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Assen, 25 mei 2011 
Ons kenmerk 21/SG/2011004440 
Behandeld door de heer J Faber (0592) 36 54 98 
Onderwerp: Motie Provinciale Staten van Drenthe 

Geachte heer/mevrouw. 

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de motie die op 23 mei 2011 door Provinciale 
Staten van Drenthe is aangenomen. De motie heeft betrekking op de voorgestelde 
bezuiniging van 60% op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. 

Hoogachtend, 
Provinciale Staten van Drenthe 
namens deze 

mevrouw mr. drs. S. Buissink 
statengriffier 
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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 
Provinciale Staten van Drenthe, 

In vergadering bijeen op 23 mei 2011, 

Overwegende: 

• dat de provincie Drenthe (gezien het coalitieakkoord) de ambitie heeft een vitaal 
platteland als kerntaak op te pakken en daartoe uitgaat van het Drentse Groen 
Manifest (door LTO en natuurorganisaties ondertekend) 

» dat voor een effectief beleid voor vitaal platteland de verantwoordelijkheden en 
middelen nodig zijn op het gebied van landbouwstructuurversterking, kavelruil, 
landschapsbeheer, schaapskuddes, sociaal economische vitalisering en voor 
structureel betaalbaar beheer van bestaande natuurgebieden 

• dat voor genoemde taken correcte decentralisatie van beheersbudgetten 
noodzakelijk is 

• dat de provincie straks financieel in staat moet zijn om internationale afspraken 
zoals over Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en biodiversiteit na te komen 

• dat een hoofdlijnenakkoord is gesloten tussen onder andere IPO en Rijk, waarin 
een 'procesafspraak' is gemaakt over de uitwerking van de financiering van het 
Landelijk Gebied (zie bijlage) 

. dat die uitwerking onder andere moet gaan over de nu voorgestelde bezuiniging 
van 60% op het investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 

• dat bezuinigingen op allerlei beleidsterreinen in dit tijdsgewricht noodzakelijk zijn 
en wij daar als provincie Drenthe ook niet voor weglopen 

• dat het ILG budget niet alleen natuur betreft, maar juist meestal (door een 
combinatie van doelen) integrale gebiedsontwikkeling (mede) mogelijk maakt, 
waardoor de plattelandseconomie en de leefbaarheid van het landelijk gebied een 

• stimulans krijgen 
. dat voor plattelandsprovincies als Drenthe de (ijle) economie voor een fors deel 

afhankelijk is van het landelijk gebied 
• dat tussen Rijk en provincies afspraken zijn gemaakt over het ILG budget die tot 

2013 zouden gelden 
. dat in afwijking daarvan genoemde bezuiniging van 60% is aangekondigd 
• dat een dergelijke bezuiniging een onwerkbare situatie oplevert ten aanzien van 

de ontwikkeling van het landelijk gebied en de landelijke economie 

Roepen het Rijk op om in de onderhandelingen over de uitwerking van de 
procesafspraak met betrekking tot het Landelijk Gebied een beduidend minder forse 
bezuiniging op het genoemde budget te realiseren, waardoor plattelandsprovincies een 
leefbaar, groen en economisch gezond landelijk gebied kunnen blijven faciliteren 

brengen deze motie ter kennis van Provinciale Staten in de andere provincies en van 
staatssecretaris Bleker en zijn onderhandelaars 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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Bijlage ter informatie - Tekst uit bestuursakkoord: 
In het perspectief van overeenstemming over de (herijkte) EHS, voldoende 
structurele middelen voor beheer van die EHS, afronding van Recreatie om 
de Stad (RodS), de zeggenschap over de grondvoorraad en de 
decentralisatie zijn de provincies in beginsel bereid binnen de lopende 
bestuursovereenkomsten ruimte te zoeken voor de bezuinigingen in het 
regeerakkoord van € 600 miljoen op het ILG tot 2014. De staatssecretaris 
van Economische zaken. Landbouw en Innovatie en het IPO hebben op 24 
maart overeenstemming bereikt over een plan van aanpak waarin een 
samenhangend voorstel wordt voorbereid voor: 
•een herijkte EHS met ambitie, waarvan het beheer structureel betaalbaar 
is; 
•de afronding van het beleid inzake recreatiegebieden rond de stad 
(RodS); 
•de decentralisatie van verantwoordelijkheden en middelen voor het 
natuurbeleid en het overig ILG 
(vitaal platteland); 
•afspraken over de beschikking over de grondvoorraad BBL, waarbij de 
taakstelling uit het 
regeerakkoord voor verkoop van grond wordt betrokken; en -
•een gezamenlijke lange termijnvisie over de realisatie van 
biodiversiteitsdoelen en de borging 
daarvan in het (gedecentraliseerde) gebiedsbeleid. 
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