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1. Opening 

De voorzitter: Wil iedereen zijn plek innemen. Dan gaan we zo beginnen. Het is 9.30 uur en dat 
betekent dat wij vandaag gaan beginnen met deze Statencommissie van OGB. Ik heet iedereen 
van harte welkom hier in de Statenzaal en ook de mensen die thuis kijken en luisteren via het 
internet. Heel fijn om dit weer fysiek met elkaar te gaan doen. We gaan er dan ook van uit dat 
we een hele gezellige, maar misschien is dat niet het goede woord, maar een fijne vergadering 
met elkaar gaan hebben en vooral constructief. We hebben vandaag ook een aantal insprekers. 
Dat is natuurlijk extra leuk in zo’n fysieke bijeenkomst. Als eerste: mevrouw Van Gennep die in-
spreekt namens de Vereniging Parkbelangen Leekstermeer bij het Agendapunt Spreekrecht bur-
gers over niet-geagendeerde zaken, de heer Chrispijn van de Nederlandse Mycologische Vereni-
ging, die inspreekt bij Agendapunt 7 Natuurvisie, mevrouw Huygens die inspreekt namens het 
Collectief Voedselbossen Midden-Drenthe en de heer Van der Lans, die namens de Stichting Vrij-
willig Bosbeheer Noord-Nederland inspreekt bij Agendapunt 8 de Bossenstrategie. En tot slot 
spreekt de heer Hanskamp in bij Agendapunt 9. De Tussenevaluatie Natuurlijk Platteland. We 
zijn niet compleet. Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer Drukker van JA21, de heer Vegter 
van het CDA, mevrouw Zwaan van de VVD en de heer Bos van GroenLinks. En de laatstge-
noemde wordt vervangen door mevrouw Haan. Maar het quorum is daarmee ruimschoots ge-
haald, dus dat is helemaal prima. Er is ook een afmelding van de heer Brink, onze gedeputeerde. 
Zijn punten worden vandaag overgenomen door de heer Jumelet, waarvoor dank. Even de spel-
regels. Ook vandaag gaan we weer gewoon vanaf onze eigen zitplaats het woord voeren. Dat 
betekent microfoon aan en dan ga ik kijken of ik iedereen zie. Achteraan zal het iets moeilijker 
worden, maar ik heb al even geoefend. Kijk, mijnheer Pruisscher zwaait al, ik zwaai even terug. 
Dat gaat goedkomen. Verder, alle geldende coronaregels worden ook hier in acht genomen. Dat 
betekent dus anderhalve-meter afstand en wanneer u gaat lopen, even het mondkapje opzet-
ten. Goed, dat waren de huishoudelijke mededelingen.  

2. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Dan gaan we nu over naar de Vaststelling van de Agenda. Daar zijn geen opmer-
kingen over binnengekomen. Is er iemand die er nog wel alsnog een opmerking over wil ma-
ken? Ik zie geen handen. Dan heb ik alleen een opmerking en dat is dat er dus een inspreker is 
bij het Agendapunt Spreekrecht en dat wordt Agendapunt 3a. Iedereen akkoord?  

3. Mededelingen 

De voorzitter: Puntje Mededelingen, nummer 3, er zijn geen mededelingen binnengekomen. Ie-
mand daar nog iets aan toe te voegen? Ook niet het geval.  

3a. Inspreekrecht 

De voorzitter: Dan gaan we over naar Agendapunt 3a en dat betreft het Inspreekrecht niet-ge-
agendeerde zaken. Mevrouw Van Gennep, ik zei het al, spreekt in namens de Vereniging Park-
belangen Leekstermeer. Zij heeft 5 minuten om haar verhaal te doen en daarna kunnen de com-
missieleden verhelderende vragen stellen. Dan geef ik nu heel graag het woord aan mevrouw 
Van Gennep. Gaat uw gang.  
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Mevrouw Van Gennep (inspreker): Dank u wel. Ik sta hier vandaag namens de Vereniging Park-
belangen Leekstermeer met meer dan 50 leden. Dat zijn alle recreanten op het Vakantiepark 
Meerzicht. Zoals u wellicht weet, is ons mooie park aan de rand van het Leekstermeer onlangs 
door roofinvesteerder EuroParcs overgenomen en hun plannen, die wij hebben gezien baren ons 
grote zorgen. Het is triest dat recreanten, die soms al tientallen jaren met veel plezier hier een 
vakantiehuisje hebben, met een aangetekende e-mail vlak voor Kerst zijn opgezegd door Euro-
Parcs. Moet u zich voorstellen hoe het voelt om op zo’n harteloze manier gesommeerd te wor-
den om voor het eind van dit jaar te vertrekken. En dat niet alleen. Zij moeten hun dierbaren 
huisje, waarvan 80% vaste huisjes, plank voor plank opgebouwd, volgens Europark op eigen kos-
ten worden afgebroken. Maar wij maken ons dus niet alleen zorgen om deze mensen. De Ver-
eniging Parkbelangen Leekstermeer is namelijk ook de stem van vele beschermde en bedreigde 
dieren die hier leven en de bomen die er staan. Laten we vooropstellen dat wij net als u voor-
stander zijn van de vitale vakantieparken in Drenthe. Maar dat zien we wel graag in harmonie 
met de prachtige natuur van het Leekstermeer. Want dit is aangemerkt als vogelrichtlijngebied 
en valt onder Natura 2000. Voor de bescherming hiervan is de provincie Drenthe medeverant-
woordelijk. Dus laat ik u in gedachten meenemen naar hoe het vakantiepark er nu uitziet. Het 
Vakantiepark Meerzicht is kleinschalig opgezet, met respect voor de natuur. Denk daarbij aan 
onverharde paden, groene erfafscheidingen inheemse bomen en struiken en natuurlijke over-
gangen tussen percelen en het water. Er is vrijwel geen verlichting op het terrein, dus ook geen 
lichtvervuiling en in de winter wordt het drinkwater afgesloten, waardoor het een oase van rust 
is. Dan kom je dus reeën tegen tussen de huisjes en zijn er groenlingen, goudvinken en kepen in 
de tuinen. En er leven op het park vleermuizen, kerkuilen ransuilen, boerenzwaluwen en tal van 
andere Rode Lijst soorten. De otter en de zeearend zijn onze buren. In het voorjaar horen we de 
roerdomp, de koekoek en de nachtegaal. Vorig jaar hebben zelfs buidelmezen op het terrein ge-
broed, waarvan slechts 75 paren nog in Nederland zijn. En in het verleden heeft zelfs de velduil 
zich genesteld op het dak van de schuur. En daar zijn nog maar 20 broedparen van in Nederland. 
De mensen op het park zijn beschaafd. Er is geen criminaliteit en ook geen permanente bewo-
ning. De bewoonde huizen en tuinen zijn verzorgd en goed onderhouden. We noemen het ook 
wel eigenlijk onze ‘groene parel’. Afgezien van een paar vervallen huisjes, die de vorige eige-
naar heeft nagelaten om te onderhouden, is het eigenlijk een unieke plek om te recreëren in 
Drenthe en heeft het volop potentie om het etiket Vitaal Vakantiepark te mogen dragen. Maar 
ja, dan nu. EuroParcs wil hier een grootschalig bungalowpark neerzetten. Dat betekent vaarwel 
cultuurhistorische waarden, ernstige aantasting van de aanwezige natuur en ecologische verbin-
dingszones die echt verloren gaan. Er worden daar veel dure luxe chalets neergezet, naast el-
kaar, die allemaal op elkaar lijken. Verharde paden met eigen parkeerplaatsen 365 dagen per 
jaar bereikbaar en risico dus op permanente bewoning. Stokoude bomen die er staan, worden 
vervangen door die kleine sprietjes, beetje à la Sterrenbos zeg maar. Lichtvervuiling, verkeers-
overlast op de smalle toegangsweg naar het park en dan heb ik het dus nog niet eens over die 
verhoogde stikstofuitstoot door al die nieuwbouw in dat kwetsbare gebied. We hebben in onze 
brief aan u een hele opsomming gemaakt van de negatieve impact hiervan. Daarnaast heeft 
onze ecoloog in samenwerking met Stichting De Onlanden een gedetailleerde verkenning van 
effecten op natuurwaarden vastgesteld. En één ding: Laat u alstublieft niet misleiden door die 
mooie plannen van EuroParcs. Onze ervaring met andere campings die door EuroParcs zijn over-
genomen, is namelijk dat de harde werkelijkheid er heel anders uitziet. Ga maar eens een kijkje 
nemen op Texel bijvoorbeeld. Nou zijn we niet per se tegen EuroParcs, sterker nog, we hebben 
voorgesteld om samen te werken. Immers, waarom niet in goed overleg tot een duurzame op-
lossing komen, die werkt voor alle partijen. Maar tot nu toe willen ze gewoon hun eigen koers 
varen, want in hun mission statement staat: Oneindige groei. Maar wat ons betreft moet en kan 
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dat anders en beter. Onze vereniging heeft een alternatieve visie ontwikkeld voor het park, die 
aan alle kanten voldoet aan de voorwaarden voor vitale vakantieparken Drenthe. En graag ver-
tellen wij u daar later meer over, want deze inspreektijd is helaas beperkt. Maar graag wil ik u er 
wel op wijzen dat wat er nu gebeurt op ons park helaas niet op zichzelf staat. In het hele land 
worden campings massaal overgenomen en moet de gewone man wijken voor de rijken. Roboti-
sering heet dat. Deze ketens zijn uiteindelijk alleen maar uit op financieel rendement. De media, 
zoals Pointer en Kassa, volgen dit onderwerp met veel interesse. En gelukkig zit de Tweede Ka-
mer er ook bovenop en zijn er onlangs twee moties aangenomen waardoor hopelijk deze ten-
dens wordt stopgezet. En ook voor onze eigen situatie op het park zijn maar liefst 71 Kamervra-
gen gesteld, die minister De Jonge nog moet beantwoorden. Dus we kijken met zeer veel inte-
resse uit naar zijn reactie. Maar voor nu bent u als provincie aan zet. Want laat u dit nou zomaar 
gebeuren, of neemt u ook verantwoordelijkheid en gaat u uw maatregelen treffen? Gaat u voor 
lokaal eigenaarschap vanuit de vitale vakantieparken gedachte en dus met ons in gesprek, of 
laat u EuroParcs maar gewoon zijn gang gaan? Wat gaat u als provincie doen qua natuurtoets? 
Daar zijn we heel benieuwd naar. Het lijkt ons logisch dat dat niet alleen bij de gemeente Noor-
denveld ligt. En hoe neemt u recreatie mee in het regionale raamwerk voor de zone langs de A7 
tot en met het Leekstermeer? Wij denken heel graag met u mee als vereniging. Dank u wel voor 
de aandacht.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Van Gennep. Zijn er misschien commissieleden die een vraag 
hebben voor mevrouw Van Gennep? Ik zag mijnheer Schoenmaker. Gaat uw gang.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik u danken voor het heel heldere 
betoog en uw zorgen. Die zijn ik denk bij de Statenleden en de commissieleden zeer binnenge-
komen. Wel een paar vragen. U refereerde aan het park op Texel. Ik neem aan dat u daarbij 
doelt op het Park De Driehoek, waar EuroParcs het chaletpark over heeft genomen in het kader 
van de revitalisering. Maar het laatste chalet is daar neergezet in 2019. Dus dat zijn de voorwaar-
den. Het enige, u geeft aan, maar ik ben heel benieuwd hoe u dat ziet, u geeft eigenlijk aan dat 
EuroParcs een roofinvesteerder is, maar ziet u dan ook niet het feit dat het een particulier eigen-
dom is van de camping en dat het juist de campingeigenaar is die casht? Ik weet niet hoe u daar-
tegen aankijkt. En EuroParcs is toevallig de partij die dat geld heeft en daar goede plannen in 
hun ogen daarvoor heeft. Dus ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar. En u geeft aan dat het 
een vitaal vakantiepark is. Maar is er op dit moment ook een recreatieve functie? En daarmee 
bedoel ik, is er actieve verhuur of zijn er voornamelijk eigen mensen die daar zitten en niet ac-
tief in de verhuur, waarmee die eigenlijk onttrokken wordt aan de recreatieve functie zoals be-
doeld in het vitale vakantieparken concept? Ik ben daar heel benieuwd naar.  
 
