
MEMO 

 
Aan : de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe 
Van : Rein Munniksma 
Datum : 18 juni 2013 
Onderwerp : Beantwoording vragen Statencommissie Omgevingsbeleid d.d. 12 juni 2013 

over de Herijking EHS 

 
 
Geachte voorzitter en leden van de Provinciale Staten, 

 
Tijdens de Statencommissie Omgevingsbeleid d.d. 12 juni jl. is een aantal vragen gesteld over het 
Statenstuk 2013-575, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 24 april 2013, kenmerk 
17/3.1/2013003166, 9e Wijzigingstranche POV Drenthe (Herijking EHS).  
Door tijdgebrek was er geen ruimte om de vragen in deze vergadering te beantwoorden. Vandaar dat 
gevraagd is deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 
 
Hierbij ontvangt u mijn antwoord op uw vragen. 
 
1. Hoe verhoudt de afslanking van de EHS zich met de lange termijndoelen van de Robuuste EHS 

2040, m.n. in Zuidwolde en Peize?  
De lange termijndoelen van de Robuuste EHS2040 zijn uitgangspunt geweest voor de herijking 
die nu voorligt. Bij de herijking is geprioriteerd op lopende afspraken/verplichtingen, ecologische 
prioriteiten en internationale verplichtingen. De ecologische verbinding tussen Sallandse 
Heuvelrug en Midden Drenthe is nu minder robuust begrensd, maar kan wel functioneren. In de 
nota van beantwoording is het voornemen herhaald dat rond 2020 nog 1.000 ha  begrensd dient 
te worden als nieuwe natuur om tot een goede afronding van de EHS te komen. Deze gronden 
zijn met name nodig voor een goede invulling van de ecologische verbindingen en afrondingen 
van gebieden.  
In de kernen van de natuurgebieden zal de herijking geen directe gevolgen hebben, maar aan 
randen van de EHS wel. Hierdoor kunnen onze ambitie en natuurdoelen niet overal gehaald 
worden. De Robuuste EHS 2014 als beleidsdoelstelling te handhaven is noodzakelijk om de 
biodiversiteitdoelstelling te halen. Daarom is het nodig de komende decennia integraal met andere 
partijen deze doelstelling te realiseren. 
 

2. Wat is er daadwerkelijk gedaan aan inspraak en voorlichting m.b.t. het proces Herijking EHS. 
Bij de procedure van de Herijking EHS hebben wij gekozen voor de Uniforme Openbare 
voorbereidingsprocedure 3.4. Awb. De Herijking van de EHS is gebaseerd op het Groenmanifest.  
Ambtelijke voorbereiding 
Een werkgroep van de Commissie Landelijk Gebied (CLG) is in september 2011 gestart met m.n. 
het onderdeel nieuwe natuur. Najaar 2012 is daarbij ook het agrarisch natuurbeheer 
meegenomen. Er is gewerkt met een (vooraf overeengekomen) methodische aanpak. De 
werkgroep heeft het advies doorgestuurd naar de CLG en de CLG heeft unaniem geadviseerd 
met dit voorstel naar buiten te gaan. GS hebben dit advies overgenomen. Het voorstel voor het 
afslanken van de EHS bedroeg ca 4.900 ha., waarvan ca 3.500 ha nieuwe natuur. Omdat er een 
direct gevolg is met het subsidie instrumentarium is besloten om de procedure van de Herijking 
van de EHS en die van het Natuurbeheerplan gelijk op te laten lopen. 
Het vaststellen van de Herijking is een verantwoordelijkheid van PS, het vaststellen van het 
Natuurbeheerplan is een verantwoordelijkheid van GS.  
Voorafgaand aan de procedure is er een aparte bijeenkomst op het Provinciehuis gehouden om 
de Gemeenten te informeren over inhoud en procedure. 
 
