
Activiteitenplan Natuurplatform Regio Drentsche Aa

Uitgangspunten, zoals geformuleerd in de statuten:

Bij de oprichting van de Stichting Natuurplatform Regio Drentsche Aa is
afgesproken een activiteitenplan op te stellen, ter onderbouwing van onze ANBI
status.

Het plan is gebaseerd op de doelstellingen van de Stichting, die zijn vastgelegd in
haar statuten:

• het (doen) behouden en het (doen) verbeteren van de kwaliteit van de
natuur, cultuur, het milieu en het landschap in het stroomgebied van de
Drentsche Aa alsmede het (doen) bevorderen van een duurzame
ontwikkeling in dit stroomgebied, in het bijzonder in het gebied van het
Nationaal Landschap De Drentsche Aa alsmede de aangrenzende regio,
een en ander in de meest ruime zin.

• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

• de beïnvloeding van het beleid op het gebied van natuurbehoud,
(cultuur)landschapsbescherming en milieubeheer in de omschreven
gebieden, zowel door het stimuleren van dat beleid middels het uitdragen
van denkbeelden en het signaleren van knelpunten, alsmede door het
behartigen van belangen met betrekking tot dit gebied in en buiten recht,
onder meer in inspraak-, besluitvormings- en juridische procedures op
lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau;

• als aanspreekpunt te fungeren voor inwoners, overheden of instellingen,
die zich met vraagstukken op het gebied van natuur, milieu en/of
cultuurhistorie geconfronteerd zien;

• het overdragen van de expertise van de stichting aan lokale en regionale
groepen en personen, teneinde die groepen en personen in staat te stellen
op hun beurt het gemeentelijk en/of regionaal beleid te beïnvloeden;

• het geven van voorlichting en educatie op het beleidsterrein van de
stichting;

• alle andere wettige middelen, welke de stichting ter beschikking staan.



Uitgangspunten, geformuleerd voor de praktijk:

1. Initiatief nemen en daadwerkelijk een plan opstellen met bewoners van
Midlaren en terreineigenaren voor een het gebied tussen golfterrein Glimmen
(noord), zandwinningplas West-laren (zuid), Westertsediep (west) en
Duinweg/Vijftigbunder (oost) om tot een samenhangend natuurbeheer te
komen waarbij een leefklimaat gecreëerd wordt waarin flora en fauna beter
tot hun recht komen;

2. Constructieve voorstellen indienen bij de Gemeente Tynaarlo en Gemeente
Aa en Hunze om de herkenbaarheid van hun ligging in het Nationaal Park
en Nationaal Landschap Drentsche Aa in hun gebied te vergroten en te
versterken.

3. Het geven van voorlichting op het gebied van recreatie en natuurbeheer en
natuurontwikkeling zodat flora en fauna in het Nationaal Park en Nationaal
Landschap Drentsche Aa aantoonbaar verbetert;

4. Direct en indirect bijdragen leveren in de totstandkoming van beheersdoelen
van Natura 2000 gebeiden;

5. Het organiseren van symposia waarbij thema’s als beïnvloeding en
organiseren van betrokkenheid van bewoners en gebruikers van het
Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa, natuurbeheer en
natuurontwikkeling aan de orde komen;

6. Het (eventueel) tegenhouden en ontwikkelen van alternatieven bij
infrastructurele projecten die aantoonbaar ten koste gaan van flora en fauna.
Daar waar mogelijk samen met natuurorganisaties en terreinbeheerders van
natuurgebieden in het Nationale Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa.

 



Op dit moment houden we ons bezig met de volgende concrete projecten:  

- Voorstel tot verandering van het door de NAM voorgestelde tracé
gastransportbuis door Vijftig Bunder (Midlaren)

- Ecologische bermbeheer in de gemeente Tynaarlo en gemeente Aa en
Hunze

- Opstellen van een inrichtingsplan “Van Duinweg tot Beekdal” in
samenspraak met bewoners van Noordlaren en Midlaren. Dit plan zal
worden voorgelegd aan de gemeentes Haren en Tynaarlo en aan de
betrokken natuurorganisaties

- Participatie in Ruimtelijke Ordening Netwerken van Milieufederatie
Drenthe

- Samen met andere natuurorganisaties actie ondernemen om zoogdieren
en vogels bij de A28 tussen De Punt en Groningen beter te beschermen
bij hun doortocht naar aangrenzende natuurgebieden.

- Samen met omwonenden en Dorpsbelangen Midlaren ijveren voor het
versterken van natuurwaarden en natuurbeleving Fietspad Okkeveen en
het voorkomen of beperken van ongewenste verstoring door recreanten.

- Bijdrage leveren bij de totstandkoming van verkiezingsprogramma’s van
politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Staten verkiezing

- Bijdrage leveren via de Klankbordgroep voor de inrichting van het Natura
2000 gebied Drentsche Aa

- Voorlichting over de activiteiten van het Natuurplatform en over andere
processen op het gebied van natuurbehoud en natuurontwikkeling, die in
de directe omgeving spelen, via onze website


