de heide, vennetjes en bosjes in het buitengebied blijven ondersteunen. 

Belangrijke aanpassingen in het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) zijn: 
• Werken met lumpsum overeenkomsten, eerst alleen voor beheer, maar op termijn mogelijk 

ook voor verwerving, inrichting, monitoring, schaapskuddes et cetera;
• Met de implementatie van het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuurbeheer per 1-1-2016 

worden meerdere doelen beoogd:
- Het ontwikkelen en implementeren van een aangepast instrumentarium voor het agrarisch 

natuurbeheer per 1 januari 2016. Hierbij zijn het SNL en de Catalogus Groenblauwe 
Diensten en het werken met collectieven (conform GLB) het vertrekpunt;

- Effectief beheer, door in te zetten op maatregelen in de meest kansrijke gebieden;
- Efficiënter beheer, door het beperken van het aantal eindbegunstigden. Alleen een 

 collectief kan subsidie aanvragen en sluit vervolgens uitvoeringscontracten met boeren.
- Het ontwikkelen van een instrumentenmix waarmee de overheden een bijdrage leveren 

aan de internationale verplichtingen;
- Realisatie van de GLB-doelen met betrekking tot natuur en landschap en daaraan 

 gerelateerde watermaatregelen.

Wij willen actief richting geven aan dit vernieuwde stelsel onder andere via pilots, zoals in het 
Markeplan (Zuidwest Drenthe, Oost Drenthe en het Boermarkegebied ten zuiden van Rolde), 
te verkennen waar kansen liggen en of een collectief voor agrarisch natuurbeheer toekomst-
bestendig is.

Naast de specifieke kosten voor beheer zijn er nog een aantal andere posten die ten laste van het 
budget voor beheer moeten worden gebracht. Dit zijn in willekeurige volgorde de kosten voor:
• IPO organisatie/ BIJ12 en agrarisch natuurbeheer;
• Alterra (normkosten);
• Gebiedscoördinatie en organisatiekosten agrarisch natuurbeheer (lopen tot 1-1-2016);
• Monitoring SNL;
• Wal en schip gevallen Toolkit (applicatie) en PGV (probleemgebiedenvergoeding);
• Gescheperde schaapskuddes;
• Certificeringscommissie en uitvoering SNL 2014 (SVO.Nl). 
Een toelichting op de financiering van de Realisatiestrategie is opgenomen in bijlage 2.

4.2 Middelen

4.2.1 Organisatie

De provincie heeft een aantal van haar taken op het gebied van milieu, natuur en platteland 
ondergebracht bij zogenaamde preferente instellingen. Jaarlijks ontvangen deze instellingen 
een subsidie van de provincie om deze taken te kunnen verrichten. De preferente instel-
lingen zijn: BoerenNatuur (BN) / Agrarische Natuurverengingen (ANV Drenthe), Fauna-
beheereenheid (FBE Drenthe), de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD), stichting Het 
Drentse Landschap (HDL), consulentschap Natuur en Milieu-Educatie (NME), stichting 
Landschapsbeheer Drenthe (LBD) en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid 
(IVN Drenthe). Deze organisaties vervullen een belangrijke rol bij de vergroting van de 
maatschappelijke betrokkenheid bij de realisatie van onze ambities voor ons Drentse platteland.
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BoerenNatuur / ANV-Drenthe: Agrarische ondernemers vervullen een belangrijke rol in het 
behoud en beheer van het Drentse landschap. Via agrarische natuurverenigingen (ANV’s) tillen 
zij het beheer van natuur en landschap uit boven de beperkingen van het individuele bedrijf. 
De Agrarische NatuurVerenigingen (ANV’s) voegen professionaliteit en continuïteit toe aan 
de betrokkenheid en het idealisme van de individuele beheerders. De ANV’s in Groningen, 
Friesland, Drenthe en Flevoland hebben zich in 2001 verenigd in de federatie BoerenNatuur. 
BoerenNatuur verricht collectieve taken die het werkterrein van de ANV’s overstijgen en die 
een beter resultaat opleveren door bundeling van kracht en kennis. 
In 2012 is ANV Drenthe opgericht (inmiddels hebben alle actieve ANV’s in Drenthe zich aange-
sloten). ANV Drenthe heeft haar werkgebied uitgebreid naar de gehele provincie door ook 
bestuurlijke verbindingen te leggen naar gebieden waar nog geen ANV’s werkzaam zijn of waren. 
BoerenNatuur heeft gelijktijdig met de groei naar één ANV Drenthe, taken en activiteiten aan 
ANV Drenthe overgedragen. Dit met het oog op een beter resultaat door de grotere lokale 
betrokkenheid van ANV Drenthe. BoerenNatuur trekt zich terug op taken waarvoor haar 
specifieke technische en beleidsmatige expertise van toegevoegde waarde is. 

