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Aan:
de heren J.L. Stel en K. Neutel
(i.a,a. de overige Statenleden)

Assen, 14 oktober 2015
Ons kenmerk 4213.1 1 1201 50041 08
Behandeld door de heren M. Siemonsma (0592) 36 58 92 en G. Arkema
(05e2) 36 54 36
Ondenruerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake aanleggen nieuwe en vervangende drainage en aanleggen waterputten binnen een afstand
van 1.500 meter van Natura20OO-gebied

Geachte heren Stel en Neutel,
ln uw brief d.d.22 september 2015 heeft u een aantal vragen gesteld over het aanleggen van nieuwe en vervangende drainage en het aanleggen van waterputten
binnen een afstand van 1500 meter van Natura2OO0-gebied. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraag 1
Klopt de berichtgeving in de media over de in te voeren maatregel?
Antwoord 1
Het omgekeerde is juist: onze inspanningen zijn erop gericht om bestaande
vergunningsplicht voor drainage en beregening werkbaarder te maken voor de
agrarische sector. ln een beheerplan voor het betreffende Natura2)0}-gebied
kan een vrijstelling voor de vergunningplicht worden opgenomen als aangetoond wordt dat een ingreep/ingrepen geen effect heefühebben. Dit maakt
de omgang met drainage en beregening nu een actuele drscussre, omdat dit
najaar de beheerplannen voor de Natura2))1-gebieden worden afgerond. ln
dat kader zijn ambtelijke verkenningen gedaan.

2

bij het voorgaande het volgende van belang. Sinds 2005 is op
grond van de Natuurbeschermingswet de aanleg van drainage en beregening
uit grondwater in principe vergunningplichtig. Jurisprudentie heeft dit bevestigd. Een onderzoekspticht in het kader van het aanleggen van nieuwe
drainage of beregeningsputten getdt zodoende integraal voor elke individuele
situatie rondom etk Natura2\j}-gebied in Drenthe dat watergevoelige inJuridisch is
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Yraao2
Middels welke informatie zijn wij als Staten op de hoogte gesteld van deze maatregel?

Antwoord 2
tJ wordt met enige regelmaat gei'nformeerd over de voortgang van de beheer-

plannen voor de verschiltende Natura2))}-gebieden in DrentheOver specifieke teksten van de beheerplannen en met betrekking tot dit
dossrer bent u niet gei'nformeerd, aangezien de beheerplannen en deze aspecten in het bijzonder niet zo ver ziin dat ze een formele sfafus hebben'

Vraaq 3
Heeft het college een beeld voor welke oppervlakte deze maatregel gaat gelden?

Antwoord 3
Dit is niet van toepassing. Er is geen sprake van een maatregel die vergunningverlening oprekt. Zie onze beantwoording bii vraag 1.

Vraao 4
ls het college het eens met de mening van de VVD- en de CDA-fractie dat de balans
tussen economie en ecologie die we met elkaar nastreven niet tot uitdrukking komt in
deze voorgestelde maatregelen?

Antwoord 4
Nee, wij hebben juist geprobeerd de wetteliike regelgeving te verzachten en in
overleg met partners gekeken of er oplossingen ziin. In ons collegeakkoord
staat dat wij gaan voor een balans fussen economie en ecologie. Onze inspanningen waren erop ger¡cht om tot een omgang met drainage en beregening te komen die een iuridische foefs kan doorstaan, die op steun bij
partners kan rekenen en die een meenyaarde voor de praktiik heeft, dat wil
zeggen administratieve lasten voor agrarische ondernemers zo beperkt mo'
getijk houdt. wij nodigen de partners uit om nu zelf oplosstngen aan te
dragen.
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Vraaq 5
ls het college bereid deze voorEenomen maatregelen aan te passen zodat er een
werkbare situatie ontstaat?
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
De heer J.Tichelaar
Postbus 122
9400 AC Assen
Assen, 22 september 2015
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 Regelement van Orde Vergadering Provinciale
Staten inzake nieuwe provinciale eisen m.b.t. het aanleggen van nieuwe en vervangende
drainage en het aanleggen van waterputten binnen een afstand van 1500 meter van Natura
2000 gebieden.
Geachte voorzitter,
Via de media werden we geconfronteerd met nieuwe eisen die de provincie wil gaan stellen
voor het aanleggen van drainage. Zowel voor het aanleggen van vervangende drainage,
nieuwe drainage en het aanleggen van waterputten wil de provincie nieuwe eisen gaan
stellen en bufferzones aanleggen binnen een afstand van 1500 meter van Natura 2000
gebieden. Binnen deze zones moet er een vergunning worden aangevraagd met daarbij een
hydrologisch onderzoek, waarin wordt aangetoond wat de effecten van de drainage en de
waterputten zijn op de Natura 2000 gebieden. Deze aanvraag brengt enorme hoge kosten
met zich mee.
Aangezien we in Drenthe een behoorlijke oppervlakte aan Natura 2000 gebieden hebben,
heeft de invoering van deze vergunning grote consequenties voor veel grondeigenaren in
onze provincie.
Als voorbeeld noem ik het Fochteloerveen en het Bargerveen. In het Bargerveen loopt het
proces voor het aanleggen van een bufferzone nog, maar in het Fochterloerveen is , om
verdroging van dit gebied te voorkomen al een bufferzone aangelegd. Met deze nieuwe
maatregel wordt het omliggende gebied nogmaals getroffen. Dit is ons inziens in strijd met
het college programma welke afgelopen voorjaar is vastgesteld. Daarin is opgenomen dat er
een balans moet zijn tussen economie en ecologie.
De VVD en de CDA fractie hebben dan ook de volgende vragen:
1.
2.

Klopt de berichtgeving in de media over de in te voeren maatregel?
Middels welke informatie zijn wij als Staten op de hoogte gesteld van deze
maatregel?
3. Heeft het college een beeld voor welke oppervlakte deze maatregel gaat gelden?
4. Is het college het eens met de mening van de VVD en de CDA fractie dat de balans
tussen economie en ecologie die we met elkaar nastreven niet tot uitdrukking komt
met deze voorgestelde maatregelen?
5. Is het college bereid deze voorgenomen maatregelen aan te passen zodat er een
werkbare situatie ontstaat?
Namens de VVD en CDA fractie
Jan Luuk Stel
Klaas Neutel
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