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Geachte heer Barkhuysen,

In antwoord op uw verzoek tot informatieverstrekking over de doorlevering van
gronden aan Staatsbosbeheer, Groninger Landschap en Natuurmonumenten, dat
wij hebben opgevat als een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van
bestuur, berichten wij als volgt.

Vraag 1
Alle stukken (0. m. contracten, correspondentie) op basis waarvan uw college
meent dat de doorlevering van de betreffende gronden aan Staatsbosbeheer,
Stichting Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten Juridische afdwingbaar
is.

Antwoord
Wij hebben op dit moment alleen nog een voornemen tot doorlevering.
Doorlevering zal plaatsvinden in fasen vanaf 2016. Onze juridische basis voor de
doorlevering is gelegen in het “Beleidskader verkoop overheidgronden
binnnen de EHS provïncie Groningen”. In bijlage 2 van ons “Beleidskader
verkoop overheidsgronden binnen de EHS” is een overzicht opgenomen van de
lopende verplichtingen en overige afspraken. De doorlevering van de 450 ha maakt
onderdeel uit van de lopende verplichtingen. Het “Beleidskader verkoop
overheidsgronden binnen de EHS” is in overleg met de Federatie Particulier
Grondbezit(FPG) en de Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) opgesteld. Voor
nieuwe situaties zijn de criteria uit het beleidskader van toepassing. Het
beleidskader is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen en uit dien hoofde openbaar.
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Vraag 2.
Waarom meent uw college dat het toegestaan is om Staatsbosbeheer, die
eveneens economische activiteiten verricht en daardoor kwalificeert als een
onderneming in de zin van artikel 707 VWEU, gronden onder de marktwaarde,
althans niet op basis van een taxatie van een deskundige, door te kunnen leveren?
De VGG verzoekt uw college om alle stukken (in het bijzonder advies van
advocaten en ambtenaren) over de verenigbaarheid van deze transactie met het
staatssteunrecht openbaar te maken.

Antwoord
Wij beschouwen de doorlevering aan Staatsbosbeheer als een herverdeling van
eigendommen binnen de overheid. In opdracht van Staatsbosbeheer heeft de
Landsadvocaat een juridisch advies opgesteld. Dit advies van 11 september 2013
is door Staatsbosbeheer met een aanbiedingsbrief met de provincie Groningen
gedeeld. Beide documenten zijn opgesteld met het oogmerk om binnen de
overheid te worden gebruikt. Er is sprake van documenten die zijn opgesteld ten
behoeve van intern beraad. Daarbij wordt ten overvloede opgemerkt dat ook een
document afkomstig van een derde die niet direct tot de kring van de overheid
behoort, kan worden aangemerkt als een document, opgesteld ten behoeve van
intern beraad. In de documenten zijn persoonlijke beleidsopvattingen opgenomen.
Wij weigeren de openbaarmaking van dit document op grond van artikel 11, eerste
lid Wob.

Vraag 3
Alle stukken waarin de gronden die door geleverd worden aan Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en Stichting Het Groninger Landschap getaxeerd worden.
Voor zover geen taxatie is verricht, verneemt de VGG graag van uw college hoe dit
zich verhoudt tot het staatssteunrecht.

Antwoord.
Wij hebben op dit moment alleen nog een voornemen tot doorlevering,
Doorlevering zal plaatsvinden in fasen vanaf 2016. Doorlevering aan
Natuurmonumenten en Stichting Het Groninger Landschap zal plaatsvinden op
basis van actuele taxatiewaarde. De taxatie wordt uitgevoerd door onafhankelijke
taxateurs. De taxaties moeten nog plaatsvinden.

Vraag 4
Alle stukken waaruit blijkt om welke redenen is gekozen voor Natuurmonumenten
en Stichting Het Groninger Landschap als kopers van de betreffende gronden.
Voor zover dergelijke stukken niet bestaan verneemt de VVG graag van uw college
op welke gronden u deze keuze heeft gemaakt.

Antwoord
Wij verwijzen wij u naar bijlage 2 van ons ‘Beleidskader verkoop overheidsgronden
binnen de EHS’.

Besluit
Voor zover de gevraagde documenten onder de reikwijdte van de Wet
openbaarheid van bestuur vallen, besluiten wij u de gevraagde documenten te
weigeren met een beroep op artikel 11, eerste lid van de Wob.



Bezwaar
U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar bij ons indienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen, Postbus 610,9700 AP te Groningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

secretaris.

Deze brief ie &ecê’onlach aangemaakt en daarom niet ondertekend
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Onderwerp : Beleidskader verkoop overheidsgronden binnen de EHS

Geachte dames en heren,

1. Samenvatting
In het “beleidskader verkoop overheidsgronden binnen de EHS” geven wij
uitwerking aan de nieuwe werkwijze voor verkoop, inrichting en beheer van
gronden voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)/Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Met deze nieuwe werkwijze wordt voldaan aan de Europese
regelgeving met betrekking tot gelijkberechtiging van alle natuurbeheerders en
marktwerking. In het verlengde van de nieuwe werkwijze doen wij ook een voorstel
voor afwikkeling van lopende verplichtingen en overige afspraken.
Over het “beleidskader verkoop overheidsgronden binnen de EHS” en ons voorstel
voor afwikkeling van lopende verplichtingen en overige afspraken hebben wij de
afgelopen maanden overleg gevoerd met de meest betrokken partijen t.w.
Staatsbosbeheer (SBB), Stichting het Groninger Landschap (SGL),
Natuurmonumenten (NM), Groninger Particulier Grondbezit (GPG) en Bureau
Beheer Landbouwgronden). De natuurterrein beherende organisaties kunnen zich
vinden in de nu voorliggende notities. Alleen het GPG heeft moeite met een aantal
onderdelen van het beleidskader.

2. Doel en wettelijke grondslag
Wij informeren u op basis van de Provinciewet over de nieuwe werkwijze voor
verkoop/doorlevering van door ons aangekochte gronden in de EHS aan de
eindbeheerder. Deze nieuwe werkwijze hebben wij vastgelegd in het door ons op
18 februari ji. vastgestelde “beleidskader verkoop overheidsgronden binnen de
EKS’ (bijlage 1).