Faunabeheereenheid Drenthe (FBE Drenthe) is een door de provincie Drenthe op basis van 
artikel 29 van de Flora en Faunawet erkend samenwerkingsverband bestaande uit vertegen-
woordigers van agrariërs, jagers en terreinbeherende organisaties. Het doel van FBE Drenthe 
is op basis van een door de provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze 
 uitvoering te geven aan:
• Beheer, het beheer van inheems beschermde diersoorten;
• Schadebestrijding, het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, 

bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) is partner bij het realiseren van provinciaal 
beleid op het gebied van omgevingskwaliteit en waterbeleid, klimaat en energie en  economisch 

beleid en communicatie en samenwerking. De bijdrage aan die doelen is vertaald naar 3 
kern activiteiten: Groen Drenthe, Economie en Samen werkt. Bij elke kernactiviteit adviseert 
en stimuleert de NMFD, daarnaast voert ze projecten uit. De NMFD is hét provinciale samen-
werkingsverband van natuur- en milieuorganisaties. Afstemming vindt plaats met de TBO’s, IVN 
en LBD. De NMFD stemt ook af met haar achterban en lokale natuur- en milieu-organisaties.

Stichting het Drentse Landschap (HDL) heeft als doel het behouden en ontwikkelen van de 
Drentse natuur en landschapswaarden, biodiversiteit en cultureel erfgoed. Dit doel wordt 
nagestreefd middels aankoop, inrichting en beheer, restauratie en herbestemming van waarde-
volle en/of kansrijke terreinen en historische panden. Daarnaast heeft HDL de verantwoorde-
lijkheid voor het beheer en onderhoud van een deel van de provinciale hunebedden en andere 
oudheidkundige en cultuurhistorische monumenten. Ook werkt HDL aan haar doelstellingen 
via belangen behartiging in een breed netwerk van organisaties en overlegstructuren. HDL geeft 
uitvoering aan de provinciale beleidsterreinen natuur, landschap, cultuurhistorie en toerisme 
en recreatie. HDL is een belangrijke ‘decorbouwer’ voor toerisme en recreatie en daarnaast 
actief als één van de aanbieders van recreatieve en toeristische producten, zoals routes, paden en 
voorzieningen.

Stichting Landschapsbeheer Drenthe (LBD) draagt bij aan realisatie van de doelen uit de 
provinciale Omgevingsvisie, de Nota Landschap (1998), de Natuurvisie en gemeentelijke 
plannen en visies. LBD staat voor zorg voor het Drentse landschap en de natuur en voor het 
creëren van daar aan gerelateerd werk voor de kansarmen in de maatschappij. LBD werk in 
opdracht van provincie en gemeenten en voor burgers als ‘gebruikers’. LBD is een netwerk-
organisatie met als toegevoegde waarde een grondige kennis van de streekeigen identiteit en de 
cultuurhistorie.  De doelstellingen voor de LBD vanuit de provincie zijn:
• Behoud en versterking van het streekeigen karakter van het Drentse landschap en natuur 
• Creëren van werk voor kansarmen in de maatschappij;
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• Realiseren van bewustwording en betrokkenheid van burgers bij landschap en natuur.

LBD geeft prioriteit aan de instandhouding van het vrijwilligersnetwerk en de burger-
participatie. Daarnaast is het van groot belang dat de kleinere projecten gericht op het jaarlijks 
terugkerende onderhoud gewaarborgd zijn. De verantwoordelijkheid voor het landschap wordt 
meer en meer een gedeeld gemeentelijke en provinciale taak. Wij hechten er dan ook aan op 
termijn te komen tot een 50/50 verdeling van de bijdrage aan LBD.

