
9 mei 2022 

Betreft; inbreng voor vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid 11 mei (wijziging POV en rapportage 
N2000-gebied Fochteloërveen)

Aan de leden van Provinciale Staten 

Aanstaande woensdag 11 mei behandelt u in de Statencommissie Omgevingsbeleid onder andere de 
voorgestelde wijziging voor de Provinciale Omgevingsverordening en de rapportage verstoring en draagkracht 
in en rond het N2000-gebied  Fochteloërveen. 

Graag wilden wij u voor dit deze behandeling nog een aantal inhoudelijke overwegingen meegeven. Wij 
begrijpen vanuit de griffie dat u dit sinds kort uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de vergadering wenst te 
ontvangen. Hier zullen wij voortaan rekening mee houden.  
Aangezien een aantal fracties ons vooraf om informatie hebben gevraagd nemen wij toch de vrijheid deze 
informatie naar de griffie te zenden zodat deze voor alle fracties voor de finale besluitvorming in PS 
beschikbaar is. 

Voor het punt verstoring en draagkracht N2000-gebied  Fochteloërveen betreft dit feitelijke informatie van 
Natuurmonumenten die wij op verzoek hebben verzameld. Voor het tweede punt betreft dit een overweging 
die wij voor de finale besluitvorming graag willen meegeven. Deze sluit aan bij de zienswijze die wij eerder 
naar u hebben gezonden. 

Ook het punt stikstof staat op de agenda. Hiervoor hebben wij u eerder een gezamenlijk oproep toegezonden. 
Wij zien in en rond dat laatste (complexe) dossier verschillende reacties langskomen die deels te maken 
hebben met beeldvorming rond natuur en natuurbeheer. Wij staan open voor de verschillen van mening, 
werken graag met oog en respect voor de verschillende belangen en gaan voor goede en constructieve 
gebiedssamenwerking.  

Tegen deze achtergronden nodigen wij u graag uit voor een werkbezoek in een van onze gebieden waarin 
we, naast toelichting op beheer en de voorliggende opgaven, graag met u in gesprek gaat over de 
oplossingen en aanpak waarvoor wij gezamenlijk staan. Hiervoor zullen wij u binnenkort een ‘ save the date’ 
sturen 

Tot een andere toelichting zijn wij uiteraard altijd bereid. 

Hoogachtend, 

Sonja van der Meer, Stichting Het Drentse Landschap 
Reinder Hoekstra, Natuur en Milieufederatie Drenthe 
Jan Gorter, Vereniging Natuurmonumenten 
Bert Hummelen, Staatsbosbeheer 



Agendapunt Rapportage verstoring en draagkracht in en rond N2000 gebied Fochteloërveen. 
 
Herstel hoogveen 

• Het is zeker haalbaar om in het Fochteloërveen hoogveen te herstellen, ook binnen een 
termijn van 30 jaar. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat op korte termijn de hydrologie 
op orde is en de stikstofdepositie sterk wordt verminderd. De afgelopen decennia zijn al 
diverse grote maatregelen getroffen om het actief hoogveen te behouden en uit te breiden. 
Deze maatregelen hebben tot positieve resultaten geleid. Er heeft uitbreiding van het actief 
hoogveen in het centrale deel van het Fochteloërveen en kwaliteitsverbetering van het 
herstellend hoogveen plaatsgevonden. 

 
Verschil zomer- en winterganzen 

• De vragen van de VVD maken ten onrechte geen onderscheid tussen zomer- en  

• winterganzen, terwijl er een wezenlijk verschil is tussen deze ganzen. Het Natura 2000-gebied 
Fochteloërveen is aangewezen voor vier broedvogels en zes niet-broedvogelsoorten. De 
aangewezen niet-broedvogelsoorten betreffen de winterganzen Kolgans en Toendrarietgans, 
de Kleine zwaan en Wilde zwaan, de Wintertaling en Slobeend. Voor de winterganzen en 
wilde zwanen is het Fochteloërveen van belang als slaap- en rustplaats; de Wintertaling en 
Slobeend foerageren in het Fochteloërveen. De winterganzen en wilde zwanen foerageren in 
de winter in het gebied rondom het Fochteloërveen. 
Soorten als Grauwe gans, Canadese gans, Soepgans, Nijlgans of Brandgans zijn 
zomerganzen en zijn geen aangewezen soorten voor het Fochtelöerveen. 