Mevrouw Van Gennep (inspreker): Om uw eerste vraag terug te komen. EuroParcs is inderdaad 
enerzijds dus die investeerder, die haalt heel veel rendement uit verhuur, maar is tevens ook de 
nieuwe eigenaar, de parkeigenaar. Dus ze hebben ook een constructie waarbij ze gewoon ont-
zettend veel geld verdienen op verschillende manieren in de hele keten. Dus ja, ze bouwen daar 
chalets, maar als je een chalet koopt, mag je er maar een paar weken per jaar zelf recreëren en 
de rest regelen ze via de verhuur. Ze doen dat wel ten koste van diegenen die daar nu al weet ik 
hoeveel jaren zitten. Die huisjes, een aantal Statenleden heeft die huisjes ook gezien. Het is kapi-
taalvernietiging als je die allemaal plat zou gooien. Maar dat zijn wel helaas de plannen van Eu-
roParcs. En wij zouden heel graag, dat hebben we ook tegen ze gezegd, met ze willen samen-
werken om te kijken: Kan je niet tot een duurzame oplossing komen waarbij gewoon én én ge-
beurt. Dus nog steeds helaas is die deur niet open. Maar goed, wie weet in de toekomst. En 
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daarnaast, wij zouden eigenlijk het liefst het gewoon terug willen kopen van EuroParcs. We heb-
ben zelf nooit als huidige eigenaren van die huisjes de mogelijkheid gehad om het park over te 
nemen. Dat betreuren wij zeer. Het is helaas een gelopen race. Maar we hebben ook aan Euro-
Parcs gezegd: Wij willen dat wel van jullie terugkopen. Dus, wie weet.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan door denk ik naar de volgende vragensteller, mevrouw Zui-
ker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Op dit moment kunnen we natuurlijk geen echt debat hierover 
voeren en wij zullen echt willen dat dat wel gaat gebeuren in de Staten. Maar ik heb nog een 
vraag aan mevrouw Van Gennep. U heeft zorg over natuur, archeologie en ruimtelijke ordening, 
maar wat zijn uw plannen dan met het park in verband met de natuur en de ruimtelijke orde-
ning? En dan heb ik nog een vraag: EuroParcs ligt wel onder vuur in het hele land. Kunt u daar 
wat meer over vertellen?  
 
Mevrouw Van Gennep (inspreker): Ja. Allereerst, onze visie houdt in dat we kijken naar inder-
daad de voorwaarden die ook al gesteld zijn: rust, ruimte, natuur, lokaal eigenaarschap. Dus wij 
willen heel erg kijken met de hele omgeving hoe we dat kunnen doen met bijvoorbeeld ecolo-
gische huisjes. Kijk, er zijn nu een aantal rotte kiezen op het park, die helaas door de vorige ei-
genaar zijn verwaarloosd. Daarvoor in de plaats willen wij heel graag ecologische huisjes neer-
zetten met wel voldoende variatie, niet die eenheidsworst die EuroParcs nu voor staat, en in har-
monie met de omgeving. Dus inderdaad een seizoenscamping en niet 24/7 bereikbaar, 365 da-
gen per jaar. Dat zijn een aantal elementen. Maar ja, onze plannen zijn nog in de schetst, maar 
delen wij graag met u op termijn, als het ook serieus genomen wordt. En tweede vraag met be-
trekking tot EuroParcs. Helaas zien we inderdaad… we houden een zwartboek bij op dit terrein 
van wat er allemaal in de media verschijnt. En wij zijn ook lid van recreantenrecht, dat is een or-
ganisatie die opkomt voor partijen die net zoals wij in hetzelfde schuitje zitten. Onlangs nog 
heeft Loon op Zand, de gemeente Loon op Zand, een Bibob-onderzoek laten uitvoeren naar Eu-
roParcs. Dat kwam kennelijk niet goed uit de verf, want er was een ernstig risico op criminele en 
strafbare feiten, waardoor ze hebben gezegd: Wij gaan geen vergunning geven aan EuroParcs 
om hiermee verder te gaan. Gisteren zagen we in de krant dat EuroParcs zich ook heeft terugge-
trokken uit dit verhaal. Dus wij hopen dan ook dat onze gemeente hetzelfde gaat doen, dat 
hebben we ook voorgesteld, en wellicht kan de provincie daar een duwtje in de rug toegeven, 
want wij maken ons zorgen daarover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Camies van JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Dank u wel voor uw verhaal mevrouw Van Gennep. Ik 
heb eigenlijk een hele korte vraag: Zou u mij iets kunnen vertellen over de eigendomssituatie op 
dit moment van de huizen zelf, hoe dat is geregeld.  
 
Mevrouw Van Gennep (inspreker): Dat is goed. Het is een hele rare situatie eigenlijk, dat zie ik in 
heel Nederland, die huisjes zijn dus van onszelf, van al die recreanten daar, maar de grond waar 
de huisjes op staan, is van de parkeigenaar. Het is een hele rare situatie dat daar geen bescher-
ming voor is. Dus als een nieuwe parkeigenaar zegt: Ik heb een plan voor herstructurering, dat 
zogenaamd uitvoerbaar is, dan kunnen ze dus eisen met een opzegtermijn en nou wegwezen 
allemaal. Er zijn recreanten die net nog vorig jaar wel voor € 100.000 hebben verbouwd aan dat 
huisje en die zijn dus nu helaas de pineut volgens EuroParcs, want die moeten gewoon voor het 
einde van het jaar opzeggen. Het is gewoon wat dat betreft heel slecht geregeld. En daarom is 
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het ook zo fijn dat er nu twee moties zijn aangenomen in de Tweede Kamer die dit hopelijk stop 
gaan zetten. Want die rechten van de van die mensen op het vakantiepark met een eigen huisje 
zijn gewoon echt rampzalig. Dus wij hopen dat u dat ook meeneemt in uw overweging.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Schomaker Partij van de Arbeid.  
 
De heer Schomaker: Dank u wel, ook bedankt voor het inspreken. Mijn vraag was eigenlijk de-
zelfde als die van de heer Camies en ik vraag mij af, dus het juridische aspect, of het door de ge-
dupeerden uitputtend juridisch onderzocht is, want dit is iets dat gewoon heel onrechtvaardig is.  
 
Mevrouw Van Gennep (inspreker): Ja, wij hebben dus een advocaat in de arm genomen, als het 
goed is de beste advocaat op dit onderdeel, Marcel van Wezel. Hij is ook bekend van het pro-
gramma Kassa. Wij zijn ook blij dat we ons heel snel hebben kunnen verenigen, want wij mer-
ken gewoon dat heel vaak die recreanten overvallen worden, geïntimideerd ook door de manier 
van doen door deze investeerders. Wij hebben onze advocaat daar opgezet. Hij heeft ook een 
aantal rechtszaken lopen op dit onderdeel, om ook ervoor te zorgen dat die rechtspositie verbe-
tert. Dus die advocaat duikt hier dus helemaal bovenop. Maar het is nog even de vraag wat 
daaruit komt. Vooral de huisjes die plank voor plank zijn opgebouwd, wat dus voor 80% bij ons 
park het geval is, daar zien wij zeker kansen. Dus verplaatsbare chalets is in de wetgeving iets 
moeilijker, daar is de advocaat ook eerlijk over. Maar juist die huisjes die plank voor plank zijn 
opgebouwd, dat biedt perspectief.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Neutel van het CDA.  
 
De heer Neutel: Dank u wel voor uw verhaal. Ja, wij komen zeker een keer kijken. Dat doen we 
heel graag. We hebben natuurlijk een heleboel vragen voor u, maar op dit moment even, en 
misschien wel een korte vraag: Als je het park gaat overnemen van EuroParcs, denkt u dan dat u 
het rendabel kunt maken? Want anders hebben we straks hetzelfde probleem weer.  
 
Mevrouw Van Gennep (inspreker): Ja, daar hebben wij zeker vertrouwen in. Wij hebben geluk-
kig, en daar zijn we echt ontzettend blij mee, hele enthousiaste ondernemers zitten bij onze re-
creanten, die ook daadwerkelijk vermogen hebben om dit te kunnen doen en ook verstand van 
zaken. We hebben een stedenbouwkundige, we hebben een milieudeskundige, we zijn van alle 
markten thuis eigenlijk binnen onze vereniging. En ja, wij willen dus echt dat park rendabel ma-
ken. Kijk, het park was dus al met de huidige bewoning… In ieder geval hij leed geen verlies de 
vorige eigenaar. Maar juist ook met de potentie die er nog ligt van zo’n 20 huisjes die nu helaas 
slecht onderhouden zijn of leeg zijn inmiddels, die plekken kan je natuurlijk wel opnieuw goed 
inrichten en rendement uit halen. U bent van harte welkom trouwens.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Vorenkamp, PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u. Mevrouw Van Gennep dank voor uw inbreng. Ik vraag me af, wa-
ren de eigenaren van de huisjes in de vereniging van parkbeheer, van de parkvereniging, waren 
die zich niet eerder bewust van de problematiek die er speelde? Want die speelt denk ik al heel 
lang, dus men moet zich daar toch van bewust zijn geweest.  
 
Mevrouw Van Gennep (inspreker): Nou, was dat maar waar. Kijk, wij hebben natuurlijk wel be-
grepen dat die parkeigenaar, de vorige eigenaar er uiteindelijk vanaf wilde, maar wij hebben 
regelmatig ook aangegeven dat wij wel interesse hebben om daarin mee te denken en ook om 
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het over te nemen. Dat is kennelijk nooit een optie geweest voor deze mijnheer. Dat betreuren 
wij enorm. En eigenlijk zagen we dit niet aankomen, want wij dachten dat dit misschien pas over 
een jaar of drie zou gebeuren, omdat er al een rechtszaak was geweest. En dat is kennelijk nu 
afgekocht begrepen we. Dus we werden enorm verrast. We werden half november door de 
voormalige parkeigenaar met een brief verteld dat er een nieuwe eigenaar kwam per 1 decem-
ber en dat was het dan. Dus ja, wij hadden twee weken van tevoren gehoord van: Nou, ik kap 
ermee. Voor ons was dat echt belachelijk. En een maand later krijgen we dus die opzegging per 
e-mail voor de Kerst. Dus ik ben ontzettend blij dat we zo slagvaardig zijn als vereniging, dat we 
nu al staan waar we staan, en we hebben heel wat ijzers op het vuur en mooie plannen. Dus ik 
hoop dat dat ook tot uitvoering gebracht kan worden met uw hulp.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Meijden, SP.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u voorzitter. Ik heb in ieder geval het park bekeken, zelfs bij 
nacht of bij avond, en het zag er fantastisch uit. Wat dat betreft zou je bijna kunnen zeggen: 
Het is een excellent park, dus we hoeven er niets meer aan te doen en dan hoef je niet te verko-
pen. Overigens EuroParcs is een investeerder… de verkoper casht nu wel, maar later gaat Euro-
Parcs cashen, dus dat is de achterliggende gedachte van dat soort roofinvesteerders. Met betrek-
king tot de periode dat de verkoop werd aangeboden of in de verkoop ging, heb ik het dan 
goed begrepen dat er bijna een half jaar onderhandeld is geworden en dat er nogal wat twijfels 
bestaan over de hoogte van de vraagprijs, of het bedrag dat daarvoor betaald is. Is het nou de 
reële waarde of is er iets anders aan de hand? Misschien kunt u daar iets van zeggen. Daarnaast 
is het dan ook zo dat inderdaad al een aantal mensen veel huisjes hebben verbouwd in de tus-
senliggende periode, zeg maar vanaf de zomer tot het eind van het vorig jaar, die daar veel geld 
in hebben gestoken zonder dat er überhaupt enige vorm van kennis was dat de verkoop aan-
staande zou zijn? En dat men mensen maar heeft door laten modderen en geld laten uitgeven, 
dat ze nu zomaar straks in het vuil kunnen gooien?  
 
Mevrouw Van Gennep (inspreker): Ja, dat klopt. We hebben inderdaad uitgezocht, omdat we zo 
verrast werden half november, hoe lang bestaat de BV EuroParcs Leekstermeer al. Nou, dat 
bleek al inderdaad in de zomer te zijn opgestart in de Kamer van Koophandel, in juli. Dus toen 
was er kennelijk al een overeenkomst waar wij dus niets van af wisten. En die voormalige parkei-
genaar heeft gewoon al die mensen inderdaad laten door investeren en die hebben gewoon vol 
vertrouwen € 100.000-en aan hun huisjes verspijkerd, die ze straks gewoon door het gootje zien 
wegspoelen. Dus ja, dat is echt onvoorstelbaar dat dat kan. En wij vinden dat ook echt een nala-
tigheid van de vorige parkeigenaar.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik nog even terug bij naar de heer Schoenmaker, want die 
had nog een vraag volgens mij die nog niet beantwoord was. Gaat uw gang.  
 