IVN Drenthe draagt bij aan realisatie van de provinciale doelen op het gebied van landbouw 
(innovatie en verduurzaming) en natuur, water (Uitwerking Waterbeleid), grondwater, 
Deltaprogramma zoetwater), energie (onderzoek en onderwijs), bodem, behoud en versterking 
van de omgevingskwaliteit en ruimte voor de biobased economy. In de energiesector richt IVN 
zich op het stimuleren van onderzoek en onderwijs. De werkzaamheden van IVN bestaan uit:
• Duurzaamheidseducatie en voorlichting voor het primair en voortgezet onderwijs;
• Het uitvoeren van de steunfunctie (leefomgeving, volwassenen en jongeren, vrijwilligers);
• Het – met burgers – ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling;
• Het betrekken van andere doelgroepen, zoals het Drentse midden- en kleinbedrijf.

Wij verwachten dat het IVN Drenthe deze activiteiten de komende jaren voortzet en daarmee 
bijdraagt aan het realiseren van onze beleidsdoelen. Wij hebben een gedeelde verantwoordelijk-
heid met de Drentse gemeenten en het bedrijfsleven. Wij koppelen onze financiële bijdrage dan 
ook aan de bijdragen van de 12 Drentse gemeenten.

Natuurwerkgroepen ondersteunen ons bij de uitvoering van onze verantwoordelijkheid op 
het gebied van monitoring van natuur. Het is van belang vanuit de doelstellingen voor de 
bio diversiteit, het functioneren van natuur en landschap en de milieuomstandigheden om 

gegevens te verzamelen van het voorkomen van plant en diersoorten. Voor de monitoring van 
de natuur in Drenthe zijn diverse organisaties actief met het verzamelen van gegevens zoals de:
• Werkgroep Avifauna Drenthe;
• Paddenstoelenwerkgroep;
• Vlinderwerkgroep;
• Werkgroep Florakartering.

Daarnaast mogen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer niet onvermeld blijven. 
Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor maar liefst 60% van de natuuropgave in Drenthe 
en het beheer van een deel van de Drentse hunebedden. En Natuurmonumenten heeft in 
het verleden onder andere met het plan Goudplevier baanbrekend werk verricht in onze 
provincie. Als regisseur voor het platteland werken wij graag samen met Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer. Met de gemeenten, waterschappen, particuliere grondeigenaren en onze 
 preferente partners leveren zij vanuit een eigen verantwoordelijkheid een substantiële bijdrage 
aan de realisatie van onze ambities voor natuur en landschap. Het is aan ons om ieders 
 kwaliteiten optimaal te benutten, passend  bij ieders rol en verantwoordelijkheid.

4.2.2 Menskracht, kennis en deskundigheid (o.a. DLG)

Het mag duidelijk zijn dat de uitvoering van met name de natuur en wateropgave al op korte 
termijn kwalitatief en kwantitatief een extra inspanning vraagt van de provinciale organisatie. 
Wij zullen daarvoor de noodzakelijke maatregelen treffen. In het verlengde van de  provinciale 
organisatie is de beschikbaarheid van menskracht en deskundigheid van bij de betrokken 
maatschappelijke organisaties van groot belang voor de realisatie van de doelen voor het 
 platteland. 
In aanvulling daarop hebben wij met het Rijk afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van 
menskracht van:
• Dienst Landelijk Gebied (DLG);
• Raad voor Ondernemend Nederland (RvO.Nl);
• Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

De inzet van DLG wordt jaarlijks bepaald in een Provinciale Prestatie-overeenkomst (PPO). 
Het Natuurpact vraagt aanpassing van de afspraken in de PPO’s. In het geval van DLG zijn 
aanpassingen nodig vanwege de formele overdracht van de grondpositie van BBL aan de 
provincie (beheer blijft in de praktijk bij BBL) per 1 januari 2014 en de overgang van een deel 
van de menskracht naar de provincies per 1 januari 2015. In het verlengde van de afspraken met 
DLG zullen wij ook prestatieafspraken vastleggen met de RvO.Nl, de NVWA en eventuele 
andere uitvoerende diensten.

