
[ Beleven Benutten Beschermen ]

Natuurlijk*
     Platteland!
Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Om dit te 
realiseren, heeft de provincie Drenthe het programma Natuurlijk Platteland vastgesteld. Hierin staan de afspraken 
voor natuur en water voor de komende jaren, waarbij we de bestaande nationale en Europese afspraken verbinden 
met een dynamisch en onder nemend Drenthe. 
Alle partijen in het landelijk gebied - terreinbeheerders, natuurorganisaties, landbouwsector, waterschappen, 
recreatie sector, gemeenten en provincie - bundelen hun krachten om Drenthe nóg mooier en sterker te maken.

De provincies en het Rijk hebben in het Natuurpact vastgelegd wat de ambities voor de natuur in Nederland 
zijn. De provincie is nu verantwoordelijk voor het natuurbeleid en daarmee ook voor de uitvoering. Een van de 
opdrachten is de afronding vóór 2027 van het robuuste Natuurnetwerk. 

De uitvoering van natuur- en watermaatregelen koppelen we aan kansen op andere gebieden:

 

 Natuur Water Vrijetijdseconomie Landbouw Leefbaarheid Duurzame energie
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Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen, (0592) 36 55 55
www.drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl/natuurlijkplatteland



Natuurbeheerplan 2019 en NNN-kaart 2018

Door Drentse natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden, ontstaat een sterk Natuurnetwerk. 
Dat is belangrijk voor de planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen voelen zich gelukkiger en 
zijn gezonder met natuur om zich heen. Meer natuur schept ook kansen voor onder nemers die natuur 

en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaat verandering.
Het Natuurnetwerk is nog niet helemaal af. Als de natuurgebieden en verbindingen klaar zijn, 

is het Natuurnetwerk zo’n 73.000 hectare groot; ongeveer een kwart van 
onze provincie.  

Natuurnetwerk

Afronding Natuurnetwerk
Natuurorganisaties, provincie, waterschappen, landbouwsector en andere organisaties werken samen om het Natuurnetwerk 
af te ronden. De ontbrekende stukken zijn nu nog vaak in gebruik bij de landbouw. Het streven is om deze gebieden vóór 2027 
om te vormen tot natuur. 

In het ontwerp Natuurbeheerplan 2019 en de ontwerp NNN-kaart 2018 (Natuurnetwerk Nederland) is ons voorstel uitgewerkt 
voor de laatste hectares die nog aan het Natuurnetwerk moeten worden toegevoegd. Met elkaar hebben we verkend waar de 
kansen liggen om natuur, watersystemen en landbouw zo robuust mogelijk te maken.  
Deze documenten vindt u op www.provincie.drenthe.nl/natuurbeheer en www.provincie.drenthe.nl/natuurnetwerk.

Planning (onder voorbehoud)
1 februari - 14 maart 

Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 
en ontwerp NNN-kaart 2018 liggen 
ter inzage. Gelegenheid tot indienen 
van zienswijzen.

Eind maart/begin april 

Bespreking en beantwoording 
ingediende zienswijzen door 
Commissie Landelijk Gebied en 
afstemming met gebiedscommissies.

Medio april 

Eindadvies Commissie Landelijk 
Gebied aan Gedeputeerde Staten.

Medio mei 

Vaststelling Natuurbeheerplan 
2019 en NNN-kaart 2018 door 
Gedeputeerde Staten.

En daarna: aan de slag!
Als het Natuurbeheerplan 2019 en de 

NNN-kaart 2018 zijn vastgesteld, kunnen we aan de 
slag! Waarom zouden alleen natuurorganisaties en overheden 
natuur kunnen maken en beheren? Ondernemers, particulieren 
en organisaties steken steeds vaker zelf de handen uit de 
mouwen. Hiervoor zijn verschillende subsidiemogelijk-

heden. Maar het kan ook zijn dat u uw grond wilt 
ruilen of verkopen. Natuurlijk staat vrijwilligheid 

bij al deze opties voorop. Heeft u plannen 
of ideeën? Laat het ons weten!