3. Procesbeschrijving en planning
Gronden die door de overheid werden aangekocht voor realisatie van de EHS
werden tot voor kort door geleverd aan natuurterrein beherende organisaties met
100 ¾ overheidssubsidie. Deze werkwijze bleek in strijd met de Europese
regelgeving. Daarom hebben wij bij ons besluit van 6maart2012 de betreffende
subsidieregeling ingetrokken en zijn wij, in overleg met betrokken partijen, gestart
met de voorbereiding van een nieuwe werkwijze, die voldoet aan de
uitgangspunten van gelij kberechtiging van alle natuurbeheerders en marktwerki ng

W (gelijke kansen voor iedereen).
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Op basis van het vastgestelde beteidskader en het voorstel voor afwikketing van
lopende verplichtingen en overige afspraken zullen wij in het vervolg de door ons
aagekochte gronden binnen de EHS te koop aanbieden overeenkomstig de
procedure zoals beschreven in het beleidskader.

4. Begroting
Dit onderwerp valt onder het thema Programma Landelijk Gebied van het
programma Karakteristiek Groningen van de begroting 2014.

5. Inspraak/participatie
Over het beleidskader “verkoop overheidsgronden binnen de EHS” hebben wij
overleg gevoerd met de meest betrokken partijen t.w. Staatsbosbeheer (SBB),
Stichting het Groninger Landschap (SGL), Natuurmonumenten (NM), Groninger
Particulier Grondbezit fGPG) en Bureau Beheer Landbouwgronden).

6. Nadere toelichting
Provinciale uitwerkinQ
Bij het opstellen van het beleidskader hebben wij ons gebaseerd op een
lPOnotitie Beheer en eigendom van natuur, die door de provincies in overleg
met de manifestpartijen (TBO’s, de Federatie Particulier Grondbezft en LTO
Nederland) is opgesteld. Daarbij hebben wij er voor gekozen de werkwijze af te
stemmen op de specifieke situatie in onze provincie en een aantal eigen accenten
te leggen.
De afgelopen maanden is in onze provincie in overleg met de betrokken partijen
(SBB, GPG, SGL, NM en BBL) gewerkt aan het opstellen van een beleidskader
voor verkoop van overheidsgronden voor realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur.

In het opgestelde beleidskader wordt een drietal modellen uitgewerkt voor verkoop,
inrichting en beheer van natuurterreinen, die alle voldoen aan het principe van
gelijkberechting en marktwerking. Daarbij gaat het om de volgende modellen.
- verkoop van gronden tegen marktwaarde
- de provincie houdt de grond in eigendom en alleen het beheer wordt aanbesteed.
- verwerving, inrichting en beheer worden aanbesteed.
Welke van deze modellen wordt toegepast is afhankelijk van de specifieke situatie
ter plekke.

Naast de verkoop van overheidsgrond blijft voor particuliere grondeigenaren ook
de huidige mogelijkheid bestaan om hun eigen landbouwgrond in de EHS met
subsidie uit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap om te
vormen naar natuur.

Procedure bii verkoop
Voordat wij gronden te koop aanbieden wordt eerst gekeken of er een ruiting plaats
kan vinden om versnippering van beheer en eigendom te voorkomen. Als wij
besluiten de gronden te verkopen gebeurt dat volgens een openbare procedure
waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. In verband met de kwaliteit van de natuur en
de duurzaam held van het beheer stellen wij bij verkoop van grond een aantal eisen
aan potentiele beheerders. Een beheerder moet aan alle eisen voldoen om in
aanmerking te komen.

Daarnaast vragen wij om een gedegen realisatieplan op te stellen waarin de
toekomstige beheerder moet aangeven op welke wijze hij/zij het door de provincie
aangegeven natuurdoel in het betreffende terrein wil realiseren, hoe hij het beheer
wil gaan voeren, de monitoring gaat doen en hoe een aantal andere praktische
zaken worden geregeld, zoals handhaving, voortzetting beheer bij onvoorziene
omstandigheden, bereikbaarheid bij calamiteiten e.d.



Beoordeling
De beoordeling van kopers vindt plaats op basis van het opgestelde realisatieplan
en de geboden prijs voor de grond, waarbij het belang van natuur voorop staat.

Voorstel afwikkeling lopende verplichtingen en overige afspraken.
In het beleidskader is overeenkomstig de IPO-lijn aangegeven dat verplichtingen
die in het verleden zijn aangegaan zullen worden nagekomen. In bijgevoegde
notitie (bijlage 2) hebben wij daarvoor een voorstel gedaan.
Uitgangspunt daarbij is dat als daarvoor een wettelijk kader aanwezig is, zoals een
Iandinrichtingsplan/ plan van toedeling, wettelijke kavelruil, (voorlopige)
koopovereenkomst, gronden kunnen worden verkocht! doorgeleverd aan de
eindbeheerder. Daarnaast wordt voorgesteld in een tweetal gevallen gronden te
verkopen aan de beoogde beheerder(s) zonder dat daarvoor een wettelijk kader
aanwezig is, maar waar wel verwachtingen zijn gewekt bij de betrokkenen. Het
gaat hierbij om gronden in de Onnerpolder en in De driepolders. Voor de
Onnerpolder gaat het om de verkoop van ca.105 ha aan lokale boeren in het kader
van het initiatief weidevogelbeheer. In de Driepolders gaat het om ruim 12 ha die al
langere tijd in beheer is bij SBB en waar SBB heeft meegefinancierd in de
inrichting. In overleg met betrokken partijen zullen wij nog nagegaan op welke wijze
verkoop/doorlevering kan plaats vinden zonder in conflict te komen met de
uitgangspunten gel ijkberechtiging en marktwerking.

In totaal wordt voorgesteld de komende jaren 586 ha BBL-bezitte verkopen/door
te leveren aan de beoogde beheerders.

Overleg
Het beleidskader hebben wij opgesteld in nauw overleg met de betrokken partijen
(Staatsbosbeheer, Groni nger Landschap, Natuurmonumenten, Bureau Beheer
Landbouwgronden en het Gronings Particulier Grondbezit). De meeste partijen
kunnen zich vinden in het nu vootliggende beleidskader. Alleen het GPG heeft
moeite met een aantal onderdelen van het beleidskader.
Samengevat vindt GPG dat het beleid onvoldoende recht doet aan de
uitgangspunten van gelijkberechtiging en transparantie, omdat wij een aantal eisen
stellen aan beheerders. GPG is van mening dat deze zich zouden moeten
beperken tot eisen die nodig zijn voor realisatie van het natuurdoel. Dit geldt ook
voor de inhoud van het realisatieplan. Dat zou zich moeten beperken tot aspecten
die betrekking hebben op inrichting, beheer, monitorîng in relatie tot het provinciale
natuurdoel en afstemming met de omliggende beheerders.
Verder vindt men de tekst op een aantal plaatsen te subjectief (bijv. “voldoende
omvang” etc.). Ook heeft GPG problemen met de term “verkoop op basis van
openbare procedure”. Dit zou openbare verkoop moeten worden.