4.2.3 Financiering

De financiering van de ontwikkelopgave is zonder meer complex, omdat aan de ene kant de 
ontwikkelopgave zelf de komende jaren nog in beweging zal blijven en aan de andere kant 
de financieringsmogelijkheden zullen variëren. Een meer technische complicerende factor is 
het feit dat de provinciale begroting is gebaseerd op een stelsel van baten/lasten, terwijl bij de 
ontwikkelopgave (en ook bij beheer) sprake is meerjarige verplichtingen. Tenslotte is voor een 
deel van de afspraken uit het Natuurpact nog niet 100% zeker welke financiële verplichtingen 
daar voor Drenthe uit voortvloeien. 
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Voorgaande krijgt zijn vertaling in de provinciale begroting (Voorjaarsnota 2014). De kosten 
voor de ontwikkelopgave zijn bepaald aan de hand van landelijke normkosten per ha voor 
verwerving en inrichting. De financiering van de ontwikkelopgave bestaat uit:
• Een bijdrage uit het provinciefonds (inclusief PAS);
• Een rijksbijdrage voor de icoonprojecten;
• Financiering via voormalig BBL bezit (inclusief bijdrage van andere provincies via grond-

voor-grond-principe);
• De financiering wordt sluitend gemaakt met een bijdrage van onze partners in de groene 

ruimte. Uitgangspunt is dat de partners een bijdrage van 15% leveren voor de ontwikkelop-
gave (Groenmanifest) inclusief benutting van de mogelijkheden voor co-financiering via het 
GLB en de programma’s POP3, LEADER, LIFE en INTERREG;

• Een eigen bijdrage van de provincie. 

De financiële onderbouwing hiervan is toegelicht in bijlage 2. De bijdragen worden 
bepaald volgens de aanpak zoals die is beschreven in hoofdstuk 5 (Uitvoering) van deze 
Realisatiestrategie. 

Bestuurlijk overleg met de Waterschappen heeft inmiddels geleid tot het uitgangspunt dat 
daar waar sprake is van een overlap van natuur- en waterdoelen, provincie en waterschappen 
een evenredige  verdeling als vertrekpunt nemen voor de besprekingen per project in spoor 2. 
De 50/50% afspraak waarmee we als provincie en het waterschap Noorderzijlvest de Onlanden 
hebben gerealiseerd is daarvan een goed voorbeeld.

4.2.4 Communicatie

De hoofddoelstelling van de Realisatiestrategie is in essentie tweeledig: 
• Een bijdrage leveren aan versterking van de kernkwaliteiten van het Drentse platteland;
• De daarvoor noodzakelijke vernieuwing toepassen in de vorm van nieuwe partners, nieuwe 

instrumenten en een nieuwe werkwijze. 

Voor de uitvoering van de Realisatiestrategie is communicatie gekoppeld aan de twee centrale 
doelstellingen van groot belang.
• De communicatie over de bijdrage van de verschillende projecten aan de kernkwaliteiten 

draagt bij aan de positieve beeldvorming over het Drentse platteland en de provincie Drenthe 
als geheel;

• De communicatie over de vernieuwing van de aanpak voor de uitvoering van de Realisatie-
strategie vormt de beste uitnodiging voor nieuwe partners om ook hun bijdrage – in welke 
vorm dan ook – te leveren aan die vernieuwing.

Wij zullen de communicatie over de uitvoering van de Realisatiestrategie in overleg met onze 
partners uitwerken in een communicatiestrategie.

5 De uitvoering

Het belangrijkste onderdeel van de Realisatiestrategie Platteland is het spoor 2, waarin de 
nadere inhoudelijke analyse van de ontwikkelopgave op projectniveau wordt uitgewerkt. 
Binnen spoor 2 zal in ieder geval invulling gegeven worden aan de totale opgave voor de 
 realisatie van de nieuwe natuur, de ecologische verbindingen, de maatregelen voor PAS, KRW 
en Natura2000.