De heer Van der Meijden: Ja, dat was ik.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Het was eigenlijk een hele korte vraag in het be-
gin nog, of de huisjesbezitter en de mensen met de chalets inderdaad eigenaar van de grond 
zijn. Maar die vraag is eigenlijk al beantwoord. Dat is eigendom van de parkbeheerder. Dus dank 
u wel.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel.  
 



 

8 

Mevrouw Van Gennep (inspreker): Er was nog een vraag van de SP die ik nog niet beantwoord 
had. Want inderdaad, die verkoopprijs hebben we natuurlijk ook bekeken van de EuroParcs en 
die staat op € 2,5 miljoen kort gezegd, voor bijna 6 ha grond, een enorme villa aan het water 
plus al die huisjes. Dus wij zetten wel dikke vraagtekens bij die zogenaamde overeenkomst. Dus 
wat ons betreft is dat een onderschatting van de werkelijke waarde. Maar goed, als EuroParcs 
wil terug verkopen voor dat bedrag zijn wij natuurlijk hartstikke blij.  
 
De voorzitter: Goed. Oh, mijnheer Van der Meijden heeft nog een allerlaatste vraag. Gaat uw 
gang mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Wie was de vorige eigenaar? Weet u dat?  
 
Mevrouw Van Gennep (inspreker): Ja, dat weten we inderdaad, familie Van der Dong.  
 
De heer Van der Meijden: Oké, dank u.  
 
De voorzitter: Goed, ik kijk nog één keer rond. Mevrouw Slagt van de GroenLinksfractie heeft 
nog een vraag. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Misschien een vraag die nog niet gesteld is. Bedankt voor uw moedige verhaal 
om hier te vertellen. Ik kan me voorstellen dat we nog meer parken hebben in Drenthe met 
hoge ecologische waarde en waar de recreanten geen eigen grond hebben en die nu nog niet in 
beeld zijn. Heeft u daar al contact mee gezocht om daar samen een collectief mee te vormen?  
 
Mevrouw Van Gennep (inspreker): Ja en dat is eigenlijk best wel heel triest, want in Ruinen we-
ten we, want die hebben ook een brief aan u gestuurd, in Ruinen speelt dezelfde situatie. En 
nou ja, goed, het is zelfs zo, wij zoeken inderdaad die samenwerking heel erg ook via de Vereni-
ging Recreantenrecht. Maar helaas komen we ook echt mensen tegen die zodanig geïntimideerd 
zijn, dat ze niet durven samenwerken, dat ze niet eens een e-mail naar mij durven sturen. Zij 
durven alleen maar hooguit een telefoontje met mij te plegen. Dus afgezien van wat hier ge-
beurt op papier, horen we helaas ook verhalen van intimidatie. Dat nemen we heel serieus en 
dat hebben we ook aan de gemeente doorgegeven.  
 
De voorzitter: Goed. Mevrouw Van Gennep, heeft u wellicht nog een laatste reactie op hetgeen 
dat hier vandaag allemaal is gezegd? Dan heeft u daar nog 30 seconden voor en dan gaan we 
dit punt sluiten. Gaat uw gang. Mijnheer Van der Meijden heeft nog een aller-allerlaatste vraag. 
Gaat uw gang.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u wel. Stel nu dat u voortijdig of op tijd in kennis was gesteld 
van de verkoop. Zou u in staat zijn geweest met elkaar, als vereniging, om het bedrag, die € 2,5 
miljoen, op te brengen via bank of via eigen geld, zodat u de hele boel had kunnen kopen?  
 
Mevrouw Van Gennep (inspreker): Ja, daar zijn wij van overtuigd, want dat is ook het aanbod 
dat er nog steeds ligt. Dus wat ons betreft: Ja. Alleen hebben we die kans nooit gehad en we ho-
pen echt dat de provincie wel de handschoen oppakt als het gaat om dat Natura 2000 verhaal, 
want wij liggen aan het Leekstermeer, pal aan het Leekstermeer. Als de plannen van EuroParcs 
doorgaan, dan wordt de intensivering van bijvoorbeeld al die bootjes op het Leekstermeer 
enorm. Waar het nu nog heel beperkt is, kan je straks 365 dagen per jaar daar rondracen. Hand-
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having is er bijna niet. Dat is wel gewoon het Natura 2000 gebied. Dus het argument bijvoor-
beeld dat onze camping daar net buiten valt… De natuur houdt zich niet aan zelfgemaakte en 
bedachte grenzen. Dus vandaar ook echt die oproep om het niet alleen over te laten aan de ge-
meente, maar echt die handschoen op te pakken, om dat Natura 2000 gebied te beschermen.  
 
De voorzitter: Heel hartelijk dank voor uw inbreng vandaag. Dan sluiten we dit punt af. 

4. Besluitenlijst van de vergadering van 12 januari 2022 en de lijst van toezeggingen 

De voorzitter: en dan gaan we daarna verder naar het volgende Agendapunt en dat is de Beslui-
tenlijst van de vergadering van 12 januari 2022 en de Lijst van toezeggingen. Heeft iemand iets 
te melden over de Besluitenlijst? Zo niet, dan is de Besluitenlijst hiermee vastgesteld. Dan gaan 
we verder met de Toezeggingenlijst. Zijn er bij u of bij Gedeputeerde Staten nog vragen of op-
merkingen over de toezeggingen? Nee, ook niet het geval. Fijn, dan is ook hierbij de Toezeggin-
genlijst vastgesteld.  

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: En dan gaan we verder met Agendapunt 5, de Ingekomen stukken. Aan u is toe-
gezonden de lijst met de ingekomen stukken A.1 t/m A.4, B.1 t/m B.15 en de voorhangprocedure 
C.1. Er kunnen zoals bekend schriftelijke vragen gesteld worden tot dinsdagmorgen 9.00 uur 
voorafgaand aan deze commissievergadering en er zijn vandaag 6 schriftelijke vragen over de Lis 
gesteld. Deze vragen zijn er ook op SIS gezet en aan u en de gedeputeerde gemaild. De eerste 
vraag. De fractie van de Partij voor de Dieren, mevrouw Zuiker, heeft een vraag gesteld over A.3: 
Klopt het dat in 2016 al bekend was dat het afvalwater op termijn zal worden geïnjecteerd in de 
Drentse ondergrond? Zo ja, is er toen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het milieu en 
zijn er toen al vergunningen verleend voor het injecteren van het afvalwater? Ik geef het woord 
aan de heer Stelpstra. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel. Even kijken hoor. Ja dat was bekend inderdaad, in 2016. Ik 
heb u bij brief van 3 mei 2017 aan uw Staten de eindrapportage gestuurd die toen is gehouden 
met toepassing van de CE-systematiek over de waterinjectie en toen is u gemeld dat injectie in 
lege gasvelden in Drenthe voor de hand ligt. Dat was toen nog niet echt aan de orde, maar het 
behoorde tot de mogelijkheden en daar zijn alle gevolgen voor het milieu. Dat was een conclu-
sie op basis van het hele onderzoek, waar alle gevolgen van het milieu zijn meegewogen.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Mevrouw Zuiker is dit voor u voldoende?  
 
Mevrouw Zuiker: Nou, er was nog een vraag: Hoe zit het met de vergunningen? Zijn die er al 
voor de NAM?  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Neen. Neen.  
 
De voorzitter: Kort en duidelijk. Dan gaan we verder met A.4, de Inwerkingtreding van de Om-
gevingswet. En ook de fractie van de Partij voor de Dieren, mevrouw Zuiker, heeft de volgende 
vraag gesteld: De nieuwe provinciale Omgevingsverordening heeft ter inzage gelegen. Wat gaat 
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er met deze zienswijze gebeuren nu de Omgevingswet is uitgesteld en wanneer krijgen de indie-
ners antwoord? Ik geef graag het woord aan gedeputeerde Jumelet, want hij vervangt gedepu-
teerde Brink. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Indieners van de zienswijzen ontvangen de Nota 
van antwoord en daarin worden ook de ingediende zienswijzen beantwoord. Het is denk ik ge-
woon het traject wat ook al bekend is, want ondanks dat de Omgevingswet is uitgesteld, ik weet 
niet precies welke datum daar nog voor geldt, maar hij is in ieder geval uitgesteld, wordt dat 
traject gewoon afgelopen. Een Nota van antwoord loopt gelijk met de Omgevingsverordening, 
die voor de Omgevingswet wordt voorbereid. Momenteel wordt uitgegaan van vaststelling van 
de Omgevingsverordening door Provinciale Staten op 13 juli aanstaande. Op het moment dat 
Gedeputeerde Staten instemmen met de Omgevingsverordening en de Nota van antwoord, 
wordt de Nota van antwoord verstuurd naar de indieners en dat is voorzien uiterlijk in de week 
van 17 mei. Voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zuiker voldoende? Een instemmend geknik. Hartelijk dank. 
We gaan door met de B.13, de brief van de gemeente Westerveld over de Aanvallen van wolven 
in de gemeente Westerveld. Er zijn hierover twee vragen binnengekomen. Als eerste de fractie 
van de Partij voor de Dieren, mevrouw Zuiker: Wat gaat het college doen met de vraag of die-
renartsen ook opgeleid kunnen worden om DNA bij schapen af te nemen? Het woord is aan ge-
deputeerde Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Laat ik zeggen dat het aanvallen van schapen 
door de wolf elke keer weer een heel vervelende situatie is. De vraag, die hier aan de orde is, of 
dierenartsen ook opgeleid kunnen worden, dat is een vraag die we met BIJ12-faunazaken moe-
ten bespreken. U weet ook dat wanneer er een aanval is ook DNA wordt afgenomen. dat wordt 
door BIJ12 gedaan, iemand die daarvoor is opgeleid. De vraag of dat dan ook kan gebeuren 
door dierenartsen die wellicht ter plaatse zijn om te hechten of andere zaken te doen wat be-
treft het gewonde schaap, dat moeten we echt bespreken met BIJ12-faunazaken, maar dat staat 
dan ook op korte termijn op de agenda. Voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ja, tevreden met het antwoord. Dank u wel. Ook de fractie van de 
Partij van de Arbeid, de heer Bosch, heeft de volgende twee vragen hierover gesteld. Deelt u de 
zorgen van het college over het dierenwelzijn van aangevallen dieren? En kan het college van 
GS aangeven of het openstaat om in gesprek te gaan met elkaar en KNMD over het aanbieden 
van opleidingen voor plaatselijke dierenartsen om zelf DNA-afnames te kunnen doen? Gedepu-
teerde Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, het ziet op hetzelfde, namelijk de situatie dat er schapen zijn 
aangevallen en verwond zijn. Deelt u de zorgen? Ja, want we hebben met elkaar ook regelmatig 
contact, provincie met gemeenten. Laatst nog op bezoek geweest bij schapenboeren om vooral 
hun verhaal te horen. Dus er is geen enkel misverstand dat we dat ook heel serieus nemen. De 
tweede vraag ziet eigenlijk op het vorige antwoord, namelijk ook hier geldt voor dat we BIJ12- 
faunazaken gaan aanvragen om een gesprek om te kijken naar hoe we hiermee kunnen om-
gaan. We hebben trouwens ook nog afgesproken met elkaar bij het laatste bezoek met schapen-
boeren, dat we in gesprek gaan over het tempo van schadevergoeding, om dat te versnellen zo 
mogelijk. Maar u weet dat dat een lastige situatie is. Maar ook dat komt op de agenda. Dus in 
ieder geval proberen we daar ons best voor te doen. Dank u wel. Dank u wel. Mijnheer Bosch 
vindt het antwoord voldoende. Dank u wel. Verder met B.6, de brief van de heer Wessels over de 
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Drentse Zonneroute A37. De fractie van het CDA in de vorm van mevrouw Vedder heeft hierover 
de volgende vraag gesteld: Kan het college aangeven of compensatie van deze niet geplante bo-
men is uitgevoerd en zo ja, waar? Gedeputeerde Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik heb begrepen, want ik heb het moeten vragen omdat ik 
de heer Brink vervang, de toezegging voor het planten van die 4000 bomen maakt formeel geen 
onderdeel uit van de Drentse Zonneroute A37. U moet weten, dat is een oude toezegging, zelfs 
uit het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw, die onder verantwoordelijkheid van Rijkswa-
terstaat valt. Navraag bij Rijkswaterstaat inmiddels levert het volgende antwoord op: De toezeg-
ging is destijds gedaan bij de ombouw van de N37 en de A37 over de herplant van 4000 bomen 
op de middenberm van Hoogeveen tot Holsloot. Uiteindelijk is de herplant van deze 4000 bo-
men op de middenberm niet doorgegaan in verband met veiligheidsredenen. Uit het archief 
blijkt dat wel voldaan is aan de boscompensatieplicht. De bomen zijn gecompenseerd in de ge-
meente Hoogeveen, Coevorden en Emmen. Dat is in ieder geval ook door Rijkswaterstaat ons 
gemeld. Voor alle bomen die gekapt moeten worden voor dit project, voor de Drentse Zonne-
route, geldt een wettelijke herplantplicht. Dus als er ook in de komende tijd waarbij aanleg van 
de Zonneroute aan de orde is, dan zal daar gewoon gecompenseerd moeten worden namens de-
genen die dat ook hebben voorgesteld om die Zonneroute te realiseren. Dus dat is het antwoord 
voor wat betreft deze vraag.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Ook mevrouw Vedder vindt het antwoord voldoende. We gaan 
verder met B.8, de brief van de heer Weeda namens de eigenaren stacaravans camping Euro-
Parcs Ruinen van 4 februari 2022 over de Herstructurering van het chaletpark EuroParcs in Rui-
nen, plus B15, de brief van de Vereniging Parkbelangen Leekstermeer van 10 februari 2022 over 
de Overname van het vakantiepark door EuroParcs. En de fractie van de Partij voor de Dieren wil 
deze brieven agenderen voor de volgende commissievergadering. We hebben er natuurlijk net 
al eventjes inleidend over gesproken, maar dat gaan we uitgebreider doen en denkt u aan de 
onderbouwing in te leveren voor het presidium van 28 februari. Fijn. Dan gaan we verder met de 
voorhangprocedure C.1. Daarover wordt een vraag gesteld door de heer Vorenkamp. Gaat uw 
gang.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Voorzitter, wij vinden het vreemd dat in de laatste ali-
nea sprake is van vertrouwelijke financiële projectinformatie. Waarvoor we bijvoorbeeld niet 
vernemen over het te dekken financiële gat. Dan neem ik aan dat dit uit concurrentieoverwegin-
gen is. Maar het betreft een project dat zonder onze subsidie niet uit kan toch? Dan lijkt me dat 
er niet snel sprake kan zijn van concurrentie, want dat is ongebruikelijk voor duidelijk verliesge-
vende projecten. Wij vinden dit een vreemde zaak voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik denk waarvan akte, want u had de vraag niet op tijd ingediend, dus wij hebben 
hem niet voor kunnen leggen aan de gedeputeerde. Mocht u dat willen, dan kan er wellicht een 
schriftelijk antwoord op komen? Of kan de heer Jumelet iets improviseren?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Nou ja, ik kan wel wat improviseren, maar of dat bijdraagt aan de feest-
vreugde weet ik niet. Maar de vraag is gesteld, of tenminste de opmerking is gemaakt, stel ik 
maar vast. We hebben OGB ook nog op 2 maart. Ik weet niet of het daar op kan wachten? Maar 
dat zou daar ook aan de orde gebracht kunnen worden. Dus dat is ook een voorstel om te doen. 
Dan zal de heer Brink een antwoord kunnen geven, stel ik zo voor.  
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De voorzitter: Dat lijkt mij een uitstekend voorstel. Mijnheer Vorenkamp ook akkoord? Ja hè, ik 
denk dat u hier blij mee bent, zeker gezien het late tijdstip. Fantastisch.  