Wij hebben er voor gekozen om bij verkoop van grond aan een beheerder te
vragen schriftelijk te verklaren bereid te zijn om mee te werken aan ontwikkelingen
op gebiedsniveau, die nodig zijn voor realisatie van het natuurdoel of mee te
werken aan waterbergingsprojecten en recreatieve routestructuren. Daarmee
denken wij in een later stadium problemen te voorkomen.
Ook onze vraag om in het realisatieplan aan te geven hoe de beheerder denkt te
beschikken over voldoende kennis, hoe hij wil handelen bij calamiteiten, hoe hij
het beheer wil regelen bij bijv. ziekte en hoe de handhaving is geregeld, lijkt niet
onredelijk. Als van te voren duidelijk is welke aspecten in het realisatieplan aan de
orde moeten komen geeft dat de beheerder ook duidelijkheid en het geeft ons de
mogelijkheid deze aspecten te betrekken bij de beoordeling.

Met betrekking tot de voorgestelde afwikkeling van lopende verplichtingen en
overige afspraken constateren wij dat ons voorstel kan rekenen op draagvlak bij de



natuurterrein beherende organisaties, maar dat het GPG aangeeft dat er voor de
12 ha BBL-grond in de Driepolders ook een particuliere belangstellende is.
Wij zijn voornemens om deze gronden te verkopen/door te leveren aan SBB omdat
SBB in het verleden financieel heeft bijgedragen in de inrichting van het gebied en
het gebied al langere tijd beheert.

7. Afsluiting
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Bijlagen:

Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

secretaris.

E Titel Soort bijlage
1 Beleidskader verkoop overheidsgronden binnen de notitie

Ecologische Hoofdstructuur
2 Voorstel voor afwikkeling lopende verplichtingen en notitie

overige afspraken



Bïjage 1

PROVINCIE GRONINGEN

Beleidskader verkoop overheidsgronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur

Inhoudsopgave

1) Inleiding;
De kaders van ons beleid en de reden dat het huidige beleid verandert

2) Nieuwe werkwijze verkoop gronden voor EHS
Uitgangspunten en keuzemogelijkheden bij verkoop gronden voor realisatie FHS

3) Procedure en toetsingscriteria bij verkoop:
Uitwerking van de procedure en toetsingscriteria/eisen bij verkoop van gronden voor
realisatie EHS.
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1) Inleiding

1.1. Algemeen
In dit beleidskader geven wij aan hoe wij de verkoop (overdracht) van grond ten
behoeve van natuur binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de Provincie
Groningen gaan uitvoeren.
Dit kader geldt voor gronden die in ons bezit zijn en die wij willen verkopen binnen de
EHS.
Gronden die in ons bezit zijn en buiten de EHS liggen, worden verkocht volgens onze
Nota Grondbeleid ‘Goed doorgrond’.

Met dit beleîdskader geven wij uïtwerking aan ons beleid zoals dat ïs opgenomen in ons
Provinciaal Omgevingsplan (POP) 2009- 2013 en in onze beleidsnota natuur 2013 -2021
“Groningen, Groen van Wad tot Westerwolde”. In ons Provinciaal Omgevingsplan 2009 is
opgenomen dat wij, om natuur en landschap te behouden, te versterken en te
ontwikkelen, ons primair richten op het realiseren van de EHS. Het is onze ambitie om
een robuuste EHS in 2021 gerealiseerd te hebben (beleidsnota natuur).
Wij willen dit vooral doen door het inrichten van nieuwe natuurgebieden, het verbinden
van natuurgebieden en verdere afronding van de EHS. Daarom kopen wij gronden en
leveren deze door aan de eindbeheerder of vergoeden wij de waardedaling van grond als
particuliere grondeigenaren hun eigen landbouwgronden omzetten in natuur.

Dit beleidskader bouwt voort op onze Nota Grondbeleid ‘Goed doorgrond’.
In de Nota Grondbeleid hebben wij bij de doorlevering van gronden aangegeven:
“Tegen de achtergrond van de gelijkberechtiging van alle natuurbeheerders, is het nodig
om voor de traditionele doorlevering een alternatief te vinden dat gelijke kansen biedt
aan de verschillende soorten natuurbeheerders. Dit geldt zowel voor een eventuele
verkoop als voor de subsidiemogelijkheden”.

1.2 Waarom een nieuw beleidskader?
De aanleiding voor dit nieuwe beleidskader is de EU-beschikking (13 juli 2011) waarin is
is aangegeven dat Terreinbeherende organisaties moeten worden gezien als
ondernemingen, die vallen onder de staatssteunregeling en dat er bij verkoop van
gronden voor de realisatie van natuurbeleid sprake moet zijn van ‘gelijkberechtiging’ van
alle natuurbeheerders en van marktwerking, met andere woorden, gelijke kansen voor
iedereen.
In de oude regeling (PM]P 2007 - 2013) werden door de overheid aangekochte EHS
gronden doorgeleverd aan terreinbeherende organisaties (TBO) of verkocht aan
particulieren.
Deze werkwijze bleek in strijd met Europese regels.
Het ministerie van Economische Zaken heeft over subsidiering van grondverwerving (ten
behoeve van natuur) in de ‘grondbrief’ (nota grond) aan de Tweede Kamer (mei 2012)
hierover stelling genomen: In plaats daarvan ( dit is gesubsidieerde doorlevering) zullen
rijksgronden door BBL altijd openbaar worden verkocht. Zowel TBO’s, Staatbosbeheer,
als particulieren, evenals andere poten tiele kopers zoals boeren, kunnen bieden op deze
gronden.
Door het nieuwe beleid geven wij terreinbeherende organisaties en particulieren dezelfde
mogelijkheden om natuurterreinen te verwerven en te beheren.

Conclusie: wij hebben voor de verkoop van grond ten behoeve van natuur (EHS) nieuwe
regels moeten stellen. Daartoe dient deze notitie.
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Wat verandert is de manier waarop wij de gronden binnen de EHS gaan verkopen.
Wij zullen echter nog steeds gronden in de EHS blijven aankopen om deze vervolgens
(wel of niet ingericht) weer te verkopen aan een natuurbeheerder.