5.1 Uitgangspunten

De uitgangspunten voor het uitvoeringsplan luiden als volgt:

1. Doeltreffende uitvoering 
We zijn gehouden aan uitvoeringstermijnen bij een aantal onderdelen zoals de icoon projecten 
en PAS-maatregelen. Tevens moeten we voortgang tonen aan het Rijk over de gehele 
ontwikkel opgave.

2. Vernieuwend 
Een deel van de opgave moet op vernieuwende wijze worden gerealiseerd waarbij punt 1 
leidend blijft. We blijven vooral gebiedsgericht werken om maatwerkoplossingen te vinden 
en meerdere doelen tegelijkertijd te kunnen realiseren. Aanvullend gaan we actief op zoek 
naar nieuwe oplossingen en nieuwe partners.

3. Aantoonbare inbreng partners 
Voor de ontwikkelopgave moet gemiddeld 15% van onze partners komen voor zowel de 
inrichting als de verwerving. Voor de wateropgave vragen we van de waterschappen een 
evenredige bijdrage, afhankelijk van de doelen die gerealiseerd worden

4. Gelijkberechtiging 
Voor grondverwerving, inrichting en beheer geldt het principe van gelijkberechtiging. 
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We zullen de beschikbare instrumenten steeds in samenhang bezien met het oog op een 
 effectieve en efficiënte realisatie van de natuuropgave, daarbij kan kavelruil in voorkomend 
geval een nuttig aanvullend instrument zijn.

In deze analyse, die in samenwerking met de leden van de ambtelijke werkgroep van de 
Commissie Landelijk Gebied wordt gedaan, worden alle maatregelen meegenomen die in een 
desbetreffend gebied genomen moeten worden. Hierdoor ontstaat een uitvoeringsagenda, 
bestaand uit factsheets per project, die meer duidelijkheid geeft over:
• De opgaven Natura2000/PAS, KRW en nieuwe natuur (NNN);
• De opgaven uit andere beleidsvelden, zoals landbouw en recreatie & toerisme;
• Prioritering, fasering en programmering van deelgebieden;
• Kosten, financiering en inzet van instrumenten per deelgebied;
• De organisatie per deelgebied;
• De mogelijkheden voor maatwerk en een vernieuwende aanpak en toetreding/uitnodiging 

van nieuwe partners.

5.2 Prioritering

Dit betekent dat de totale ontwikkelopgave in samenhang met andere beleidsvelden in projecten 
of clusters van projecten is opgedeeld en geprioriteerd. Als basis hiervoor dient de ontwikkel-
opgave van het herijkte NNN (juridisch de EHS, zie bijlage 1). Per project wordt gekeken 
welke maatregelen er tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Als afwegingskader voor de 
prioritering worden de volgende criteria gebruikt (de meetlat):
• Juridische verplichtingen;
• Bestuurlijke verplichtingen;
• PAS;
• Natura2000;
• KRW;
• Financiering;
• Afronden grotere eenheden;
• Kansen benutten.

Naast de hiervoor benoemde inhoudelijke prioriteiten zijn de uitvoeringskansen (o.a. mogelijk-
heden grondverwerving) en de mate waarin externe partijen bereid zijn mee te financieren van 
belang voor de prioritering. De prioritering is hard voor het eerst volgende jaar en neemt daarna 
in hardheid af en ontstaat ruimte voor flexibiliteit. De inhoudelijke prioriteiten kunnen als volgt 
worden toegelicht:

Juridische verplichtingen
Dit zijn projecten die zover in het proces van aankoop, dan wel aanbesteding, dan wel subsidie-
aanvraag zijn, dat wij gehouden zijn de aangegane verplichtingen na te komen. Hieronder vallen 
alle projecten aangegaan tijdens het ILG/pMJP en de Icoonprojecten

Bestuurlijke verplichtingen
Wij maken met regelmaat bestuurlijke afspraken met commissies, eigenaren, terreinbeheerders, 
waterschappen en gemeenten over de uitvoering van projecten. Daarmee wordt benadrukt 
dat de partijen het van groot belang achten dat deze projecten spoedig uitgevoerd kunnen 
worden. Daarom krijgen deze projecten een hoge prioriteit. Ook projecten waarvan de partners 
de financiering rond hebben, of waar een gedeelde sense of urgency (bijvoorbeeld  ernstige 
 verdroging) bestaat, kunnen een bestuurlijke prioriteit krijgen.

