Provincieb u.is Westerbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen

www'drenthe.nl
o59z - 36 y1

provincieprenthe

55

Aan:
College van B&W en gemeenteraad van Tynaarlo
Postbus 5
9480 AA VRIES

tt,h,lt,ht,,lhlttttllltil

Assen, 13 september 2021
Ons kenmerk 37 ILG 12021 00 1 643
Behandeld door de heer H. Alkema (0592)
Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan 'Functiewijziging percelen De Groeve, De DijkPelincksweg'

Geachte college- en raadsleden,

Sinds 2013 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Een van belangrijkste de onderdelen van het natuurbeleid ís de afronding van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN). ln het beekdal van de Hunze liggen hiervoor forse opgaven die
uiterlijk in 2027 gerealiseerd moeten zijn. Afgelopen jaren is het gebied Tusschenwater ingericht en momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen van de gebieden
Noordma en Tusschenwater Zuid.
De realisatie van natuur gaat op basis van vrijwilligheid. Wij proberen door verwerving,
kavelruil of particulier natuurbeheer de gebieden obstakelvrij te krijgen, zodat zo snel
mogelijk gestart kan worden met de inrichting als natuur- en waterbergingsgebied. Dit
proces kan enkele jaren duren. Deze aanpak is door de jaren heen hetzelfde gebleven. ln uitzonderinggevallen kan het betekenen dat de begrenzing van de nieuwe natuur moet worden aangepast op basis van nieuwe inzichten of ontwikkelingen.

Afb. ZLR00 K 985 (rechtsboven) en ZLR00 K 928 (linksonder)
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De kadastrale percelen Zuidlaren K985 en K928 zijn al geruime tijd geleden ver
worven en in beheer bij Het Drentse Landschap. Het oorspronkelijke idee was om hier
aan beide zijden van de Hunze natuur te ontwikkelen tot aan De Groeve. Beide per
celen lagen in dit gebied en zijn daarom verworven. Bij de overdracht van het natuurbeleid van Rijk naar de provincies, zijn er enkele bezuinigen doorgevoerd. Deze bezuinigen hebben vervolgens geleid tot een herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, voorganger van het NNN). Door de herijking is de opgave voor nieuwe
natuur kleiner geworden. Percelen die reeds verworven waren bleven natuur, maar in
sommige gevallen zijn de naastliggende percelen wel uit de begrenzing gehaald. PerceelZuidlaren K 958 is hier een voorbeeld van. Het perceel ligt geïsoleerd aan de
noordoostzijde van de Hunze.
Sinds de herijking van de EHS/NNN ligt de focus op systeemherstel van het beekdal
van de Hunze, en op deze plek gaat het daarbij om de verbinding Tusschenwater Noordma - Zuidlaardermeer. Het gebied Tusschenwater is de afgelopen jaren ingericht als natuurgebied en ontwikkelt zich inmiddels spectaculair. De oude loop van de
Hunze is hersteld. Het water loopt nu vanuit een aftakking vanuit de Oostermoerse
vaart via een verdeelwerk het gebied Tusschenwater in. Het is de bedoeling dat het
water uiteindelijk vanaf daar doorstroomt naar het Zuidlaardermeer. Dit zal gebeuren
via de laatste schakel, project Noordma. Dit toekomstperspectief voor de nieuwe
natuur betekent dat het perceel Zuidlaren K928 in de toekomst een volledig geïsoleerd perceeltle zal blijven.
Bij de Voortgangsrapportage Natuur 2020, waarin wij aan het Rijk rapporteren hoe het
staat met de ontwikkeling van nieuwe natuur, hebben wij de resterende opgave rond
het Tusschenwater kritisch bekeken. Dat heeft geleid tot de vraag of het handhaven
van de percelen Zuidlaren K 985 en 928 als gei'soleerd gelegen percelen natuurgebied te midden van intensief gebruikte landbouwgronden nog wel wenselijk is. De percelen zijn sterk ontwaterd omdat de waterhuishouding volledig afgestemd is op de
landbouwfunctie van de omliggende gronden. Op de percelen hebben zich daardoor

nauwelijks natuunrvaarden kunnen ontwikkelen en deze zijn gezien de ligging ook niet
te veruvachten. Vooral nu er geen relatie meer is met de toekomstige meanderende
loop van de Hunze.
Tegen deze achtergrond hebben wij de gemeente Tynaarlo verzocht het bestemmingsplan te wijzigingen en de natuurbestemming te laten vervallen. De percelen worden weer aan het landbouwgebied toegevoegd. De percelen dragen niet bij aan de afronding van het NNN, waarbij wij naar een netwerk van robuuste natuurgebieden streven. De oppervlakte van beide percelen gaat niet verloren, maar wordt op een andere
locatie aan natuur ontwikkeld. Bovendien kan perceel Zuidlaren K 928 nu worden gebruikt om de laatste grondeigenaar uit het toekomstige natuurgebied Noordma te ruilen. Het bovenstaande betekent dat wij er voor hebben gekozen de natuurfunctie van
de percelen Zuidlaren K 985 en 928 te laten vervallen. Daarvoor worden beide percelen uit de NNN-begrenzing gehaald en maken ze inmiddels geen deel meer uit van het
Natuurbeheerplan Drenthe. Dit zal in de komende actualisatie van het NNN worden
meegenomen.

3

Wij hopen u hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

rs. J
teammanager Landelijk Gebied
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