1.3 Overgangssîtuatie:
Indien in het verleden verplichtingen zijn aangegaan met derden over doorlevering van
gronden en die verplichtingen ook zijn vastgelegd, komen wij onze verplichtingen na,
tenzij dit strijdig is met het FU-recht.
In een aparte notitie zullen wij hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid geven.

2) Nieuwe werkwijze verkoop gronden voor EHS

Om de EHS te realiseren kopen wij actief gronden binnen de EHS. Samen met de
gronden die wij al in bezit hebben vormt dit de grondvoorraad voor realisatie van de
EHS. Wij willen echter niet meer gronden in bezit hebben dan nodig is voor de uitvoering
van ons beleid. Daarom zullen wij de gronden binnen de EHS in principe verkopen of op
een ander manier in eigendom overdragen aan een eindbeheerder.
Dit beleidskader geeft de nieuwe werkwijze aan die wij wïllen toepassen bij de verkoop
van gronden ten behoeve van de realisatie van de EHS. Het heeft daarom alleen
betrekking op de verkoop van gronden die begrensd zijn als EHS op de kaart die is
opgenomen in bijlage 10 kaart 4 POV ( Provinciaal Omgevings Verordening).
In het Natuurbeheerplan van de provincie is deze kaart ook opgenomen. Daarnaast is in
het natuurbeheerplan ook een kaart opgenomen met de natuurdoelen die wij willen
realiseren (ambitiekaart) en een kaart met beheertypen waarvoor subsidie wordt
verleend (beheertypenkaart).

2.1. Uitgangspunten
Bij de verkoop van gronden voor natuurdoeleinden gelden de volgende voorwaarden.

• Er is sprake van een blijvende omzetting van landbouwgrond naar natuur. Dat wil
zeggen dat in de gemeentelijke bestemmingsplannen de functie (vaak landbouw)
wordt omgezet in natuur.

• Met de verwerving en functieverandering worden de doelen uit het
Natuurbeheerplan gerealiseerd. Dat wil zeggen dat inrichting en beheer er op zijn
gericht om uiteindelijk het in het natuurbeheerplan aangegeven ambitietype te
realiseren.

o Bij de verkoop wordt een kwalitatieve verplichting gevestigd. In deze notariele
akte tussen provincie en de eigenaar is opgenomen dat op de overgedragen grond
geen landbouwkundige activiteiten mogen worden uitgevoerd, tenzij deze uit een
oogpunt van natuurbeheer wel zijn toegestaan. Er mogen geen maatregelen
worden getroffen die de ontwikkeling van de natuur in de weg staan. De akte
wordt ingeschreven in de openbare registers en de verplichtingen gaan, bij
verkoop van de grond, over op de volgende eigenaar. Deze kwalitatieve
verplichting is een voorwaarde voor verkoop en de subsidie functieverandering.

o Er wordt een realisatïeplan gevraagd en, indien van toepassing, een
investeringsplan. Hiermee geeft de initiatiefnemer inzicht in zijn plannen met een
gebied. Daarbij gaat het om de wijze waarop de natuurdoelen worden
gerealiseerd, de maatregelen die daarvoor nodig zijn en de kosten die er mee
gemoeid zijn. Afhankelijk van de situatie ter plekke vragen wij ook op welke wijze
de initiatiefnemer wil meewerken aan realisatie van andere doelen, bijv.
waterberging.

Het gaat hierboven om verplichtingen die ook van toepassing zijn als we de omzetting
van landbouwgrond naar natuur subsidieren met toepassing van de Subsidieregeling
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Hieraan voegen wij een aantal nieuwe
uitgangspunten toe:
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Bij de verkoop van grond voor natuur is gelijkberechtiging en transparantie
uitgangspunt. Er is geen sprake meet van voorkeursrecht. Iedereen krijgt gelijke
kansen om de grond binnen de EHS te kunnen kopen.

o Natuur is gebaat bij continuiteit van beheer. Daarom willen wij speculatie met
natuurgrond tegengaan. In het koopcontract zal een anti speculatiebeding worden
opgenomen, waarin is aangegeven dat vervreemding binnen 6 jaar alleen met
toestemming van de provincie mogelijk is en de meerwaarde wordt afgeroomd bij
gewijzigde bestemming.

• De beschikbare gronden worden optimaa) ingezet voor realisatie van een robuuste
EHS en beheer en eigendom worden zodanig geregeld dat natuurdoelen maximaal
worden gediend en het natuurbeheer op een efficiënte manier kan worden
uitgevoerd.

2.2. Modellen voor verkoop, beheer en inrichting

Bij de verkoop van gronden hebben wij een aantal mogelijkheden, die alle voldoen aan
het principe van gelijke berechtiging. Welke van deze mogelijkheden wij willen toepassen
is afhankelijk van de specifieke situatie ter plekke.

2.2.1 Verkoop tecien marktwaarde.
Daarbij hebben wij volgende mogelijkheden.
a. Wij richten de gronden in en na inrichting worden de gronden verkocht, met de

verplichting deze als natuurgebied te beheren.
b. Wij richten de gronden in, maar voordat de inrichting plaats vindt worden de

gronden verkocht. Na inrichting geldt de verplichting dat de gronden als
natuurgebied worden beheerd.

c. Wij verkopen de gronden met de verplichting voor de koper deze in te richten en
te beheren als natuurgebied.

Per situatie zullen wij nagaan of wij de inrichting zelf uitvoeren dan wel of wij de koper
de mogelijkheid bieden de gronden in te richten.

Redenen voor ons om de inrichting zelf uit te voeren zijn:
- complexe inrichtingsopgave, waarbij meerdere eigenaren en belangen betrokken zijn.

Dit biedt ons de mogelijkheid de inrichting te kunnen koppelen aan andere
gebiedsopgaven (bijvoorbeeld waterberging, recreatie).

- betere mogelijkheden om de inrichtingsopgave af te stemmen op de beschikbare
financiele middelen.

- waarborging integraliteit bij inrichtingsopgaven waarbij meerdere belangen en doelen
betrokken zijn.

- particuliere grondeigenaren kunnen meeliften met integrale inrichtingsprojecten
(minder rompslomp).

De inrichting van natuurgebieden vindt plaats op basis van een op te stellen
inrichtingsplan. Bij het opstellen van een inrichtingsplan willen wij zoveel mogelijk de
direct betrokken partijen betrekken, bijvoorbeeld waterschap, naastliggende
natuurbeheerders, aangrenzende bewoners.