6. Rondvraag 

De voorzitter: Dan gaan we verder met Agendapunt 6 en dat is de Rondvraag. Er zijn twee rond-
vragen binnengekomen en de eerste rondvraag is van de fractie van D66 over de voorstellingen 
van het Pauperparadijs. Ik geef graag het woord aan mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Volgens een artikel van RTV Drenthe afgelopen 
vrijdag 11 februari, kunnen de voorstellen van het Pauperparadijs niet doorgaan vanwege het 
onduidelijke stikstofbeleid. En in het artikel dat verscheen op RTV Drenthe, is het volgens de re-
gisseur, schrijver en producent, te wijten aan de opstelling van de gemeente Noordenveld en de 
provincie. In het artikel worden grote woorden gebruikt: Dat de politieke wil en de bestuurlijke 
moed zouden ontbreken. De provincie gaat over het stikstofbeleid. Daarom vragen wij de gede-
puteerde of het artikel klopt en de provincie geen vergunning zou willen verlenen vanwege het 
stikstofbeleid voor de voorstellingen van het Pauperparadijs.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog andere fracties met aanvullende vragen over dit onder-
werp voor de heer Kuipers? Niet het geval. Dan geef ik graag het woord aan de heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel voorzitter. Vooropgesteld, ik begrijp alle verbazing en ook 
de frustratie die ontstaat over dit soort berichten en die deel ik ook wel, waarin een evenement 
dat ook al een aantal malen heeft plaatsgevonden nu ook wordt geraakt door de stikstofproble-
matiek. En dat speelt sinds de PAS-uitspraak in 2019. Het wordt ook telkens duidelijker welke 
consequenties die heeft. Het laat ook zien dat stikstof breder speelt dan bij boeren, de bouw en 
wegen. Tegelijkertijd moeten we ook blijven zorgen voor deugdelijke vergunningen die juridisch 
houdbaar zijn, en dat wordt gewoon steeds ingewikkelder. Terug naar het Pauperparadijs. Eind 
november heb ik bestuurlijk contact gehad met het Pauperparadijs over stikstof en toen namens 
het college aangegeven dat we bereid zijn om mee te denken en te ondersteunen, met als inzet 
te zorgen dat er geen natuureffect is, want dan is naast de evenementenvergunning van de ge-
meente Noordenveld een natuurvergunning van de provincie niet nodig. En we hadden dat ge-
sprek geëindigd met de afspraak elkaar te informeren bij eventuele moeilijkheden. Vervolgens 
vernemen wij afgelopen vrijdag het bericht dat Pauperparadijs de stekker eruit trekt. En daar is 
helaas geen bestuurlijk telefoontje aan voorafgegaan. Dus ik heb het initiatief genomen om 
contact te hebben met het Pauperparadijs en we hebben gezamenlijk ook geconcludeerd dat dit 
niet de charmante route naar dat gesprek was. Maar het Pauperparadijs heeft toegelicht, dat de 
maatregelen om nul natuureffect te realiseren, zoals de inzet van elektrische bussen voor het 
vervoer van bezoekers en een andere locatie van het parkeerterrein, geen haalbare kaart was 
vanwege de enorme kostenpost. Ik wil wel benadrukken: Er is nog geen definitief besluit geno-
men door het Pauperparadijs om dit jaar geen voorstellingen te houden. We hebben nu de af-
spraak gemaakt dat hun ecologisch adviesbureau zo snel mogelijk in overleg gaat met onze ver-
gunningverleners, zodat wederzijds ook de juiste mensen met stikstofkennis met elkaar spreken 
om die helderheid te verkrijgen: Welke opties liggen nou nog op tafel en hoe kan dit gaan wer-
ken? We hebben ook aangegeven dat GS het Pauperparadijs een belangrijk evenement voor 
Drenthe vindt, maar wel wil dat er een deugdelijke vergunning aan ten grondslag ligt. Want we 
weten immers ook dat vergunningen nu veel worden aangevochten en dat niemand met een 
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ondeugdelijke vergunning is gediend. Zodra het stikstofvraagstuk is opgehelderd, gaat de ver-
gunningverlening vervolgens terug naar de gemeente, want zij gaat immers over de evenemen-
tenvergunning die in de basis nodig is voor het theaterstuk. Dus samengevat voorzitter. We zijn 
nu goed in gesprek met het Pauperparadijs, maar ik kan niet op de uitkomsten daarvan vooruit-
lopen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kleine Deters is dit voor u voldoende?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Nou, daar twijfel ik zeer over voorzitter. Ik zal een poging doen. Ik be-
grijp van de gedeputeerde dat hij zegt: In november hebben wij een gesprek gehad. Het Pauper-
paradijs zou nadenken over de opties die aangedragen zijn en dat heeft het Pauperparadijs na-
gelaten. Het is nu afgelopen februari. En zegt u dan dat de verhoudingen blijkbaar niet zo zijn 
dat men elkaar opgezocht heeft? Dat het Pauperparadijs 4 maanden gewacht heeft en dan via 
de pers gecommuniceerd naar overheden? Want dan vindt D66 echt de uitspraken die ik ge-
noemd heb bij de vraag, politieke wil ontbreekt, bestuurlijke moed ontbreekt, ongepast. Dat 
even richting de gedeputeerde. Maar gedeputeerde, het is eind februari, de vergunning is bij de 
provincie wat betreft de natuurvergunning, maar dan moet de evenementenvergunning nog. 
We weten ook dat inwoners van Veenhuizen bezwaren hebben gehad. Is de tijd nog voldoende 
om het nu dan te realiseren, mocht de provincie er met ze uitkomen?  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter dat zijn twee vragen. De eerste: Het is natuurlijk niet zo dat 
het Pauperparadijs heeft nagelaten om verder door te zoeken naar deze oplossingen. En er is 
ook we degelijk ambtelijk contact met de provincie geweest. Maar tussen november en het mo-
ment vrijdag dat er gecommuniceerd was, is er ook niet bestuurlijk dat signaal afgegeven. En 
daar hadden we nou van afgesproken om even te bellen, mocht de conclusie daaruit komen dat 
dit voor de initiatiefnemers niet haalbaar was. En de kwalificaties zoals die gedaan zijn, daar 
hebben we dus ook gezamenlijk van geconstateerd dat die niet zo fraai waren. En we hebben 
ook afgesproken, dat juist als er licht lijkt te zijn tussen wat wij bestuurlijk uitstralen en vervol-
gens onze ambtenaren lijken daarvan af te wijken, dan is dit het moment om ook ons als be-
stuurders daarop aan te spreken, want daar zijn wij verantwoordelijk voor. Nou, dat contact 
heeft dus nu inmiddels plaatsgevonden en hier hebben wij over gesproken. Het tweede stuk 
gaat over de evenementenvergunning van de gemeente. Ik weet dat het Pauperparadijs daar 
ook over spreekt met de gemeente. Maar u noemt al dat die evenementenvergunning in het 
verleden een aantal malen is aangevochten. En dit is juist ook waarom wij verzoeken dat de na-
tuur, het natuurdeel van die vergunning, ook ordentelijk is, omdat anders een bezwaar direct 
gestand zal houden. Dus die zorgvuldigheid dat is één. Ik kan niet goed even dit traject overzien 
van de evenementenvergunning van de gemeente Noordenveld. We hebben wel contact met de 
gemeente Noordenveld. Ze zijn op de hoogte van de stappen die wij nu zetten, en wij doen er 
dus alles aan om met het ecologisch adviesbureau en onze vergunningverleners zo snel mogelijk 
helderheid te hebben over de oplossingsrichting en of die haalbaar is of niet, zodat de ge-
meente dat spoedig ter hand kan nemen. Ik kan niet overzien of die termijn wel of niet haalbaar 
is, dat is een gesprek tussen het Pauperparadijs en de gemeente Noordenveld.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan gaan we verder. Ik twijfelde even of ik u nog aan zou kijken, 
maar als u een hele korte vraag heeft, want het is de rondvraag… Eigenlijk is het een keer heen 
en weer. Een hele korte, verhelderende vraag nog?  
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Mevrouw Kleine Deters: Ik wil eigenlijk opmerken dat ik wel wat verbaasd ben over de opmer-
king van de gedeputeerde wat betreft bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheid, dat dat 
zo uitgesplitst wordt. Dat is het enige wat ik wil opmerken naar aanleiding van de beantwoor-
ding.  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ik zal proberen dat kort nog even te schetsen. In de mediawet is ook ge-
schetst dat er bestuurlijk goede toezeggingen werden gedaan in de richting van het Pauperpara-
dijs, maar dat men ambtelijk daar anders in leek te handelen. Daarvan heb ik ook aangegeven, 
dat is nou juist het moment om terug te komen bij de bestuurder, omdat wij immers verant-
woordelijk zijn en ook kunnen schetsen of daar wel of niet licht tussen zit. Dus dat is niet een 
onderscheid dat ik maak. Wij zijn verantwoordelijk voor wat daar gebeurt en dat heb ik ook 
overgebracht aan deze initiatiefnemers. Dat is het moment om nou juist contact op te nemen 
met de bestuurder. En in casu ben ik voor deze vergunningverlening verantwoordelijk, omdat 
we dan kunnen uitspreken wat het volgend handelingsperspectief is. Dus het is geen onder-
scheid dat ik heb willen maken, maar dat gemaakt werd in de media, dat ik heb willen rechtzet-
ten. Dus ik hoop dat dat recht doet aan de vraag van mevrouw Kleine Deters. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Bij dezen. Dan gaan we verder met de tweede rondvraag en deze is 
van de fractie van de ChristenUnie, over het voorkómen van de bouw van XXL-distributiecentra. 
Ik geef graag het woord aan de heer Pruisscher van de ChristenUnie.  
 