Procedure 
Wij hebben op diverse wijze kennis gegeven van het ontwerp door o.a. publicatie in diverse huis- 
en huisbladen in Drenthe, publicatie op de website van de provincie Drenthe en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Van 17-1-2013 t/m 26-2-2013 lagen de plannen (met kaarten) ter 
inzage op alle gemeentehuizen en op het provinciehuis.. In die periode zijn drie 
voorlichtingsavonden gehouden. Op 23-1-2013 in Westerbork, op 28-1-2013 in Assen en op 6-2-
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2013 in Dwingeloo. Op die avonden is de herijking van de EHS en de relatie met de gevolgen voor 
het natuurbeheerplan uiteengezet. Plenair zijn vragen beantwoord en er was daarna tevens ruimte 
voor vragen op perceels- en/of individu niveau. Van de voorlichtingsavonden is een verslag 
gemaakt. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn in totaliteit door ca. 150 mensen bezocht. De stukken 
waren ook toegankelijk op de website van de Provincie Drenthe. De kaarten waren tot op 
perceelsniveau uit te vergroten. Als extra service is het DLG loket ingeschakeld om vragen te 
beantwoorden. Mensen zonder computer, kregen desgewenst een kaartje toegestuurd van hun 
eigen situatie. 
In de voorlichtingsprocedure is een bezoek gebracht aan de betrokken landinrichtingscommissies, 
waarbij is toegelicht hoe de voorstellen tot stand zijn gekomen en daarbij de vraag om na te gaan 
of de voorstellen ook overeen kwamen met de gemaakte afspraken. Dit heeft geleid tot enkele 
zienswijzen. 
In totaal zijn er 64 zienswijzen binnengekomen. Insprekers die hun zienswijze mondeling wilden 
toelichten zijn uitgenodigd voor een hoorzitting. Van deze hoorzittingen is een verslag gemaakt 
dat is toegevoegd aan de stukken. De betrokkenen hebben vervolgens dit verslag ook ontvangen 
en hebben hiermee ingestemd. Vervolgens is aangegeven dat zij de mogelijkheid hadden om in te 
spreken bij de Statencommissie. Een aantal daarvan heeft daar ook gebruik van gemaakt 
(Maatschap Tonckens, Manege Bronneger en dhr. Nieuwenhuis).  
 
CLG-advies  
Op basis van een ambtelijke beantwoording is wederom de werkcommissie van de CLG 
ingeschakeld om advies te geven op de concept ambtelijke beantwoording. Na een aantal 
wijzigingen hebben zij vervolgens de nota van beantwoording doorgestuurd naar de CLG. De CLG 
heeft vervolgens een unaniem advies gegeven om de procedure af te ronden en door te sturen 
naar GS en PS.  
Alle insprekers zijn conform de procedure geïnformeerd over het tijdpad en het proces en de 
behandeling in GS, Statencommissie en finale vaststelling in de Provinciale Staten.  
 

3. Hoe verhoudt de voorlichting zich met de insprekers van de Statencommissie?   
Alle insprekers in de vergadering van de Statencommissie hebben ook een zienswijze ingediend. 
Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording. Bij de behandeling van de 
zienswijzen is geconstateerd dat de EHS-kaart 2013 bij deze insprekers niet was gewijzigd t.o.v. 
de voorgaande versie.  
 