Als het gaat om gronden, waarbij één of enkele eigenaren betrokken zijn, en waarbij
sprake is van een eenvoudige inrichtingsopgave dan kan de inrichting in principe ook
door de koper plaats vinden.

Openbare verkoop van gronden tegen marktwaarde is het uitgangspunt. De getaxeerde
natuurwaarde geldt daarbij als richtlijn.
Voor uitzonderingsgevallen willen wij ook de mogelijkheid van onderhandse verkoop
achter de hand houden. Wij willen onderhandse verkoop alleen in hoge
uitzonderingsgevallen toepassen. Verkoop zal in die gevallen marktconform plaats vinden

4



op basis van een belangstellingsregistratie, gericht op directe omgeving van de te
verkopen gronden en een vooraf bekend gemaakt programma van eisen.

2.2.2 Alleen het beheer aanbesteden
De provincie houdt de grond in eigendom en alleen het beheer wordt aanbesteed.
Dit kan in twee gevallen voorkomen:
- Als er geen gegadigden zijn voor de koop dan zal alleen het beheer worden aanbesteed

middels een meejarige overeenkomst, in principe voor een periode van 5 tot 7 jaar.
In dit geval blijft de grond ons eigendom.
Ook hiervoor geldt dat een ieder zich voor dit beheer kan melden, mits men aan de
toetsingseisen (paragraaf 3.2.) voldoet.

- Soms is het voor ons wenselijk om gronden niet door te leveren als wij een strategische
grondpositie in een gebied willen behouden. Ook in dat geval zullen wij alleen het
beheer aanbesteden. Het beheer zal worden aanbesteed in overeenstemming met de
nationale aanbestedingswet en het provinciale aanbestedingsbeleid.

2.2.3. Verwerving, inrichting én beheer aanbesteden
In dit geval worden er afspraken gemaakt over het beschikbaar krijgen van gronden én
over inrichting en beheer. Deze optie is bijvoorbeeld geschikt voor grotere gebieden,
waarbij verschillende belangen in het geding zijn en waarbij een integrale benadering
nodig is om te komen tot een oplossing. De realisatie van de EHS (inrichting en beheer
van natuurgebieden) maakt in dit geval deel uit van een grotere gebiedsopgave. Het gaat
hierbij om opdrachten aan bijvoorbeeld een gebiedscommissie, waarbij gedurende het
proces afspraken worden gemaakt over inrichting en beheer van natuur en waarbij op
voorhand nog niet duidelijk is wie de eigenaar wordt van natuurgronden. Ook bij
dergelijke gebiedsopgaven handhaven wij het principe van gelijkberechtiging en van
marktconforme verkoop van gronden en zal moeten worden voldaan aan de nationale
aanbestedingswet en het provinciale aanbestedingsbeleid.

2.3. Functieverandering en beheer op basis van SKNL/SNL.
Naast de verkoop van gronden bieden wij aan grondeigenaren met gronden binnen de
EHS de mogelijkheid om hun eigen landbouwgrond om te vormen naar natuur en als
zodanig in te richten. Voor de daarmee samenhangende waardevermindering komt men
in aanmerking voor SKNL subsidie functieverandering. Voor de inrichting is SKNL
inversteringssubsidie mogelijk. Na functieverandering en inrichting is SNL-subsidie
mogelijk voor het vervolg beheer.

2.4. Besluit tot verkoop? ruilîng
Voordat wij besluiten de gronden te verkopen beoordelen wij de situatie ter plekke.
Daarbij wordt er naar gekeken of er sprake is van voldoende omvang van het te beheren
gebied in relatie tot het gewenste natuurdoel en in hoeverre eventuele verkoop leidt tot
ongewenste versnippering van beheer en eigendom.
Daarbij wordt in overleg met betrokkenen ook nagegaan of ruiling met een ander perceel
binnen de EHS mogelijk is om daarmee versnippering van eigendom en beheer te
voorkomen en een efficienter natuurbeheer mogelijk te maken. Het bij een eventuele
ruiling vrijkomende perceel wordt vervolgens volgens de nieuwe regels te koop
aangeboden.
Ruiting kan ook aan de orde zijn met percelen die eigendom zijn van een
terreinbeherende organisatie en die als gevolg van herijking van de FHS buiten de
begrenzing van de EHS zijn gevallen. In dit geval zal het vrijkomende perceel worden
toegevoegd aan de grondvoorrraad die wij kunnen inzetten voor realisatie van de EHS.

3) Regels, procedure en toetsingscriterïa bij verkoop

Om te voldoen aan de eisen van gelijkberechtiging, gelijke kansen en transparantie
verkopen wij gronden op basis van een openbare procedure.

5



3.1 Procedure
De verkoop van gronden voor natuur verloopt volgens onderstaande stappen

a. Aankondiging voornemen tot verkoop
De voorgenomen verkoop van gronden voor natuurdoeleinden zal ruim worden
gepubliceerd. In de publicatie wordt uitgelegd waarom de grond wordt verkocht
en wordt informatie gegeven over de ligging van de percelen, de oppervlakte en
de te realiseren natuurdoelen. Ook zal worden aangegeven aan welke eisen men
moet voldoen.

b. Belangstellingsregistratie
Belangstellenden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken binnen de in de
publicatie aangegeven periode. Zo nodig zal op basis van de binnengekomen
reacties nadere informatie worden gevraagd.

c. Belangstellenden zullen worden gevraagd een realisatieplan op te stellen. (zie
3.2).

d. Beoordeling
Beoordeling vîndt plaats op basis van het ingediende realisatieplan (zie paragraaf
3.2).

e. Gunning
Gunnîng zal plaats vinden op basis van een eindbeoordeling zoals beschreven in
paragraaf 3.3

3.2 Toetsingseisen
Wij vinden het belangrijk de kwaliteit van natuurgebieden en de duurzaamheid van het
beheer te waarborgen. Daarom worden bij de verkoop van grond eisen gesteld aan de
potentiele kopers/beheerders. De koper/beheerder dient:
- SNL gecertificeerd te zijn of zich individueel of in groepsverband te laten certificeren.
- mee te werken de realisatie van de natuurdoelen, zoals die zijn vastgelegd op de

ambitiekaart van het geldende natuurbeheerplan
- de inrichting (als dat aan de orde is) en het beheer af te stemmen op de natuurdoelen

(o.a. aanpassen waterbeheer)
- mee te werken aan de SNL-monitoring
- een samenwerkingsovereenkomst te tekenen gericht op samenwerking met andere

beheerders in het gebied als dat nodig is voor realisering van het natuurdoel en voor
een efficiënt natuurbeheer.