PAS
Wij zijn verplicht de PAS-maatregelen uit te voeren voor een deel van de Natura2000-gebieden. 
De maatregelen zijn voor periodes van 6 jaar beschreven in de beheerplannen Natura2000. 
De maatregelen zijn bepalend voor de economische ontwikkelruimte voor de nabijgelegen 
bedrijven. Zeker zo belangrijk is dat deze maatregelen hoe dan ook uitgevoerd worden om te 
voldoen aan de internationale verplichtingen voor de Natura2000 gebieden. 

Natura2000
Ook los van de verplichte uitvoering van PAS-maatregelen kan het noodzakelijk zijn om 
maatregelen in Natura2000 gebieden te nemen teneinde de instandhoudingsdoelen voor de 
habitattypen te verzekeren. Dit kan zowel gebieden betreffen die in de PAS vallen als de twee 
gebieden waar geen sprake is van een stikstofprobleem. De instandhouding van alle Natura2000 
gebieden is een internationale verplichting.

KRW
De Kaderrichtlijn Water-maatregelen zijn gebaseerd op internationale verplichtingen. Vaak gaat 
het om beekherstel met daarbinnen natuurgebieden. KRW-gebieden vallen ook vaak samen met 
Natura2000-gebieden. In een aantal gevallen moeten er PAS-maatregelen uitgevoerd worden. 
In dat geval staan ze op de kaart als Natura2000-gebied of als een gebied waar PAS-maatregelen 
uitgevoerd moeten worden. 

Financiering
Van belang is in hoeverre de financiering rond is en wat de inbreng van andere partijen is. 
Wanneer de financiering rond is, waarbij de besteding van de middelen gebonden is aan 
termijnen, dan kan dit leiden tot extra prioriteitstelling. Dit kan leiden tot een bestuurlijke 
prioriteit.

Afronding grotere eenheden
Voor de efficiëntie van beheer en de functionaliteit van de natuursystemen moeten grotere 
eenheden natuur zo snel mogelijk afgerond worden. Wanneer de laatste aankopen gedaan 
moeten worden om een groot gebied ingericht te krijgen, dan krijgen deze aankopen prioriteit. 
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Kansen benutten
Flexibiliteit is een belangrijk onderdeel van de Realisatiestrategie. Het moet niet in beton 
gegoten worden. Er moet snel geschakeld kunnen worden als zich een kans voordoet bijvoor-
beeld op het gebied van functieverandering / grondverwerving. Hierbij kan het instrument van 
voorfinanciering eventueel benut worden bijvoorbeeld via het Groenfonds). Hieronder rekenen 
wij ook verhoging van de integraliteit van projecten door de andere doelen voor het platteland 
mee te koppelen.

5.3 Uitvoering

In deze facsheets per project staat weergegeven:
• Wie de belanghebbenden zijn, 
• Wat de uit te voeren maatregelen zijn,
• Hoe het project uitgevoerd wordt (organisatie, begroting, financiering, et cetera),
• Welk instrument voor uitvoering gekozen wordt (bestuurscommissie, in de markt weg 

zetten, SKNL, et cetera)

Op deze manier wordt helder inzichtelijk gemaakt wat er nog moet gebeuren en hoe het 
gebeurt. Bij fasering kunnen no-regret ingrepen doorgevoerd worden. De ontwikkelopgave 
is begin 2014 zo concreet mogelijk op kaart gezet (GIS). Vervolgens is een indeling gemaakt 
in deelgebieden die stuk voor stuk met de betrokken maatschappelijke organisaties worden 
besproken. Naar verwachting zijn de gebundelde resultaten van alle deelgebieden nog voor de 
zomer beschikbaar en kan kort na de zomer de Uitvoeringsagenda worden gepresenteerd.