• Specifiek voor het Fochtelöerveen geldt dat de slapende winterganzen (en zomerganzen) 
geen grote bedreiging zijn voor hoogveenontwikkeling. In het Bargerveen is in het guano-
onderzoek een duidelijke relatie gevonden tussen aantal ganzen en eutrofiëring van de 
wateren. In het Fochteloërveen is dat niet zo. Ook omdat de winterganzen daar overwegend 
slapen in enkele, grotere plassen aan de rand van het Fochteloërveen. De plassen waar 
hoogveenontwikkeling kansrijk is in het Fochteloërveen zijn relatief kleiner.  

• Natuurmonumenten heeft sinds 2005 tot 2020 jaarlijks een onderzoek laten doen naar de 
broedende Grauwe ganzen (zomerganzen) in het Fochtelöerveen. Dit onderzoek laat zien dat 
er vanaf 2014 het aantal Grauwe ganzen is toegenomen, echter dat deze ook sinds 2018 
weer aan het afnemen is (Feenstra 2020). Ook laat het onderzoek zien dat de Grauwe ganzen 
met name in de randzones van het N2000-gebied broeden en vrijwel niet op de locaties waar 
gestreefd wordt naar ontwikkeling van actief hoogveen. 

• Wat betreft ganzen hoort Drenthe bij de provincies met de minste ganzenschade van 
Nederland. Desalniettemin werken de natuurorganisaties met andere partijen in FBE-verband 
aan een ganzenakkoord wat tot doel heeft vermindering van ganzenoverlast. 

 
Foerageergebied 

• Het ‘verdwijnen’ van 4.2% foerageergebied heeft te maken met de uitvoering van het 
provinciaal beleid, te weten de realisering van het NNN (Natuurnetwerk Nederland, voormalig 
EHS). Gebieden die in 2009 waren aangemerkt als natuurgrasland (foerageergebied ganzen, 
A&W rapport), hebben nu andere natuurdoeltypen. Een deel van de hectares betreffen de 
graslanden in de beekdal van de Slokkert. Daarnaast is rondom het N2000-gebied 
Fochtelöerveen een aantal voormalige landbouwgebieden als hydrologische buffergebied 
ingericht ten behoeve van herstel en behoud van actief en herstellend hoogveen. Deze 
graslanden zijn nu weliswaar matig geschikt als foerageergebied voor zwanen en ganzen, 
maar het zijn wel de belangrijkste rust- en slaapplaatsgebieden voor overwinterende ganzen 
en zwanen. Hierdoor is dus niet alleen de hydrologie verbeterd maar is ook rustgebied voor 
ganzen buiten de kansrijke hoogveenontwikkelingsgebieden ontstaan. Bij de ontwikkeling van 
Smildegervenen als buffergebied in 2018 is, ter compensatie van verlies van 
oogstrestenareaal, 6 ha voedselakker aangelegd binnen het gebied.  

• Ten noorden en westen van Assen lagen voor de bouw van Kloosterveen ook 
ganzenfoerageergebieden op landbouwgrond. Uit het onderzoek van Alterburg en Wymenga 
blijkt dat door de uitbreiding van Kloosterveen nu niet meer voldoende foerageergebied voor 
beschermde winterganzen en zwanen aanwezig is. Er is daarom vervangend en geen extra 
foerageergebied noodzakelijk. Er liggen kansen om de realisering van foerageergebied door 
extensivering van de landbouw te combineren met vermindering van de stikstofdepositie. 
Uiteraard dienen boeren die foerageergebied realiseren en daarop ook oogstresten laten 
liggen daarvoor een passende vergoeding te ontvangen. 



Agendapunt wijziging provinciale omgevingsverordening 
 

• Eerder hebben wij samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten een zienswijze 
ingediend op de Ontwerpwijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. In de 
Nota van antwoord geven Gedeputeerde Staten naar onze mening geen bevredigend 
antwoord op onze vraag op welke wijze een bouwvlak van 3 of 3,5 hectare kan bijdragen aan 
stikstofreductie. Wij vragen daarnaast af of deze onderbouwing juridisch houdbaar blijkt.   

• Mocht u vanuit dierenwelzijn nu, vooruitlopend op de komende herziening van de 
Omgevingsvisie en de POV, aanpassingen wenselijk vinden dan zou dat de kern van het 
voorstel moeten zijn en vinden wij dat deze afwijkingsmogelijkheid beperkt zou moeten blijven 
tot maximaal 2,5 hectare. Voor onze motivering verwijzen wij graag naar onze eerdere 
zienswijze.  
 