- schriftelijk te verklaren bereid te zijn om mee te werken aan ontwikkeling van
recreatieve routestructuren en waterbergingsprojecten.

- te verklaren bereid te zijn om mee te werken aan inrichtingsmaatregelen op
gebiedsniveau, zoals verhoging van het waterpeil en hermeanderingsprojecten, die
nodig zijn om de natuurdoelen te realiseren.

- middels een bankgarantie aan te tonen te kunnen beschikken over voldoende financiele
middelen om de aankoop (inclusief inrichting als dat aan de orde is) te financieren

De beheerder moet op alle bovenstaande punten voldoen om in aanmerking te komen.
Daarnaast vragen wij een inhoudelijk gedegen realisatieplan op te stellen waarin de
volgende aspecten aan de orde komen.
- op welke manier het terrein wordt ingericht in relatie tot het provinciale natuutdoet

(alleen van toepassing voor nog niet ingerichte percelen)
- hoe het beheer wordt vorm gegeven gericht op het natuurdoel
- op welke manier monitoring plaats gaat vinden
- hoe de afstemming met omliggende beheerders plaats vindt en hoe de samenwerking

daarmee wordt geregeld, als dat nodig is voor realisatie van het natuurdoel
- op welke manier de beheerder denkt te beschikken over voldoende kennis en ervaring

met natuurbeheer en op welke manier hij het beheer praktisch wil uitvoeren.
- aan te geven op welke manier het beheer wordt voortgezet bij onvoorziene

gebeurtenissen zoals ziekte e.d.
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- op welke wijze de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de beheerder is geregeld in
geval van bijvoorbeeld calamiteiten. Als richtlijn geldt daarbij dat beheerders binnen
een uur in het gebied aanwezig moeten zijn.

- hoe de handhaving wordt geregeld (bijv. het tegengaan van verstoring etc.)

In het vervolgtraject zullen wij nog nagaan op welke wijze wij de gemaakte afspraken
kunnen borgen.

3.3 Eindbeoordeling
Bij de verkoop van grond voor natuur binnen de EHS worden de inschrijvers beoordeeld
op de volgende punten:

1, Realisatieplan
De koper wordt beoordeeld op de kwaliteit van de inhoud van het realisatieplan.

2. Geboden prijs voor de grond
Wij hanteren een bodemprijs. Als richtlijn geldt daarbij de getaxeerde natuurwaarde.

Algemeen geldt dat de koper voldoende aannemelijk moet maken dat op de gekochte
grond duurzaam natuurbeheer zal worden verricht. Bij onze beoordeling staat het belang
van de natuur voorop. De aspecten uit het realisatieplan die direct betrekking hebben op
de kwaliteit en duurzaamheid van de natuur wegen zwaar bij de eindbeoordeling. Waar
nodig zullen wij in concrete situaties de afwegingsfactoren verder verduidelijken.

Bij de uiteindelijke afweging willen wij ook kijken in hoeverre er sprake is van lokale
betrokkenheid, samenwerking met en tussen partijen uit de streek en in hoeverre het
initiatief kan bijdragen aan versterking van de lokale economie.

Wij behouden ons het recht voor om in sommige gevallen gemotiveerd af te wijken en
maatwerk mogelijk te maken.
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Bijlage 2

Voorstel voor afwikkeling lopende verplichtingen en overige afspraken.

Als gevolg van het decentralisatleakkoord kunnen provincies voor realisatie van de EHS beschikken
over BBL-gronden. Op grond van de voorstellen van commissie Jansen 2 gaat het in Groningen totaal
om 1226 ha BBL grond. De afspraak met het Rijk is dat hiervan in 2016 nog 794 ha op de balans moet

staan. Dat betekent dat tot 2016 432 ha beschikbaar is voor realisatie van de EHS.

Tot voor kort werden door de overheid aangekochte BBL-gronden doorgeleverd aan
terreinbeherende organisaties of verkocht aan particulieren welke hier vervolgens weer subsidie
voor konden krijgen. De subsidiering van terreinbeherende organisaties bleek in strijd met de
Europese regels. Daarom wordt nu gewerkt aan een voorstel op welke manier door de overheid

aangekochte gronden straks kunnen worden doorgeleverd/vetkocht aan een eindbeheerder, zonder
daarbij in conflict te komen met het uitgangspunt “gelijke kansen voor iedereen”.

Parallel daaraan wordt in deze notitie nagegaan welke BBL-gronden op basis van lopende afspraken
nog kunnen worden verkocht/doorgeleverd aan de beoogde eindbeheerder. Uitgangspunt daarbij is
dat gronden kunnen worden verkocht/doorgeleverd aan de beoogde eindbeheerder als daarvoor
een wettelijk kader aanwezig is flandinrichtingsplan/plan van toedeling, wettelijke kavelruil,
(voorlopige)koopovereenkomst, vastgesteld inrichtingsplan).
Daarbij is het wenselijk dat niet de totale 432 ha BBL-bezit op korte termijn over gaat naar een
eindbeheerder. Dit om vrije ruimte te houden om te kunnen inspelen op kansen en ontwikkelingen
die zich in deze periode kunnen voordoen.
In relatie tot inrichtingsprojecten van de EHS is het in principe overigens niet direct nodig BBL
gronden over te dragen aan de eindbeheerder. De BBL-gronden die deel uit maken van een
inrichtingsproject kunnen eerst worden ingericht en/of in beheer worden genomen. Vervolgens
kunnen de gronden in een later stadium in eigendom overgaan naar de eindbeheerder.

Hieronder wordt op grond van boven5taand uitgangspunt nagegaan welke BBL-gronden op basis van
lopende afspraken met voorrang zouden moeten worden doorgeleverd/verkocht aan de beoogde
eindbeheerder.