De heer Pruisscher: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Met uw inleiding hoef ik eigenlijk alleen 
maar de vraag te stellen, want het gaat inderdaad om het voorkomen van XXL-distributiecentra 
in ons landschap. Want de provincie Noord-Brabant werkt aan regels om dat te voorkomen. We 
horen graag of ons college daaraan werkt en zo ja, wanneer we daar de contouren van mogen 
ontvangen en zo niet, hoe wij dan de verdozing van ons landschap voorkomen? Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er andere fracties met aanvullende vragen? Niet het geval, dan 
geef ik het woord aan gedeputeerde Jumelet. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Het antwoord is: Ja. Net als in Noord-Brabant zijn 
wij voornemens om grip te krijgen, of in ieder geval meer grip te krijgen, op grote ruimtevragen 
met een vergelijkbare inzet. Mij is verteld dat in december ook een infobijeenkomst is geweest, 
die ging over acquisitie en bedrijventerreinen. Daarin zou zijn meegenomen hoe de acquisitie 
organiseert en hoe we met bedrijventerreinen willen omgaan. Er loopt nu een onderzoek van 
‘Stec’ naar de behoefteraming van bedrijfsterreinen in onze provincie, met specifieke aandacht 
voor die grote ruimtevragers, om uiteindelijk dan ook genoeg handvatten te hebben om het be-
leid te kunnen formuleren over bedrijventerreinen in onze Omgevingsvisie, want die moet dan 
geactualiseerd worden. Dus dat loopt op dit moment. Uw vraag is: Wanneer kunt u dan de eer-
ste contouren geven? Ik begrijp dat in maart de geactualiseerde Ontwerp-omgevingsvisie met 
alle partners wordt besproken, zoals de gemeente en de parkmanagement-organisaties, en ver-
volgens zal het richting u gaan, zo stel ik me dat voor voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Pruisscher knikt instemmend en een duim er ook nog bij, 
dus dat is dubbel goed. Dank u wel.  
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7. Geactualiseerde Gastvrije Natuur – Natuurvisie 2040, Statenstuk 2022-41 (Natuurvisie) + 
Concept-Uitvoeringsplan Flora en Fauna; GS-brief van 18 januari 2022 

De voorzitter: Dan gaan we nu verder met het volgende Agendapunt en dat is het grote Agen-
dapunt voor de pauze, en dat betreft de Geactualiseerde Gastvrije Natuur – Natuurvisie 2040, 
Statenstuk 2022-41, en het Concept-Uitvoeringsplan Flora en Fauna én de brief van het college 
van GS van 18 januari 2022. Even kijken. In dit Statenstuk 2022-41 wordt gevraagd om de Na-
tuurvisie vast te stellen, de huidige Gastvrije Natuurvisie 2040 in te trekken en het Flora- en Fau-
nabeleidsplan 2014 ook in te trekken. En bij dit Agendapunt heeft zich een inspreker gemeld en 
dat is de heer Chrispijn namens de Nederlandse Mycologische Vereniging en de Commissie Pad-
denstoelen en Natuurbehoud. Mijnheer Chrispijn, u krijgt 5 minuten de tijd om in te spreken en 
daarna krijgt de commissie de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen. Inderdaad, u 
mag daar plaats gaan nemen en zodra u zit, dan laat ik de tijd ingaan, sprak zij streng, en dan 
heeft u dus 5 minuten om uw verhaal te doen. Gaat uw gang.  
 
De heer Chrispijn (inspreker): Vijf minuten om een rapport van 60, 70, 80 bladzijden samen te 
vatten, dat lijkt me erg weinig. Maar goed. Een vingerhoed bosgrond bevat 2 km aan zwamdra-
den. Geen idee wie dat heeft nagemeten, maar het zegt twee dingen. Namelijk dat het onder-
grondse stelsel van zwamdraden waaruit de paddenstoel bestaat, ongelooflijk belangrijk is. Ei-
genlijk kan je praten over een Wood Wide Web, zeggen ze wel. En paddenstoelen vervullen 
twee functies in de natuur. Namelijk dat ze samenwerken met bomen en dat ze zorgen voor de 
afbraak van organisch materiaal. Er wordt wel gezegd: Als de laatste functie zal vervallen, dat 
een bos binnen 10 jaar in elkaar zou storten door gebrek aan voedsel. Loofbos of voedselarme 
zandgronden is het meest verspreide type bos in Drenthe. Zestig jaar geleden was het zeer rijk 
aan paddenstoelen, 100 verschillende soorten op 1000 m2. Dat was normaal. Tegenwoordig mag 
je blij zijn als je er al 25 vindt op eenzelfde oppervlak. Die enorme achteruitgang heeft alles te 
maken met de stikstofdepositie. Deze veroorzaakt dat de strooisellaag in het bos steeds dikker 
wordt, omdat de afbrekers onder de paddenstoelen minder goed hun werk kunnen doen. Daar-
bij heeft stikstof een directe negatieve invloed op symbionten, ofwel paddenstoelen die samen-
werking met bomen en struiken. Denkt u ook, die paddenstoelen kunnen we wel missen? Maar 
die zijn essentieel voor een bos. En de simpelste oplossing voor gezonde bossen is de stikstofuit-
stoot terugdringen. In de Natuurvisie Gastvrije Natuur wordt gezegd: De uitstoot van stikstof die 
bijdraagt aan de verzuring en vermesting is inmiddels sterk toegenomen. Ik wou dat het waar 
was. Ik denk dat mensen die geïnteresseerd zijn in dit ontwerp weten, dat in de jaren ’80, toen 
het het hevigste was, dat er 50 kg stikstof per hectare naar beneden viel gemiddeld in Neder-
land. Dat is door maatregelen van de regering teruggedrongen naar 35 kg/ha in de jaren’90. Dat 
had ook meteen effect op paddenstoelen. En nu, de laatste 10 jaar, is het weer omhooggegaan. 
Ook dat zien we aan soorten paddenstoelen die gevoelig zijn voor stikstof. Die hebben meteen 
gereageerd en die zijn weer afgenomen. Dus hoe deze zin in zo’n rapport komt? En dat is geen 
vergissing, want het staat er zelfs twee keer in. Onvriendelijk zou je kunnen zeggen dat het een 
leugen is. Maar goed. Dan staat er ook nog iets in hetzelfde rapport als de houtproductie als ver-
dienmodel. Het is waar dat op dit moment hout relatief veel oplevert, maar gemeten over 20 
jaar 5s de opbrengst per hectare inclusief subsidie slechts € 100 euro. Vergelijk dat eens met wat 
toeristen opbrengen. Het CBS heeft daar een poging toe gedaan op de Veluwe. Als je ervan uit-
gaat dat toerisme daar bloeit dankzij de aanwezigheid van veel bos, komt het CBS tot een schat-
ting van € 200 - € 2000 per hectare. Nogal grof, maar de laatste schatting komt twee keer zo 
hoog uit dan de gemiddelde opbrengst van de houtoogst. Dus het zou mooi zijn als dat meer 
een rol zou spelen in onze waardering voor de natuur in het algemeen en de bossen in het bij-
zonder. Dan wordt in het… eigenlijk gaat de… De bossenstrategie, dat wordt geloof ik straks bij 
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jullie ook besproken. Daar worden voorgesteld: Herstelmaatregelen. In plaats van het stikstofge-
halte in de atmosfeer terug te brengen, zijn er technocratische maatregelen voorgesteld in dat 
rapport. Dat is niet voor niks, want het rapport is geschreven door bosbouwers. Die hebben er 
belang bij om herstelmaatregelen uit te voeren. Het is eigenlijk een beetje alsof je een actie om 
burgers minder vlees te laten eten laat uitvoeren door de bond van slagers en vleesverwerkende 
bedrijven. Onafhankelijke bosecologen hebben een alternatieve Bosnota opgesteld, maar ik 
weet niet of dat hier een rol heeft gespeeld of dat mensen zich daardoor hebben laten informe-
ren. In het algemeen kan je zeggen dat het rapport Gastvrije Natuur uitblinkt op vaagheid. Blijk-
baar moeten zoveel verschillende partijen tevreden wordt gesteld, dat er alleen goede bedoelin-
gen zijn overgebleven en concrete maatregelen ontbreken. Het zou, gezien weer vanuit de pad-
denstoelen, gunstig zijn als door de Bossenstrategie, die moet nog altijd worden aangenomen, 
die u in ieder geval behandelt in de Tweede Kamer… Het zou gunstig zijn als daarbij, dat heb ik 
ook in een brief aan de Tweede Kamer geschreven, als er niet alleen gekeken wordt wat… In 
feite kun je zeggen dat de Bossenstrategie een vrijbrief is om overal te kunnen ingrijpen, waar 
dan ook.  
 
De voorzitter: Mijnheer Chrispijn uw tijd zit erop.  
 
De heer Chrispijn (inspreker): Ik begrijp het. Ik ben bezig aan de afronding ervan. Het zou heel 
gunstig zijn als het nou eens bekeken wordt een bosgebied zeg maar als het Drents-Friese Wold. 
Toen al, 15 jaar geleden heb ik aan Staatsbosbeheer voorgesteld, het kan niet zo zijn dat er 
overal in 3000 ha bos ingegrepen moet worden. Ga nou eens voorstellen doen van waar bos de 
kans krijgt om uit te groeien tot woudreuzen. Dat zou al ontzettend veel helpen. Laat ik het 
hierbij laten.  
 
De voorzitter: Fijn dank u wel. Zijn er misschien commissieleden die een verhelderende vraag 
hebben? Mijnheer Berends van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Berends: Dank u wel voorzitter. We hebben ook de Nota van Antwoord even openge-
klapt en daar komen we bij nummer 12 de Paddenstoelwerkgroep Drenthe tegen. Is dat de-
zelfde organisatie als waar u voor staat?  
 
De heer Chrispijn (inspreker): Ik zit ook in die werkgroep.  
 
De heer Berends: Dus het is een onderafdeling zeg maar?  
 
De heer Chrispijn (inspreker): Ja.  
 
De heer Berends: Mijn tweede korte vraag is: Er wordt hier gemeld ‘Paddenstoelen worden wel 
de waarzeggers van het bos genoemd.’ Nou, ik ben zelf niet zo van de waarzeggers maar wel 
van de waarheid. Ik denk dat u een punt heeft. Wilt u dat nog eens toelichten?  
 
De heer Chrispijn (inspreker): Die waarzeggers?  
 
De heer Berends: Ja.  
 
De heer Chrispijn: Je kan paddenstoelen niet manipuleren. Ze komen waar het milieu gunstig is, 
daar verschijnen ze. En als door de stikstoftoename het milieu of biotoop ongunstig wordt, ver-
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dwijnen ze weer. En we zien de laatste 40 jaar een enorme afname van paddenstoelen van be-
paalde kritische soorten. Dat heeft alles te maken met verzuring en met vermesting. Die verzu-
ring is heel goed aangepakt, die speelt veel minder een rol tegenwoordig. Maar de vermesting 
zoals we allemaal weten, speelt op heel veel fronten nog steeds een heel belangrijke negatieve 
rol.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Meijden van de SP heeft ook een vraag.  
 
De heer Van der Meijden: Een vraag met betrekking tot droogte. Heeft ook de droogte qua kli-
maat en ook de onttrekking van grondwater nog invloed op het voortbestaan van paddenstoe-
len? Want ik neem aan dat ze graag een vochtige grond willen hebben.  
 