4. Wat zijn de gevolgen van eigenaren als grond in de EHS ligt, voor agrariërs en eigenaren 
recreatiewoningen? Hoe zit het met compensatie en rechtszekerheid.  
In beginsel is het antwoord: de EHS heeft geen enkel gevolg! Alle (legaal) bestaande functies en 
activiteiten zijn mogelijk en geen enkel bestaand recht wordt door de EHS-aanduiding beperkt. 
Het gemeentelijke bestemmingsplan (en kapverordening enz enz) is bepalend voor wat er op een 
bepaald perceel wel of niet is toegestaan. 
Er zijn in Drenthe duizenden woningen en bedrijven die volstrekt probleemloos in de EHS liggen 
en daar goed kunnen functioneren. Er ontstaat pas een discussie op het moment dat er sprake is 
van een wijziging of uitbreiding van functies of activiteiten, dan wel legalisatie van deze zaken 
achteraf. In die gevallen wordt de ontwikkeling getoetst aan de EHS-waarden (kernkwaliteiten) en 
-doelen en aan de functiekaart van de Omgevingsvisie (heeft het gebied de hoofdfunctie natuur, 
multifunctioneel of agrarisch). Om aan de voorkant van het proces duidelijk te maken hoe om te 
gaan met dergelijke veranderingen zijn “spelregels EHS” opgesteld door de provincies en rijk. 
Daarbij kan ook compensatie aan de orde zijn. Deze spelregels beschouwen we als een 
noodzakelijk instrumentarium om ontwikkelingen in de EHS te kunnen begeleiden. 
Deze regels zijn vastgelegd in de POV Drenthe. 
 

5. Is met het advies ”onbeperkt houdbaar” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over 
de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer rekening gehouden? 

 
De uitkomst van het advies “onbeperkt houdbaar” is voor ons niet nieuw vandaar dat kritisch wordt 
gekeken naar de doelen en de effectiviteit van Agrarisch Natuurbeheer. Deelname kan uitsluitend 
collectief op basis van inhoudelijke eisen, zoals bijvoorbeeld het minimum vereist broedparen in 
het gebied, monitoring, minimum vereiste oppervlakte beheer, ambities etc.  De effectiviteit van 
weidevogelbeheer is eerder in de Staten aan de orde geweest, dit heeft geleid tot een bredere 
focus naar boerenlandvogels (nu ook akkervogels).Verder is een aantal gebieden die niet meer 
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voldeden aan de doelstelling uit de begrenzing van het natuurbeheerplan gehaald, zoals 
bijvoorbeeld omgeving Nijeveen, Kerkenveld en Schoonebekerdiep. Met het agrarisch 
natuurbeheer wordt continue ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Dit vormt dan ook de basis 
voor aanpassingen van het natuurbeheerplan.  

6. Is er een wettelijke beperking dat de EHS niet in de bebouwde kom kan liggen. 
Nee, EHS kan ook heel goed in een bebouwde kom liggen. Overigens is het van belang om te 
beseffen dat er verschillende definities voor bebouwde kommen bestaan. Dé bebouwde kom 
bestaat niet. De bebouwde komgrens als gemeentelijk verkeersbesluit is een andere dan de 
bebouwde kom volgens de boswet en is weer een andere dan de grens van bestaand stedelijk 
gebied (Omgevingsvisie en POV Drenthe).  

 
7. Hoe is omgegaan met de gemaakte afspraken in de streek, b.v. Landinrichting/Herinrichting?  

In een aantal gebieden zijn afspraken gemaakt zoals in Roden/Norg en Zuidwolde. De 
commissies zijn gevraagd goed naar de voorstellen te kijken en enkele hebben een zienswijze 
ingediend om ons te wijzen op enkele aanvullingen en/of foutjes. In Roden/Norg was de 
uitdrukkelijke afspraak gemaakt om de huiskavels uit de begrenzing van de EHS te halen. In één 
geval (Maatschap Tonckens) was hier niet aan voldaan en is dit alsnog rechtgezet.  
Daarmee is alles in overeenstemming met gemaakte afspraken. 