1. Afwikkeling lopende particuliere initiatieven
Grooteastermolenpolder
Ten zuidoosten van Lutjegast liggen BBL-gronden, waarvoor in het verleden 3 partijen hebben
aangegeven belangstelling te hebben om deze gronden in eigendom te verwerven en te beheren als
natuurgebied . Na diverse gesprekken is door de toenmalige gedeputeerde Hollenga besloten de
drie partijen een rol te geven t.w. SBB, Stichting de Dotterbloem en de familie Schuitemaker. Daarbij
is afgesproken dat ca 8 ha zal worden doorgeleverd aan Staatsbosbeheer, 16.4 ha zal worden
verkocht aan Stichting Dotterbloem en 5.5 ha aan de familie Schuitemaker. Er is destijds een
voorlopige koopovereenkomst opgesteld, waarbij t.a.v de particuliere kopers als voorwaarde is
opgenomen dat de overeenkomst pas definitief wordt op het moment dat de grond met subsidie

functieverandering wordt omgezet in natuur.
In 2011 heeft de familie Schuitemaker een subsidieaanvraag ingediend voor subsidie

functieverandering en inrichtingssubsidie. Deze aanvraag paste binnen het subsidieplafond 2011 en

is toegekend. Stichting Dotterbloem had de intentie in 2011 subsidie aan te vragen, maar omdat het

subsidieplafond was bereikt heeft men er vanaf gezien een aanvraag in te dienen. Daarmee blijft de

opgave bestaan om 16.4 ha om te vormen van landbouw naar natuur. Omvorming van deze gronden
van landbouw naar natuur is noodzakelijk omdat inmiddels de waterhuishoudkundige inrichting al is

afgestemd op natuur.



Totaal door te leveren/te verkopen GGMP 16.4 ha aan Stichting Dotterbloem en 8 ha aan SBB
Westerwolde
Eind 2010 zijn BBL- gronden tussen Wollinghuizen en ]ipsinghuizen (voorlopig) verkocht aan Hesse
(8.4 ha). Het gaat hier om een voorlopige koopovereenkomst die pas definitief wordt op het moment
dat de functieverandering van landbouw naar natuur in een kwalitatieve verplichting is vastgelegd.
Hesse heeft in de openstelling 2011 subsidie functieverandering en inrichting aangevraagd, maat de
aanvraag paste niet meer binnen het beschikbare subsidieplafond. Op basis van de voorlopige wordt
voorgesteld deze gronden te verkopen aan Hesse.

2. Afwikkeling verplichtingen op basis van wettelijk kader

Vaak gaat het hier om verplichtingen die zijn vastgelegd in landinrichtingsplannen/plan van
toedeling, maat waar doorlevering tot nog toe niet heeft plaats gevonden. In een aantal gevallen zijn
de gronden al ingericht als natuurgebied en worden, vooruitlopende op de doorlevering, al beheerd
door de beoogde beheerder.

Landinrichting Midden-Groningen
Het betreft hier BBL-gronden binnen de herijkte EHS die op grond van het landinrichtingsptan
Midden-Groningen worden doorgeleverd/verkocht aan SBB. SBB is in het landinrichtingsplan als
toekomstig beheerder genoemd. Een belangrijk deel is al ingericht en in beheer bij Staatsbosbeheer.
Ook vanuit het natuurdoel is het van belang dat het beheer door één beheerder plaats vindt. Het
gaat hierbij om een water gestuurd systeembeheer, waarbij het belangrijk is dat één beheerder het
waterbeheer regelt. Totaal gaat het hier om 107 ha BBL-grond.

Landinrichting Haren/plan van toedeling
In het Landinrichtingsplan Haren is Stichting Groninger Landschap de beoogde beheerder in de
Onner- en Oostpolder (westelijke oeverlanden Zuidlaardermeer). De Stichting heeft ook
meegefinancierd in de verwerving van gronden. Op grond hiervan wordt voorgesteld alle BBL
gronden binnen de EHS- begrenzing in deze polders door te leveren/te verkopen aan SGL, tenzij
blijkt dat er een juridisch beletsel is. In totaal gaat het hierbij om 99ha B8L-grond.

Dit geldt ook voor de gronden uit de “ruiling Kruims”. In het zuidelijk deel van het
Zuidlaardermeergebied is het bedrijf Kruims aangekocht. Het Groninger Landschap heeft
meegefinancierd in de aankoop Kruims. Afgesproken is deze gronden eigendom worden van het
Groninger Landschap, waarbij Groninger Landschap een oppervlakte grond van vergelijkbare waarde
in de Oostpolder doorlevert aan BBL. Deze BBL-gronden worden vervolgens betrokken bij de
afwikkeling van de doorlevering van gronden in het kader van het initiatief weidevogelbeheer
Onnerpolder (zie paragraaf 3). Het gaat om een oppervlakte van ca 20 ha.

Op de Hondsrug en ten westen van de Hondsrug zijn Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
(polder het Oosterland) de beoogde beheerders. Op grond van het landinrichtingsplan wordt
voorgesteld BBL-gronden op de Hondsrug en in Polder lappenvoort door te leveren aan SBB (68 ha)
en gronden in Polder het Oosterland aan Natuurmonumenten (24, 7 Ha).
Voor de westerlanden is in het verleden de afspraak gemaakt dat Buist in het noordelijk deel van de
westerlanden wordt gezien als beoogd natuurbeheerder en SBB in het zuidelijk deel van de
westerlanden. Voorgesteld wordt de in het noordelijk deel van de westerlanden liggende BBL
percelen (6.8 ha) niet te betrekken bij de doorlevering/verkoop aan 588, maar in overleg met
betrokken partijen te komen tot een maatwerkoplossing die recht doet aan boven bedoelde
verdeling.



Herinrichting Oost-Groningen Deelgebied Oude Veenkoloniën (tussen de venen)
Het gaat hier om 2,55 ha grond nabij Muntendam aansluitend op de Heemtuin. De gronden zijn al

ingericht en in beheer bij Staatsbosbeheer. Op grond van het Herinrichtingsplan wordt voorgesteld
deze gronden door te leveren/te verkopen aan Staatsbosbeheer.

Herinrichtingsplan Oost-Groningen deelgebied Oldambt (Tusschenwegen)
Het betreft hier een gebiedje dat is ingericht voor waterberging en natuur en maakt deel uit van de
opgave uit het Herinrichtingsplan Oost-Groningen deelgebied Oldambt. Staatsbosbeheer wordt
hierin als beoogde eigenaar en beheerder aangemerkt. Staatsbosbeheer is al grotendeels eigenaar en
beheert het gebied sinds de inrichting. Voorgesteld wordt de resterende 2,85 ha BBL grond door te
leveren/te verkopen aan SBB.

Herinrichting Oost-Groningen deelgebied Kanaalstreek (Veenhuizerstukken en Vledderbos)
Het gaat hier om BBL gronden waarvoor SBB in het herinrichtingplan is aangegeven als beoogd
beheerder. De gronden maken deel uit van gerealiseerde natuur- en bosgebieden Veenhuizerstukken
en Vledderbos, die al bij SBB in beheer zijn. Voorstel: doorlevering 27,3 ha BBL grond aan
Staatsbosbeheer.