De heer Chrispijn (inspreker): Ja, dat heeft zeker een negatieve invloed, maar die is heel gering 
vergeleken met de stikstof, die zo alles overheersend is. Kijk, stikstof speelt nu eigenlijk een 
grote rol sinds de uitspraak van de Raad van State is dat geloof ik. Maar 40 jaar geleden kon je al 
aan de paddenstoelen en ook aan de planten trouwens heel erg merken, dat dat steeds een gro-
ter probleem ging worden. In die tijd verdwenen al de meest gevoelige soorten. Die zijn toen 
eigenlijk voorgoed uit Nederland verdwenen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Koopmans PVV.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel. Een vraagje. Er zijn twee soorten stikstof ruwweg: die van het 
verkeer afkomen, de NOx-en en de ammoniak-achtigen van de boer. Welke is nou het meest ge-
voelig of welke is het schadelijkste voor de paddenstoelen?  
 
De heer Chrispijn (inspreker): Paddenstoelen zijn eigenlijk gespecialiseerd in de miljoenen jaren 
dat ze bestaan op voedselarme omstandigheden. Dat was namelijk ooit de norm. Vijftig jaar ge-
leden is dat veranderd. Toen is het opeens een overmaat aan stikstof geworden en daar hebben 
paddenstoelen het heel moeilijk mee. En daardoor hebben ook de bossen het moeilijk.  
 
De heer Van der Meijden: Er is geen onderscheid in.  
 
De heer Chrispijn (inspreker): Sorry.  
 
De voorzitter: Oké. Dank u wel. Mevrouw Slagt van GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Ik heb een wat meer praktische vraag. Ik loop wel eens door het bos met zo’n 
paddenstoelenapp en dan verbaast het me altijd dat er toch nog zo veel soorten zijn. Maar 
welke soorten zijn nou echt bedreigd ook hier in Drenthe? Kunt u daar iets meer van vertellen?  
 
De heer Chrispijn (inspreker): Jazeker. Dat is heel goed uitgezocht. Ik zeg maar, voor dit type 
bos, voor het meest algemene type bos op voedselarme bodem, staat 50% van alle paddenstoe-
len die daar groeien, op de Rode Lijst.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar mevrouw Kort van STIP.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel. Ik hoor u inderdaad net iets zeggen over de bossen, dat u graag 
woudreuzen terug wilt zien. Vindt u dat er op dit moment te vaak wordt ingegrepen in de bos-
sen, dat er teveel gekapt wordt?  
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De heer Chrispijn (inspreker): Jazeker. Je zou eigenlijk het Nederlandse bos kunnen omschrijven 
als kreupelhout of pioniersbossen. Maar echt grote oppervlakte aan opgaand bos, dat… Er is 
bijna geen bos dat ouder is dan 100 jaar. Dat is al heel oud voor Nederlandse begrippen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zag een handje van de heer Veldsema van de ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter en dank u mijnheer Chrispijn voor uw verhaal. U triggerde 
mij met uw opmerking over de daling van stikstof. Daarvan zegt u dat er misschien een foutje in 
geslopen is. Maar ik heb ook nog even de stikstofdepositiekaarten van de overheid erbij gepakt, 
en ik zie wel degelijk een daling. Waarin wijken die waarde volgens u af? Want dat is nogal een 
stelling die u doet.  
 
De heer Chrispijn (inspreker): Ik weet niet wat u voor zich heeft. Ik ga uit van de gegevens die 
wij hebben gekregen. Dat is nog laatst bij een bijeenkomst van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging duidelijk toegelicht. Dat werd gekoppeld aan de afname van de… Er zijn iets van 100 
paddenstoelen die elk jaar worden gemonitord. En stikstofgevoelige soorten zijn nu de laatste 
10 jaar weer aan het afnemen. Dat heeft te maken met een geleidelijke verhoging van de stik-
stofuitstoot. Ik zie graag uw cijfers, dan kan ik daarop reageren.  
 
De voorzitter: Fijn dank u wel. Mevrouw Zuiker Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik wou nog even reageren op het laatste. Mijnheer Veldsema bedoelt waar-
schijnlijk een afname van de toename van stikstof. Stikstof wordt steeds toegevoegd aan de na-
tuur. Dat gaat langzaam naar beneden. de laatste 10 jaar al niet meer, maar er blijft nog steeds 
te veel stikstof. Dat wou ik even zeggen. En ten tweede wou ik even mijnheer Chrispijn bedan-
ken voor zijn kennis die hij deelt met Provinciale Staten. We gaan het vanmiddag nog over de 
Bossenstrategie hebben. Het komt ter inzage. Het zou heel fijn zijn als u een zienswijze schrijft. 
Het zou ook heel fijn zijn als u die dan ook apart nog even naar de Provinciale Staten stuurt. En 
ik heb het boek ‘Paddenstoelengeluk’ van u cadeau gekregen van mijn fractiegenoten. Het ligt 
nog steeds op het tafeltje naast de bank, maar ik ga het zeker op korte termijn lezen. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Geen vraag volgens mij. Mevrouw Zouine van D66.  
 
Mevrouw Zouine: Dank u wel voorzitter. Onze vraag is eigenlijk als ik u zo hoor: Hoeveel stik-
stofreductie, of hoelang heeft het bos nodig als we nu zouden starten met een realistische stik-
stofdepositie, hoelang heeft het bos nodig om te herstellen? Kunt u daar een indicatie op ge-
ven?  
 
De heer Chrispijn (inspreker): Ja, daar kan wel iets over gezegd worden. Zoals ik al zei, is in de 
‘90-er jaren door maatregelen van de regering het met 30% afgenomen. En een paar jaar later 
zagen we dat al terug in dat bepaalde kritische soorten, gevoelige soorten, opeens weer alge-
mener werden. Dus het heeft wel een direct effect. En u moet u voorstellen dat de natuurlijke 
hoeveelheid stikstof die in de lucht, in de atmosfeer is, ongeveer 5 kg/ha is. Dat komt door at-
mosferische omstandigheden, met bliksem wordt stikstof geproduceerd. Dat is eigenlijk de 
achtergrondhoeveelheid die je nog terugvindt in bijvoorbeeld bepaalde plekken in Oost-Europa 
en in Siberië waar ik ben geweest om dat te onderzoeken. Dat is heel interessant. We zitten daar 
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tienvoudig, of nu tegenwoordig zevenvoudig daarboven. Dat gaan we nooit meer helemaal te-
rugkrijgen. Maar een halvering zal al ongelooflijk veel uitmaken.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Goed. Dan gaan we nu door naar de inhoudelijke bespreking van dit 
agendapunt. Ik geef u mee dat u in de eerste termijn 6 minuten spreektijd heeft en we starten 
vandaag met mevrouw Vedder van het CDA. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Voorzitter, de vorige keer dat de Natuurvisie op de agenda 
stond, heeft de CDA-fractie al aangegeven naar natuur te willen kijken als een vlechtwerk. Iets 
wat zich niet in afgebakende hokjes laat duwen, maar wat van de ene plek naar de andere plek 
vloeit en in beweging is en op elke plek zijn eigen belangrijke rol vervult. En we hebben aange-
geven dat we nabijheid en toegankelijkheid van de natuur niet uit het oog willen verliezen. Het 
idee dat natuur vele gezichten kent met bijbehorende mengvormen hechten we als CDA-fractie 
waarde aan, omdat het realisme uitstraalt en wegblijft van de gedachte dat natuur altijd maak-
baar zou zijn. En voorzitter, net als democratie is natuur van ons allemaal. En zodra je je dat rea-
liseert komen onmiddellijk woorden als balans, samen, draagvlak, geven en nemen om de hoek 
kijken. De CDA-fractie kan dan ook niet genoeg benadrukken hoeveel belang wij hechten aan 
balans, balans tussen beleven, beschermen en benutten. Balans vinden tussen en het overbrug-
gen van verschillen in visies van belanghebbenden. En we zien dat weerspiegeld in de oproep 
die twee ondernemende en natuurrijke Drentse gemeenten in hun zienswijze doen en van dit 
huis verwachten dat wij die balans ook voor hen weten te vinden en vasthouden. In dat kader 
vindt de CDA-fractie het heel belangrijk dat het CLG unaniem heeft geadviseerd om niet alleen 
met het concept Upff in te stemmen, maar ik heb begrepen dat dat ook voor de Natuurvisie 
geldt. Het staat echter niet in het Statenstuk vermeld en dat zijn we niet gewend, want normaal 
zien we altijd het oordeel van het CLG terugkomen in de Statenstukken. Dus ik vraag aan de ge-
deputeerde of hij dat kan bevestigen, dat de CLG hier inderdaad unaniem positief op heeft gere-
ageerd. Want als een dergelijk brede commissie het unaniem eens kon worden met vertegen-
woordigers van landbouw tot natuur en alles ertussenin, gegeven alle grote uitdagingen die er 
liggen, dan zegt dat iets over het gebalanceerde en solide werk dat er ligt. Voorzitter, de CDA-
fractie wil naar de natuur kijken als een vlechtwerk. En de rol van agrarisch natuurbeheer zal 
binnen dat vlechtwerk steeds belangrijker worden. Tegelijkertijd zien we dat het GLB-budget 
steeds kleiner wordt, dat de grondprijzen steeds verder stijgen en dat het animo bij boeren om 
zich in te zetten voor agrarisch natuurbeheer structureel groter is dan ons budget. En ook in ver-
schillende zienswijzen zien we het teruggekomen. Telkens de oproep dat er behoefte is aan 
meer budget voor het beheer van landschapselementen en agrarisch natuurbeheer. We herhalen 
daarom vandaag onze vraag van de vorige keer aan de gedeputeerde, want een nieuw kabinet, 
nieuwe ronden nieuwe kansen hopelijk, nieuwe inzichten misschien wel. Ziet de gedeputeerde 
kans om bij het ministerie een gesprek te starten over het feit dat velen van onze boeren, de 
rentmeesters van ons Drents platteland, dus blijkbaar wel een rol willen pakken, maar dat niet 
kunnen? En ervoor te pleiten dat er binnen die € 72,5 miljoen voor natuurherstel in de stikstof-
gevoelige Natura 2000-gebieden ook ruimte gemaakt zou moeten worden voor het extensiveren 
van bedrijfsvoering, agrarisch natuurbeheer en het belonen van groenblauwe diensten? Voorzit-
ter, tot slot nog een korte reflectie op twee praktische onderwerpen en daarbij betrek ik dan 
ook het Uitvoeringsplan flora en fauna. Bij groot wild zien we een handhaving van de nulstand 
van wilde zwijnen. En de CDA-fractie vindt dat heel verstandig, niet alleen vanwege verkeersvei-
ligheid en schade aan landbouwgewassen, maar vooral de impact die het op het landelijk gebied 
zou hebben, als er Afrikaanse varkenspest uitbreekt onder wilde zwijnen. We zien in andere lan-
den en ook in onze noodmaatregelen die al klaarliggen, dat er dan grote gebieden van ons plat-
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teland langdurig worden afgesloten voor elke vorm van recreatie, elke vorm van landbouw, bos-
bouw en natuurbeheer. In het Upff staat benoemd dat er dit jaar nog een onderzoek plaatsvindt 
naar de schadescenario's van het eventueel loslaten van die nulstand voor wilde zwijnen. En dat 
vindt de CDA-fractie verstandig. En mijn vraag aan de gedeputeerde: Mocht er een herziening 
uitkomen van die opdracht, is de gedeputeerde dan bereid om ook een rol voor de WBE’s daarin 
te betrekken? Wij zien in het veld nu, dat de situatie zoals die nu is, namelijk beheer door slechts 
8 BOA’s, weinig effectief is. Dat kan en moet beter, als we de benutting van de expertise uit het 
veld kunnen betrekken. Tot slot nog een kort woord over Jakobskruiskruid. Geen exoot, wel een 
beetje invasief. Meerwaarde voor biodiversiteit, maar ook behoorlijk giftig. En meerdere ge-
meenten willen er dan ook wat mee, met aangepast maaibeleid. En het is goed om te zien in het 
Upff, dat de provincie dat ook wil, om die verspreiding vanuit risicolocaties te verkleinen. Nou 
heeft het Jakobskruiskruid natuurlijk niet door of die op grond van de gemeente staat of van de 
provincie. Dus onze vraag aan de gedeputeerde is: Ziet de gedeputeerde kans om, net als onze 
buren in Groningen die al sinds 2005 een convenant hebben tussen de provincie en alle Gro-
ningse gemeenten, om een gesprek over Jakobskruiskruid te starten, zodat beleid, dat aange-
paste maaibeleid, een beetje samenhang krijgt in onze provincie, wetende dat er ook Drentse 
gemeenten zijn die zich zorgen maken over de verspreiding van deze plant? Dank voorzitter.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank mevrouw Vedder. We gaan verder met mevrouw Slagt.  
 
