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“Doel is realisatie van 270 hectare natuurontwikkeling
uiterlijk in 2027, waarvan 145 hectare in deelgebied 1 (het
ingekleurde deel op bijgevoegde kaart) eerder kan worden
gerealiseerd (naar verwachting 2022).”
Technische vraag: hoe moeten wij dit zien in het licht van
de in het coalitieakkoord afgesproken ambities voor 2023?
Telt deel 1 voor deze ambities en deel 2 vanwege de
realisatie in (uiterlijk) 2027 niet?

Antwoord / Reactie
In het coalitieakkoord is het volgende opgenomen: “De ambitie is om
uiterlijk in 2027 de taakstelling van 1506 ha van het Natuur Netwerk
Nederland te realiseren. Tijdens de collegeperiode realiseren we per
jaar 125 ha.” Die 125 ha per jaar is een gemiddelde over de jaren heen.
Specifiek gaat dit om de aankoop door de provincie of
functieverandering van agrarisch naar natuur (door de huidige eigenaar
of een natuurbeheerder). Daarna moet de nieuwe natuur nog ingericht
worden en vervolgens worden beheerd door een natuurbeheerder.
De gronden in deelgebied 1 van Marickenland (145 ha) zijn al vóór 2020
aangekocht. Deze hectares tellen dus niet mee in de realisatie (voor het
onderdeel aankoop/functieverandering) in de huidige collegeperiode.
Voor deelgebied 1 wordt nu een inrichtingsplan gemaakt, wat volgens
planning vóór 2024 wordt uitgevoerd. Daarmee zal deze 145 ha wel
mee gaan tellen in de hectares realisatie voor inrichting van nieuwe
natuur.
De hectares in deelgebied 2 moeten grotendeels nog worden
aangekocht (of van functie veranderd). Mogelijk dat een deel daarvan
in deze collegeperiode gerealiseerd kan worden en meetelt in de
realisatie voor het onderdeel aankoop/functieverandering. Er wordt
echter gewerkt op basis van vrijwilligheid, zodat het afhangt van de
huidige eigenaar of hij/ zij de grond aan de provincie of aan een andere
natuurbeheerder wil verkopen, dan wel zelf zijn/haar grond wil
omvormen naar natuur.
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