prooincieb u.is'Westerbrink r, Assen
postadres Postbus rzz,94oo ac Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

provincieprenthe

Aan:
mevrouw E. Slagt-Tichelman en
de heer E.E.A.A. van Liempd
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 3 maarÍ2020
Ons kenmerk 1 O I 5.412019002650
Behandeld door de heer S. Holtes (0592) 36 5í 11
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
Natura 2000

Geachte mevrouw Slagt en heer Van Liempd,

ln uw brief van 23 november 2019 stelde u een aantal vragen ex artikel 41 Reglement
van orde over Natura 2000. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1
ls het college van mening dat een grotere bescherming en herstel van natuur aan de
orde is na de uitspraak van de Raad van State over de PAS?
Antwoord

1

Nee. Het beschermingsregime van Natura 2000 is met de uitspraak van de
RvS ongewijzigd gebleven, aangezien de Hr en de Vr niet zijn gewijzigd.

Tegelijkertijd ligt het feit voor dat het PAS juridisch onhoudbaar is gebleken
Het Europese Hof oordeelde in november 2018 dat de positieve gevolgen van
de maatregelen die in het programma zijn opgenomen, vooraf vast moeten
staan. Pas dan kan de overheid een nieuwe actíviteit toestaan. Omdat het
PAS niet aan die voorwaarde voldoet, mag het niet als toestemmingsbasrs
voor nieuwe activiteiten worden gebruikt. Bovendien wordt in het PAS ook toestemming voor activiteiten gegeven op basis van maatregelen in natuurgebieden die nodig zijn voor het voorkomen van achteruitgang van die gebieden.
Ook dat mag niet. Dit is de reden dat Rijk en provincies nu gezamenlijk
werken aan een nieuwe stikstofaanpak met aanvullende bron- en herstelmaatregelen.

2

Yraas2
ls het college met Groenlinks van mening dat de natuur in Drenthe van groot belang
is voor de toeristisch-recreatieve sector; de grootste economische sector van

Drenthe?

Antwoord 2
Ja. De Vrijetijdseconomie is een voor de provincie Drenthe belangrijke secÍor
Uit cijfers van Marketing Drenthe blijkt dat het totaal aan bestedingen in de
Drentse vrijetijdssector in 2018 1,7 miljard was. De rust en ruimte en het'oergevoel' die je in Drenthe nog kunt ervaren is daarbij een de belangrijkste redenen voor een bezoek. De kwaliteit van de Drentse natuur spee/t daarbij
ook een rol. ln Drenthe zijn 15.210 banen toe te schrijven aan de vrijetijdseconomie.

Vraaq 3
Hoe kijkt het college aan tegen het ter discussie stellen en eventueel aanpassen van
de beschermde status van Natura20O0-gebieden?

Antwoord 3
De habitattypen en soorten die nu worden beschermd via de aanwijzingsbesluiten van het Rijk voor de Natura 20)0-gebieden, worden beschermd vanuit Europese regelgeving. De ecologische onderbouwing is opgenomen in de
aanwijzingsbesluiten van het Rijk. W|zien geen redenen om de bestaande afspraken te herzien.

Vraao 4
Ziet het college mogelijkheden voor versnelling van Natuur Netwerk Nederland om zo
de natuur in Drenthe robuuster te maken en te werken aan biodiversiteitsherstel en versterking; zo ja welke, zo nee waarom niet.
Antwoord 4
Ja. Dit wordt verkend binnen het programma Natuurlijk Platteland en in de
gebiedsaanpak in het kader van stikstofbeleid.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

mb/coll

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Betreft: Schriftelijke vragen n.a.v. de Kamerbrief over Maatregelenpakket voor de
stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFASproblematiek van 13 november jl.
Assen, 23 november 2019,
Geachte mevrouw Klijnsma,
Onze fractie heeft kennisgenomen van de genoemde kamerbrief.
In deze kamerbrief is onder de paragraaf “perspectief natuur” te lezen: “Het kabinet
erkent echter ook dat we moeten kijken naar de manier waarop we met natuur omgaan.
Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit van sommige kleine Natura 2000-gebieden door hun
omvang en ligging structureel zwak zijn en blijven, zelfs wanneer de hiervoor genoemde
herstelmaatregelen worden getroffen. Daar waar dat aan de orde is, zal worden bekeken
of de beschermde status moet worden aangepast”.
Ook op andere plekken luidt de oproep de beschermingsgraad van en in Natura 2000
gebieden aan te passen.
De Fractie van GroenLinks is van mening dat natuur zeer belangrijk is voor de
leefbaarheid van Drenthe en ook economisch van grote waarde is vanwege onze grote
recreatieve sector. Daarbij is de fractie van GroenLinks van mening dat de uitspraak van
de Raad van State van 29 mei jl. over de PAS geen ruimte biedt om de
beschermingsgraad naar beneden bij te stellen. De RvS oordeelt juist dat er
natuurherstel plaats moet vinden.
De fractie van GroenLinks is trots op de Drentse natuurgebieden van Europese
topkwaliteit. Zeldzame plant- en diersoorten hebben hier hun plek en dienen te worden
beschermd. Dat hebben we als maatschappij o.a. gedaan door ze op plekken de
Europese Natura2000-status toe te kennen. Hiermee komt de verplichting de kwaliteit
van deze leefgebieden te behouden en te versterken. Op dit moment lopen we aan tegen
de grenzen die dit met zich meebrengt voor ontwikkelingen in allerlei sectoren. Balans in
ons ruimtegebruik vergt ook een stem voor biodiversiteit. Voor GroenLinks staan noch de
doelen, noch de locaties van Natura2000-gebieden ter discussie. De oplossing van de
huidige situatie is helder: we roepen op méér te investeren in natuurversterking,
waardoor we de ontwikkeling van alle sectoren weer op gang kunnen brengen.
Naar aanleiding van genoemde kamerbrief heeft GroenLinks de volgende vragen aan het
college van Gedeputeerde Staten:
1.

Is het college van mening dat een grotere bescherming en herstel van natuur aan
de orde is na de uitspraak van de Raad van State over de PAS?

2.
3.
4.

Is het college met GroenLinks van mening dat de natuur in Drenthe van groot
belang is voor de toeristisch-recreatieve sector; de grootste economische sector
van Drenthe?
Hoe kijkt het college aan tegen het ter discussie stellen en eventueel aanpassen
van de beschermde status van Natura2000-gebieden?
Ziet het college mogelijkheden voor versnelling van Natuur Netwerk Nederland om
zo de natuur in Drenthe robuuster te maken en te werken aan
biodiversiteitsherstel en -versterking; zo ja welke, zo nee waarom niet.

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.
Namens de fractie van GroenLinks,
Elke Slagt-Tichelman

Erwin van Liempd