De heer Van de Weg: Voorzitter, mag ik nog even een vraag stellen aan mevrouw Vedder?  
 
De voorzitter: Jazeker, gaat uw gang. De heer Van der Weg, SP.  
 
De heer Van de Weg: Ik zat al even te denken, interrumperen, maar mevrouw Vedder had het 
over de budgetten. U noemde dat een beetje wat tussen… niet zozeer of u nu voor of tegen 
bent. Bent u dus inderdaad voor vergroting van die budgetten voor de circulaire landbouw om 
het maar even zo samen te vatten? En vindt u ook dat de budgetten voor moeten gaan voordat 
de plannen komen, of in welke volgorde ziet u dat? En kan het CDA, kunt u aangeven welke 
mate van budgetverhoging zou moeten plaatsvinden?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Ja dank. Het budget wat ik noemde inderdaad is een budget dat vanuit het 
Rijk beschikbaar is gesteld voor natuurherstelmaatregelen. De CDA-fractie is van mening dat je 
niet alleen zou moeten dweilen, maar ook naar de kraan moet kijken. Dus als je schade kan 
voorkomen door inzetten van dat budget, bijvoorbeeld door extensivering of agrarisch natuur-
beheer, dan zouden we liever het budget daaraan besteden dan dat we herstelmaatregelen in 
Natura 2000-gebieden moeten uitvoeren. We hebben ook al gezien, het afplaggen dat klinkt 
leuk, maar het heeft ook zijn nadelen. We zien ook in Drenthe dat er grote witte gebieden zijn 
op agrarisch natuurbeheer, er zijn vele boeren in Drenthe die wel willen meedoen maar niet 
kunnen, omdat ze niet op de goede plek wonen. Daar moeten we wel genuanceerd naar kijken. 
Het is denk ik niet verstandig om te zeggen: We maken van heel Drenthe een gebied voor agra-
risch natuurbeheer. Want je moet natuurlijk je middelen wel inzetten op de plekken waar ze het 
meest effectief zijn, dus op de plekken waar er ook wat te beschermen valt. Maar ik denk wel 
dat het ruimer kan. Het is erg krap op het moment. En in ik zie vooral frustratie in het veld van 
mensen die van goede wil zijn en dat nu eigenlijk gewoon als vrijwilligerswerk doen. En wij 
doen dat zelf ook. Maar het zou natuurlijk mooi zijn en een aanjagende functie hebben, als je 
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dat soort inspanningen kan belonen. Ik zou het niet raar vinden als de provincie besluit om daar 
extra cofinanciering tegenaan te zetten, maar dan moet het Rijk ook over de brug komen.  
 
De heer Van de Weg: Oké, dat wilde ik even… U bedoelt, ook de provincie zal daarin een voor-
trekkersrol moeten hebben.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van de Weg, wilt u via de voorzitter praten? Dank u wel. Dank u wel 
mevrouw Vedder. Dan gaan we verder met mevrouw Slagt van GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, het is duidelijk herkenbaar dat de Natuurvisie een hoog abstractieni-
veau heeft. Verdere uitwerking vindt plaats in uitvoeringsplannen en inrichtingsplannen. 
Daarom fijn dat er aan het verzoek van de fractie van GroenLinks voldaan is om het Concept-Uit-
voeringsplan flora en fauna bij te leveren nu. Roep om concreetheid. Meerdere indieners van 
zienswijzen willen net als GroenLinks meer concreetheid in de woorden zien. Woorden met een 
hoog abstractieniveau kunnen op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Als GroenLinks 
willen we graag toetsen aan concrete plannen. Wat ons betreft is het ook in het concept Upff 
nodig om een verdere concretiseringsslag te maken. Zomaar een voorbeeld op pagina 19 van het 
Upff. Daar staat: Om leefgebieden op orde te krijgen, wordt binnen de NNN zoveel mogelijk 
ecologisch beheer toegepast. Maar wat is dat, zoveel mogelijk? Wat zijn concrete uitzonderings-
gevallen en voorwaarden daarbij? Zonder deze concretiseringsslag kan de fractie van GroenLinks 
de Natuurvisie lastig vaststellen. Wil GS de besluitvorming over de Upff ook bij PS neerleggen? 
En kan GS bij het Upff, en we zijn ook blij te horen als het CLG daar positief mee in heeft ge-
stemd… Dus ik ben ook benieuwd naar de beantwoording op de vraag die mevrouw Vedder 
heeft gesteld. Maar kan GS ook bij het Upff een procedure opzetten voor het aanleveren van 
zienswijzen? Regie en verantwoordelijkheid. De provincie heeft zelf een verantwoordelijkheid 
voor toezicht en handhaving in de Natura 2000-gebieden en kan het niet alleen aan de handha-
vingspartners overlaten. De provincie is immers verantwoordelijke voor het Natuurbeleid. Hoe 
ziet de toezicht- en handhaving er concreet nu uit? Wat is de regie van GS met concrete stappen 
en prioritering? Wat zijn de maatregelen voor de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-
gebieden? Bestrijdingsmiddelen verbieden, verzuring tegen gaan om Natura 2000-gebieden 
heen, zullen meer insecten geven en ook minder kuikensterfte. Een tussentijdse maatregel van 
bekalken met keileem kan ook een beetje helpen, ook het invoeren van meer rustgebieden of 
wegnemen van andere drukfactoren. Kan in de Natuurvisie worden opgenomen wat Drenthe 
zelf doet om de instandhoudingsdoelen van Natura 2000 te halen? De piramide van prioritering. 
Zoals al eerder in de commissie, toen we het hadden over de natuurvisie, benoemd is, is er in de 
visie nog geen duidelijke prioritering aangegeven van de maatregelen van schadebestrijding. De 
piramide van prioritering bij overlast kan de volgende lagen bevatten: Monitoring, preventieve 
maatregelen, vergoeden preventieve maatregelen, vangen, verplaatsen, anticonceptie, natuur-
lijke predatoren inzetten, schade vergoeden en als allerlaatste pas de jacht. Waarom is er geen 
algemene prioritering in de Natuurvisie beschreven, terwijl er wel om gevraagd is in de voor-
gaande commissievergadering? Noodzaak tot meer weerbaarheid of, zoals ook in stukken wordt 
genoemd, vitaliteit. Robuuste natuur is weerbaarder. Het vergroten van de diversiteit in de na-
tuur vergroot ook de weerbaarheid. Het niet toepassen van bestrijdingsmiddelen verhoogt ook 
de weerbaarheid. Kunnen er bij Natura 2000-gebieden geen bordjes geplaatst worden van ge-
lieve geen insectenverdelgers te gebruiken bij mens en dier in dit gebied, zoals Deet of vlooien-
bandjes bij uw hond? Weerbaarheid is ook nodig in verband met boomziekten en vis- en amfi-
bieziekte, zoals het Ranavirus. Wie is verantwoordelijk voor de preventie van het Ranavirus in 
Drenthe? Dat weet ik niet helemaal en dat zou ik graag willen weten. Vele verwijzingen, een 
noodzaak tot overzicht. Het Upff is niet het enige document waar Natuurvisie concreetheid 
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krijgt. Ook bij bijvoorbeeld het Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe van 2021-2023 en na-
tuurlijk de vervolgplannen daarop, het Natuurbeheerplan, het Ganzenakkoord.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Vorenkamp PVV heeft een vraag. Gaat uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Ik heb inderdaad een vraag, want GroenLinks wil graag dat wij geen Deet 
gaan gebruiken in de natuurgebieden. Nou heeft de dokter mij dat voorgeschreven, omdat ik 
dus vrij veel in het Dwingelderveld ben, omdat daar heel veel sprake is van heel gevaarlijke te-
ken. Ik heb ook de ziekte van Lyme gehad, daar ben ik twee keer voor behandeld. En ik denk 
dat als we Deet gaan verbieden als middel om te gebruiken door de gebruikers in de natuur, 
door de toeristen en de inwoners, dat de Lyme-incidentie behoorlijk zal toenemen. Bent u zich 
daarvan bewust?  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt gaat uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u voorzitter. Deze vraag gehoord hebbende ben ik mij daar zeker van be-
wust, daar was ik mij wel van bewust, en het woord ‘gelieven’ zegt ook niet het te verbieden. 
Gelieve heeft een wat subtielere benadering van overweeg, neem in je overwegingen mee beste 
bezoeker, om dat hier niet te gebruiken. En wat de andere maatregelen kunnen zijn om teken 
te voorkomen die ook veel in Noordelijke Scandinavische landen worden toegepast, is kleding-
adviezen, zoals kniekousen dragen met lange broeken, zodat je mensen daar attent maakt dat 
er een alternatieve bestrijdingsmiddelen vrije methode is ter preventie van zelf teken te krijgen. 
Dus dat is denk ik wel voldoende antwoord op mijn vraag. Dan ga ik verder. Eens even kijken. Er 
zijn dus heel veel plannen, zei ik bij het Ganzenakkoord en waar de Natuurvisie echt wat concre-
ter wordt. Maar kan er een schematisch overzicht of stroomdiagram aangeleverd worden aan PS 
van al deze uitvoeringsplannen? Want ook in het Upff wordt weer veel verwezen naar andere 
plannen. Een schema of een overzicht zou wel heel fijn zijn. Soortenbeleid. GroenLinks vindt een 
actief soortenbeleid nodig voor meer soorten, bijvoorbeeld voor de reptielen. Drenthe heeft 
vanuit internationaal en landelijk perspectief een grote verantwoordelijkheid voor specifieke 
soorten, voor vogelsoorten als het paapje, de tapuit, de grauwe klauwier, de draaihals. En ook 
de mooie zwarte specht heeft Drenthe binnen haar provinciegrenzen, misschien wel het belang-
rijkste potentiële leefgebied in Nederland. Wij vragen aan GS en actief soort beleid te formule-
ren voor meer soorten. En dan nu de wilde eend. Die is niet zo heel vaak genoemd, maar wij wil-
len graag aandacht vragen voor de wilde eend. Op pagina 33 van het Upff. GroenLinks is het 
eens met de visie van de Vogelbescherming betreffende de beschermingsmaatregelen en jacht-
verbod op de wilde eend. In 2016 is al bekend geworden dat de populatie wilde eenden dras-
tisch achteruit is gegaan sinds 2000. Het beschermen van de wilde eend wordt urgent, zelfs zo 
dat de jagersvereniging een broedkorf en een hooirollen onderzoek startte om het nestsucces 
van deze wilde eenden te vergroten. Kan GS toezeggen dat zij zich gaat inzetten voor het stop-
pen van de jacht op de wilde eend, zolang de aantallen daar aanleiding toe geven?  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter.  
 
Mevrouw Slagt: Een vraag.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
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Mevrouw Zuiker: Ik vind het heel goed dat GroenLinks aandacht vraagt voor de wilde eend. En 
dan wou ik nog even iets melden. Op de site van de provincie Drenthe staat in de week van het 
voedsel, een recept voor salade van wilde eend met stoofperen. Wat vindt GroenLinks van dat 
soort acties?  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Nou, ik schrik ervan en ik denk: Dat kan toch niet waar zijn? Waar zijn we mee 
bezig? Maar dat is mijn eerste reactie. Ik zou echt even naar de website moeten kijken om het te 
verifiëren en even kijken, wat ik er verder van vindt. Maar dat is mijn eerste flap uit reactie. Dan 
heb ik het ook nog heel even over exoten. Provincies zijn verantwoordelijk voor de aanvraag 
voor invasieve exoten.  
 
De voorzitter: Eén moment mevrouw Slagt. Mijnheer Schoenmaker van Sterk Lokaal heeft ook 
een vraag.  
 
De heer Schoenmaker: Nou, het verhaal over de wilde eend triggert me wel. Maar vindt u het 
ook niet net zo bijzonder als Sterk Lokaal Drenthe, dat de Partij voor de Dieren recepten over 
eenden gaat zoeken op allerlei pagina’s.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt antwoordt daar heel kort op en gaat dan verder met haar betoog.  
 