 
8. Hoe wordt omgegaan met de aankoopplicht?  

De aankoopplicht is opgeschort. Momenteel wordt gewerkt aan een realisatiestrategie. In de 
realisatiestrategie wordt gebiedsgericht aangegeven wat de taakstelling voor 
verwerving/functiewijzing, inrichting en beheer is. Ook wordt voor deze gebieden aangegeven 
wanneer de taakstelling gerealiseerd dient te zijn. De realisatiestrategie moet gefinancierd worden 
uit de beschikbare gronden van BBL (conform deelakkoord Natuur), de rijksbijdrage (zoals nu voor 
de Icoonprojecten en beheer) en de medefinanciering van belanghebbende partijen.  
Momenteel worden op diverse plaatsen grond aangeboden voor natuurontwikkeling. Deze 
aanbiedingen worden nu getoetst aan de herijkte EHS. Er wordt van geval tot geval beoordeeld of 
het mogelijk is om deze gronden te verwerven vanuit de bovengenoemde financiering. Op deze 
wijze worden gezocht naar mogelijkheden om de gronden die prioriteit hebben vanuit EHS-
doelstellingen en vanuit eigenaarsdoelstellingen (bv. bedrijfverplaatsing, investeringen) bij 
voorrang te verwerven. "Dit zal overigens niet altijd eenvoudig zijn". 

 
9. Wat is de relatie tussen de EHS en het bestemmingsplan? (inclusief planschade)  

Het gemeentelijke bestemmingsplan is het wettelijke juridisch bindend kader voor de ruimtelijke 
ordening. Daarin wordt vastgelegd wat er op percelen mogelijk is. De hoofdfuncties uit de 
omgevingsvisie (natuur, multifunctioneel, landbouw) sturen daarbij op hoofdlijn en de EHS 
aanduiding kan helpen bij verdere detaillering van het bestemmingsplan (in kaart brengen 
kernkwaliteiten).  
Bij het beoordelen van gemeentelijke bestemmingsplannen kijkt de provincie primair naar 
doorwerking van de hoofdfuncties, feitelijke waarden en eigendomssituatie. De EHS kaart is 
daarbij ondergeschikt. Voorbeelden:  
a. Binnen EHS: ligt een perceel in de hoofdfunctie natuur en is het als nieuwe natuur verworven 

door een terreinbeheerder/particulier conform begrenzing in het provinciaal 
natuurbeheerplan, dan moet dit perceel als natuur in het bestemmingsplan worden 
opgenomen. Als het perceel nog niet is verworven moet het een agrarische bestemming 
houden en d.m.v. een wijzigingsbevoegdheid na aankoop op verzoek van de eigenaar naar 
natuur kunnen worden gewijzigd. 

b. Binnen EHS: ligt een perceel in de hoofdfunctie landbouw en heeft in het natuurbeheerplan 
de aanduiding agrarisch natuurbeheer. In het bestemmingsplan is en blijft zo’n perceel 
agrarisch. 

 
Planschade wordt in een bestemmingsplan geregeld. De EHS aanduiding leidt zelf nooit tot 
planschade omdat het geen juridisch bindend kader vormt. De gemeente kan bepalen dat 
bijvoorbeeld bij een bestemmingswijziging van agrarisch naar natuur eventuele planschade voor 
rekening van de initiatiefnemer komt. Er is ons in Drenthe geen enkel geval bekend waarbij de 
EHS kaart tot een planschadeclaim heeft geleid. 
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10. Op welk schaalniveau is informatie beschikbaar over de Herijking EHS? Hebben alle betrokken in 
de inspraakprocedure de gelegenheid gehad om op perceelsniveau voor hun relevante informatie 
in te zien?   
Zie beantwoording vraag 2. 
 

11. Zijn er kosten gemoeid aan de toevoegingen EHS? 
De aanleiding van de herijking is de bezuinigingen van het Rijk op de beschikbare budgetten voor 
natuur. Het nettoresultaat van de herijking van de EHS is dat ongeveer 5.000 ha EHS geschrapt 
wordt. 3.500 ha nieuwe natuur zal niet meer aangekocht hoeven te worden of met 
particulierbeheer van functie te wijzigingen. Deze gronden hoeven niet meer ingericht te worden 
en zullen niet meer beheerd te worden als natuur.  

 
 
 