Oeverlanden Westerwoldese Aa, Hamdijk/Bovenlanden:
In het inrichtingsplan voor de benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk en
Bovenlanden (vastgesteld 2009) zijn Staatsbosbeheer (bovenlanden/Hamdijk) en Stichting Groninger
Landschap (oeverlanden benedenloop Westerwoidse Aa) aangegeven als beoogde eigenaar en
beheerder. Deze gebieden zijn inmiddels ingericht als onderdeel van een robuuste verbindingszone
in combinatie met waterberging. Het gebied wordt al beheerd door SBB en SGL. Het ligt voor de hand
dat deze gronden worden doorgeleverd/verkocht. De kades worden verkocht aan het waterschap.
De totale oppervlakte door te leveren /te verkopen BBL-grond aan SBB bedraagt 77 ha. De
oppervlakte BBL-grond die wordt doorgeleverd/verkocht aan SGL bedraagt ca.5.5. ha.

Ruilverkaveling Lutjegast Doezum
Uitgangspunt van d’e ruilverkaveling Lutjegast-Doezum is dat reservaatsvorming plaats vindt door
verwerving ten behoeve van Staatsbosbeheer. In de Grootegastermolenpolder zijn voor een deel van
de gronden afspraken gemaakt over een verdeling van de gronden tussen particulieren en
Staatsbosbeheer (zie ook onder particuliere initiatieven). 2,4 ha BBL-grond valt niet onder deze
afspraken. Voorgesteld wordt deze grond, die al in beheer is bij SBB, door te leveren/te verkopen
aan 588.

3. Afwikkeling overige afspraken (discussie)
Het gaat hier om doorleveringen waaraan geen wettelijk kader ten grondslag ligt, maar waarbij met
betrokkenen wel een bestuurlijk traject is ingegaan waardoor duidelijke verwachtingen zijn gewekt
en waarbij in sommige gevallen door de beoogde beheerder financieel is bijgedragen in de aankoop
of de inrichting van het gebied. In overleg met betrokken partijen zal worden nagegaan op welke
wijze doorlevering kan plaats vinden, zonder daarbij in conflict te komen met het uitgangspunt
‘gelijke kansen voor iedereen” en waarbij de doorlevering kan plaats vinden met draagvlak bij de
betrokken partijen.

Initiatief weidevogelbeheer Onnerpolder
In de Onnerpolder ligt ca. 135 ha BBL-grond. Een aantal boeren in het gebied ziet kansen om deze

gronden in eigendom te verwerven, waarbij het toekomstige beheer zal worden gericht op
verbetering van de weidevogelstand. Inmiddels is er in overleg met DLG en de provincie een
inrichtings- en beheerplan opgesteld, gericht op de optimalisatie van het weidevogelbeheer. Dit
beheerplan heeft betrekking op het in het kader van de EHS begrensde beheersgebied. De totale



oppervlakte hiervan bedraagt ca. 190 ha. Bij de uitwerking van het beheer- en inrichtingsplan is er
vanuit gegaan dat 105 ha via particulier beheer wordt omgevormd van landbouw naar natuur en dat
voor de resterende $5 ha via agrarisch natuurbeheer het beheer voor weidevogels wordt
geoptimaliseerd (als onderdeel van het collectieve beheerplan).
Op diverse momenten is vanuit de provincie aangegeven het initiatief te ondersteunen, waarbij wel
de financiële haalbaarheid als randvoorwaarde is aangegeven. De provincie heeft geanticipeerd op
dit initiatief door de EHS-begrenzing aan te passen (omzetten van 105 ha EHS-beheergebied in
nieuwe natuur). Deze aanpassing heeft ook zijn doorwerking gevonden in de POV.

De Driepolders fZWK)
In de Driepolders is grotendeels al in beheer en eigendom bij Staatsbosbeeher en enkele
particulieren. Te midden van het eigendom van SBB ligt 12,2 ha BBL-grond die al is ingericht voor
natuur. Staatsbosbeheer heeft financieel bijgedragen aan de inrichting van de gronden.

Voorstel
Strategisch is het niet handig om nu alle BBL grond die beschikbaar is tot 2016 door te leveren/te
verkopen aan een eindbeheerder. Dit om vrije ruimte te houden om te kunnen inspelen op kansen
en ontwikkelingen die zich in deze periode kunnen voordoen. Daarom wordt voorgesteld de gronden
in Midden-Groningen en Hamdijk/Bovenlanden, die nu al grotendeels in beheer zijn bij
Staatsbosbeheer nu niet in eigendom over te dragen aan de eindbeheerder, maar pas
na 2016, waarbij SBB in deze periode wel het beheer voert. Daarbij gaan wij er vanuit dat ingerichte
gronden met SNL-subsidie kunnen worden beheerd. Voor het SNL-openste!Iingsbesluit 2015 zullen
wij in overleg met SBB nagaan welke oplossing daarvoor mogelijk is.
Voor de overige gronden (Grootegastermolenpolder, Onnerpolder, Ruiling Kruims, Onner- en
Oostpolder) kan BBL op korte termijn overgaan tot verkoop van de gronden aan de eindbeheerder.
Over de manier waarop de verkopen plaats zullen vinden en onder welke voorwaarden zullen nog
nadere afspraken worden gemaakt.

Overzichtstabel. Doorlevering tot 2016 Doorlevering na 2016
Grootegastermolenpolder 16.4 ha X
Stichting Dotterbloem
Grootegastermolenpolder 8 ha + 2,4 X
Staatsbosbeheer
Particulier initiatief 8,4 ha X
Westerwolde
Tussen de venen 2,55 ha X
Tusschenwegen 2,85 ha X
Veenhuizerstukken en 27,3 ha X
Vledderbos
Landinrichting Haren 99 ha X
Onner-en Oostpolder
Groninger Landschap
Landinrichting Haren SBB 68 ha X

NM 24,7ha.
Ruiling Kruims 20 ha X
Midden-Groningen lO7ha X
Hamdijk/ 77 ha X
Bovenlanden(SBB)
Hamdijk/bovenlanden 5.5 ha X
(SGL)
Particulier Initiatief 105 ha nader uitwerken



weidevogelbeheer
Onnerpolder
Driepolders (ZWK) 12,2 ha nader uitwerken

Totaal 586 ha