5.4 Uitvoeringsmogelijkheden

Bij de analyse wordt bekeken welke eenheden om welke uitvoeringsmogelijkheden vragen. 
Hiervoor gelden de volgende mogelijkheden:

1. Uitvoering door een bestuurscommissie 
In de bestuurscommissie hebben alle belanghebbenden zitting. Ze wordt voorgezeten 
door een onafhankelijk voorzitter en de DLG verzorgt het secretariaat. Deze commissie is 
 verantwoordelijk voor de inbreng van de belangen van de individuele partners, maar bovenal 
voor de integraliteit van het project. Er hangt een organisatie onder die de daadwerkelijke 
uitvoering ter hand neemt. In de huidige bestuurscommissies heeft DLG de opdracht de 
uitvoering ter hand te nemen. DLG zorgt voor de inrichting van het desbetreffende gebied 
(planvorming, aanbesteding, eventuele voorstellen grondverwerving / functie verandering, 
et cetera). De grond is in handen van de eindeigenaar of wordt overgedragen aan de 
eind eigenaar na inrichting. Voorbeelden hiervan zijn het Dwingelderveld, de Onlanden en 
het Icoonproject Bargerveen.

2. Opdrachtverstrekking aan partners 
Terreinbeheerders, waterschappen of particulieren krijgen door middel van een opdracht van 
ons (Gedeputeerde Staten) de mogelijkheid een bepaald terrein in te richten. Hier kunnen 
meerdere doelen en maatregelen in meegenomen worden (inrichting NNN, PAS, water-
opgave, recreatie & toerisme, landbouw, et cetera). Daarbij kunnen ook contracten afgesloten 
worden als een DCM-contract (Design Construct Maintain).

3. Subsidieverlening aan partners 
Zie 2. In de beschikking staat aangegeven welke prestaties er geleverd moeten worden.

4. Openstelling SKNL 
Alle belangstellenden kunnen een subsidieaanvraag doen op grond van de SKNL om in 
aanmerking te kunnen komen voor functieverandering en inrichting. Hierbij gelden dezelfde 
regels voor terreinbeheerders als voor particulieren. Via gerichte openstelling hebben wij de 
mogelijkheid te sturen op de gebieden waar al dan niet subsidietoezeggingen gedaan worden.

5. Alternatieve methodes 
Hierbij wordt onderzocht of en hoe er afspraken gemaakt kunnen worden met ondernemers, 
dorpsgemeenschappen of (collectieven van) agrariërs. Dit kan gaan over inrichting en/of 
beheer van eigen grond of over inrichting en/of beheer van terreinen van andere  organisaties. 
Hier kunnen andere afspraken aan gekoppeld worden zoals het beheer van recreatieve paden 
en landschapselementen. Via de lumpsum kunnen ook afspraken gemaakt worden met 
terreinbeheerders, waarbij meerdere prestaties tegelijkertijd vastgelegd worden.

5.5 Aanpak

In 2014 wordt de analyse afgerond. Het resultaat is een programmering van de projecten in een 
concreet uitvoeringsplan. Dit is een dynamische programmering die in de eerste jaargangen het 
meest concreet zal zijn.
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6 Monitoring, evaluatie en bijsturing

De ambitieuze doelen voor het platteland op het gebied van natuur en landschap vragen om 
een zorgvuldige monitoring en evaluatie om werkende weg voldoende zicht te houden op de 
voortgang en waar nodig bij te kunnen sturen. Uitgangspunt is het verzamelen van effectieve 
sturingsinformatie en beperking van de bureaucratisering.

Dit vereist een goede koppeling met beleidscyclus, goed opdrachtgeverschap, opdrachtnemer-
schap en een eigen systeem dat op orde is. Een en ander wordt aangegeven in een meerjarenplan 
(in wording) met concretisering per jaar in een jaarplan. Het gaat om monitoring Natura2000, 
PAS (maatregelen en ontwikkelruimte), natuurbeheer (realisatie en verplichtingen, evaluatie 
Ecologische Verbindingen 2018), KRW, WB 21 en de andere doelen voor het platteland, zoals 
landbouw, recreatie, toerisme et cetera.

In het verlengde van het Natuurpact heeft de commissie Jansen gepleit voor:
• Een bredere vorm van evaluatie, waarbij naast de ecologische doelen gekeken wordt naar het 

proces en waarbij de gebiedspartijen nadrukkelijk worden betrokken;
• Aandacht voor de provincies onderling om van elkaar te leren inzake de succes- en 

faal factoren van de uiteenlopende gebiedsprocessen;

Dit kan bijvoorbeeld worden aangepakt door – in aanvulling op de rapportages voor de natuur-
doelen – aan de hand van interviews of sessies met betrokken bestuurders, medewerkers en 
gebiedspartners te komen tot een bloemlezing van processen en hun invloed op het behaalde 
resultaat. Wij zullen daarin gebruik maken van de handreikingen die landelijk worden ontwik-
keld en deze waar nodig specifiek toesnijden op de Drentse situatie. 

Concreet hebben wij de volgende rapportages voor ogen:
• Een jaarlijkse kwantitatieve rapportage over de stand van zaken ten aanzien van de realisatie 

van onze ambities;
• Een jaarlijkse rapportage over de financiën op basis van een voortschrijdend programma en 

gekoppeld aan de provinciale jaarrekening;
• Een periodieke rapportage inzake de voortgang van de projecten in de bestuur rapportages;
• Een driejaarlijkse kwalitatieve rapportage (evaluatie/monitoring) zoals landelijk afgesproken 

tussen de provincies en het ministerie van Economische Zaken;
• Een jaarlijkse actualisatie van het meerjarig uitvoeringsplan.
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 Bijlagen
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2 Toelichting op de Voorjaarsnota 2014
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Bijlage 1 Financiële tabellen  

Tabel 1 ontwikkelopgave 

Tabel 2 beheer PAS 

Totale ontwikkelopgave t/m 2027 Nieuwe natuur; Jansen 1 en 2 en Natuurpact incl. verdubbeling

Peil datum, 1-1-2011

Hectares Bedrag

kosten ontwikkelopgave Verwerving 3.407                         122.472.000

Inrichting 12.905                       167.765.000

uitfinanciering ILG verlichtingen 26.569.000

kosten ontwikkelopgave totaal 316.806.000

dekking financiering vanuit BBL-bezit 1.238                         31.197.600

bijdragen andere provincies 15.200.000

rijksbijdrage provinciefonds 192.000.000

bijdrage icoonprojecten 19.500.000

bijdrage provincie 28.000.000

bijdrage TBO en particulieren PM

dekking totaal 285.897.600

verschil -30.908.400

Naam Natura2000-gebied Kostenraming PAS-
herstelmaatregelen eerste 
beheerplanperiode (t/m 
2020)

Kostenraming PAS-
herstelmaatregelen voor 
3 beheerplanperioden 
(t/m 2030)

Bargerveen 16.996.000 33.373.000

Drentsche Aa 8.021.000 16.045.000

Drents-Friese Wold 5.185.000 17.970.000

Drouwenerzand 64.000 595.000

Dwingelderveld 4.438.000 11.635.000

Elperstroom 904.000 1.624.000

Fochteloerveen 2.034.000 7.512.000

Holtingerveld 4.947.000 10.221.000

Mantingerbos 100.000 200.000

Maningerzand 2.950.000 3.840.000

Witterveld 223.000 300.000

totaal 45.862.000 103.315.000

2

Tabel 3 (agrarisch) natuurbeheer 

Tabel 4 gemeenschappelijke werk organisatie BIJ12 

totaal

Natuurbeheer Beheer van natuur door 
eindbeheerders binnen EHS, incl. 
SBB, incl. lopende 
functieverandering

14.735.000      

Natuurbeheer buiten EHS & 
soortenbeleid, excl. SBB

495.112          

Natuurbeheer buiten EHS, SBB 
(exclusief 975.000 landschap)

200.000          

Monitoring 487.293          
15.917.405      

Agrarisch 
Natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer binnen en 
buiten EHS

1.502.554        

Ganzenbeheersvergoeding 40.000            
1.542.554        

totaal 17.459.959      

-1.212.554       

16.247.405      

verschil

Samenstelling bijdrage aan GWO Bij12

PAS-bureau 233.550

SNL 257.175

Gegevens en informatievoorziening 596.413

Faunafonds J1 201.000

Faunafonds J2 217.200

GBO 259.154

totaal 1.764.492
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