Mevrouw Slagt: Ik denk dat dat u dat in de pauze even aan de Partij voor de Dieren zelf moet 
vragen. Dat lijkt me wel de correcte weg. Provincies zijn verantwoordelijk voor de aanpak van 
invasieve exoten zei ik al. In het Drents-Friese Wold was ik laatst een wandeling aan het maken 
en bij de overgang van bos naar heide was een wal gemaakt met duidelijk gestorte grond. He-
laas zat deze grond vol met Aziatische duizendknoop. Hoe kunnen we dit nu in de toekomst 
voorkomen? Schoongrondverklaring voor exoten heb ik al eerder genoemd. Of zou GS bij het 
ministerie kunnen vragen om te kijken hoe dit zou voorkomen kunnen worden zulke situaties? 
En kan GS aangeven wie er voor het beleid van de watergerelateerde exoten, zoals het rivier-
kreeftje en bepaalde waterplanten, verantwoordelijk is? En waar kan dat beleid nu in de huidige 
visie gevonden worden? Tot slot de SDG. In de aangenomen motie van 7 juli 2021 staat in het 
dictum dat de provincie Drenthe bij het ontwikkelen van het toekomstig beleid en uitvoering de 
duurzame ontwikkelingsdoelen als leidraad zal gaan gebruiken. Gaat PS nog voor de behande-
ling in PS op 9 maart 2022 de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen in deze visie verwerken? Daar 
zijn we ook nog benieuwd naar. Dank u wel. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Slagt. Gaan we verder met de volgende spreker, dat is de 
heer Camies van JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Het zal u heugen dat ik van de 6 minuten die hiervoor 
staan, waarover ik mij verbaas overigens, niet volledig gebruik ga maken. Althans dat is de in-
tentie, je weet het maar nooit. Allereerst de complimenten aan GS voor het opstellen van deze 
actualisatie. Het stuk zit wat ons betreft goed in elkaar en adresseert een aantal prangende za-
ken, die we gelukkig ook terugzien in het Concept-Uitvoeringsplan flora en fauna. GS weten 
over het algemeen wat ons betreft goed de balans te vinden, om het CDA maar aan te halen, 
tussen bescherming, gebruik en beheer. Maar toch zijn er een aantal zaken die wij kort zouden 
willen bespreken en een van die zaken is de oplopende schade door exoten in onze provincie. 
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We zijn blij dat die wordt geadresseerd hierin. En ook de stijgende landbouwschade die voorna-
melijk wordt veroorzaakt door ganzen springt daarbij in het oog. Wat ons betreft wordt in het 
aangekondigde Ganzenakkoord, het GAK, dan ook een en ander duidelijk hoe we het beheren 
hiervan vorm gaan geven. Een nieuwkomer in onze Drentse fauna is natuurlijk ook de wolf. 
Daar heb je hem weer. We zien dan ook naar uit naar de actualisatie van het Interprovinciaal 
wolvenplan dat in het Concept- Uitvoeringsplan wordt aangekondigd. Wel zou ik hier alvast kort 
een voorzet op willen geven. Ons bereiken namelijk heel veel verontrustende geluiden over de 
vele aanvallen op schapen en landbouwhuisdieren door deze nieuwkomer. Het zal u niet verba-
zen. Geluiden waarvan wij van mening zijn dat deze serieus genomen moeten worden. Als we 
nu al zien dat die enkele wolven die hier nu reeds rondlopen voor zoveel problemen zorgen, 
vragen we ons af hoe dit in de toekomst gesteld is, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van groei 
van de populatie en misschien op een gegeven moment zelfs een roedel. Ik refereer daarbij ook 
even aan…  
 
De voorzitter: Moment mijnheer Camies, u heeft een vraag van mevrouw Zuiker, Partij voor de 
Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik wil even weten van mijnheer Camies of hij op de hoogte is van de Wet die-
ren? En dus, als je een schapenhouder bent je verplicht bent je schapen te beschermen. Dus elk 
verdriet van een schapenhouder als een wolf een schaap heeft aangevallen, is het verdriet dat 
die de schapen niet beter heeft beschermd.  
 
De voorzitter: Mijnheer Camies.  
 
De heer Camies: Daar kan ik een heleboel over zeggen. Ik denk dat heel veel schapenhouders al 
ontzettend hun best doen om hun dieren te beschermen door allerlei rasters en hekwerken. Of 
die ook zo effectief zijn als wordt gezegd, dat betwijfel ik zeer. Je zou kunnen zeggen.: geef de 
eigenaars van schapen het recht die beesten actief te weren van hun land, maar zo ver zal ik dan 
maar niet gaan. Ik zal verdergaan. Ik refereer ook even aan de brieven van B&W van de ge-
meente Westerveld, dat kwam al voorbij, maar ook die ingezonden brief van het Nationale Park 
De Hoge Veluwe in de B-stukken. Die verwachten dat binnen een jaar na het binnentreden van 
de wolf de totale moeflonpopulatie zal zijn gedood tegen de zomer. Nou, dat vind ik nogal wat. 
Moet je kijken wat dat hier dan zou betekenen. Als een nieuwe predator in Drenthe nu al een 
dergelijk disruptie teweegbrengt, dan is het ons inziens nodig, dat we in een open dialoog naast 
preventie en vergoeding van schade ook de optie tot ‘beheer van’ serieus in overweging nemen. 
Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Camies. We gaan verder met de heer Veldsema van de Chris-
tenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. Bij het begin van de bespreking een compliment en een 
opmerking ineen. Je ziet door alle prachtige foto’s heen de tekst vrijwel niet meer, zeg maar bo-
men en bos. Daarnaast een compliment om te beginnen, met het recent historisch kader. De 
aarde nu was woest en ledig. Dat herkennen we. En dan hebben we het over de onze provincie 
ruim 150 jaar geleden. En in hoofdstuk 2 de spagaat getekend. Biodiversiteit en de facetten die 
een rol spelen of die we een rol toebedelen. Ik bedoel dit: Redelijk stellig wordt een relatie ge-
legd tussen het doel, biodiversiteit, en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ja, het is 
duidelijk dat de discussie toeneemt, dat is een vaststaand feit. Maar tegelijk staat twee alinea’s 
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eerder dat de neergaande trend in gebieden waar actief natuurbeleid wordt gevoerd, lijkt te ke-
ren. Draaien we dan wel aan het juiste knopje, zo vragen we ons af. Water en het vasthouden 
daarvan is mogelijk zo’n belangrijke knop. Ziet de gedeputeerde dat ook zo? Het betreft een vi-
siedocument en daarom de vraag of u hier eens op zou kunnen reflecteren. Bij de totstandko-
ming van dit plan is breed geconsulteerd en de resultaten zijn besproken met de leden van het 
CLG. Dat geeft al aan dat er draagvlak voor is. En dat blijkt ook uit het doorlezen van de ziens-
wijzen. Van verschillende standpunten uit zijn die ingediend en becommentarieerd. Het onder-
werp leeft. Dat is duidelijk. En tot slot het Uitvoeringsplan Upff, dat is ook onderdeel van dit 
agendapunt. Wat dat betreft nog een opmerkingen en vraag om reactie. We delen de zorg 
rondom vestiging van wilde zwijnen en wij begrijpen de redenering. En daarom vragen we ons 
ook af wat de toegevoegde waarde van een nieuw, onafhankelijk onderzoek dan is. En graag 
uw reactie daarop. En die reactie wachten we af, voordat we met een definitief verhaal komen. 
Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Berends van de Partij van de Arbeid. 
Gaat uw gang. 
 
De heer Berends: Dat doe ik graag voorzitter. Belangrijk onderwerp. Voorzitter, bij een eerdere 
behandeling in 2021 heeft mijn collega Rudolf Bosch al aangegeven het evenwicht in de stukken 
goed wordt gezocht tussen recreatie versus natuur. De balans kortom tussen beleven, benutten 
en beschermen. We hebben toen ook aangegeven, dat het belang van een robuuste natuur lei-
dend moet zijn als je het hebt over benutten. Bijvoorbeeld bij de realisering van festivals. Voor-
zitter, we hebben ook geconcludeerd als fractie dat het onderwerp, de Natuurvisie en ook de 
uitwerking daarvan, spoort met het coalitieakkoord Drenthe mooi voor elkaar. En het spoort 
ook met ons eigen verkiezingsprogramma, zeker in Drenthe, want dat zijn toch de basisdocu-
menten waar je even de boel op moet gaan toetsen. Dus ook ons eigen verkiezingsprogramma 
met stellingnames als, versterken en verbeteren van de biodiversiteit, groot wild, zo mogelijk op 
eigen pootjes, is welkom. De formulering is niet van mij, maar ik vind hem wel aardig. Schade 
door de wolf zien te voorkomen en sturen op een ecologisch beheermodel. Tot zo ver zou ik 
zeggen, niks aan de hand met de Natuurvisie. We hebben ook samen met een paar andere par-
tijen die net aan het woord zijn geweest, met als eerste mevrouw Vedder van het CDA, dat in de 
oplegnotitie staat, dat de Natuurvisie is besproken met de Commissie Landelijk Gebied, CLG. 
Maar hoe luidt hun advies dan? Want, wat net ook werd opgemerkt, maar ik heb het toch maar 
even letterlijk genoteerd: Bij de Bossenstrategie zegt de CLG namelijk wel nadrukkelijk dat hun 
unaniem advies is om dat document vast te stellen. Hoe is dus het advies bij de Natuurvisie? Dat 
wil ik toch wel heel erg graag weten. Dan het participatieverhaal. Dan zou je denken: Er zijn 
maar liefst 25 zienswijzen van 83 natuurorganisaties ingediend vanuit verschillende invalshoeken 
enzovoort. Sommigen zijn ook te betitelen als pressiegroepen, zoals het officieel heet. Maar dat 
toont in ieder geval een grote betrokkenheid. Maar het gaat wel alle kanten op hoor. Want de 
een vindt dat het gaat om wollige formuleringen, weliswaar met fraaie foto’s, maar een beetje 
verhullend enzovoort. De jager wil dat de Natuurvisie op geen enkele wijze de jacht uitsluit. Het 
LTO ergert zich aan de passage over de deken van stikstof, want die draagt niet bij aan een posi-
tieve dialoog. Dan denken wij ook als fractie, wat is daar dan toch aan de hand? Is het proces 
niet goed verlopen soms? Of is het wat een van de sprekers ook zei, inspreker: Is het alleen maar 
een goede bedoelingenrapport? Nee voorzitter. Als fractie zeggen wij, en dan kom ik op…  
 
De voorzitter: Ik onderbreek u even mijnheer Berends. U heeft een vraag van mevrouw Vedder 
van het CDA.  
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Mevrouw Vedder: Ja. Ja, dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar de tweede helft van die laatste 
zin. Maar ik zal alvast de vraag stellen. Wij hadden precies dezelfde constatering als u: De ziens-
wijze gaan alle kanten op, van links naar rechts. En welke conclusie verbind je daar dan aan? En 
het eerste wat bij mij opkwam, was, dan is het blijkbaar gelukt om behoorlijk in het midden te 
zitten met die Natuurvisie, tussen al die woeste tegengestelde belangen die er af en toe kunnen 
spelen. Hoe kijkt u daarnaar?  
 
De heer Berends: Daar kom ik inderdaad nu aan toe, want ik heb mijn blokje omgedraaid. Inder-
daad, meerdere keren wordt gesteld in de Natuurvisie dat het op een hoog abstractieniveau is 
en de doelen en ambities worden beschreven enzovoort. Maar goed, we zien dat als sturen op 
hoofdlijnen maar wel houvast bieden voor de uitvoering. Maar wat ons betreft moet een visie 
ook onderscheidend zijn, die moet richting geven. Niets praktischer voor een goede uitvoering 
immers dan een heldere visie. Want wij zien landbouw, natuur en landschap ook als complemen-
tair aan elkaar, met allerlei verwevenheid van functies. En in dit verband grijpen wij terug, en 
die wil ik echt letterlijk citeren, want dat vinden we een richtinggevende uitspraak, want we za-
ten er mee. Heeft de natuur ook zelf een eigen plek? Er staat op pagina 22: Het uitgangspunt 
moet zijn dat beleven en benutten niet ten koste gaan van de natuur, de biodiversiteit en de po-
tentiële waarde van de natuur. Daar gaat het dus om. Immers, als we de natuur onvoldoende 
beschermen, valt daar ook niets meer te beleven en te benutten. Zo is het natuurlijk. Want agra-
riërs hebben in die zin ook zelf belang bij een natuur die goed in elkaar zit en waar inderdaad 
deugdelijkheid en zorgvuldigheid geldt. Met andere woorden, en ik gebruik die term bewust, 
met andere woorden: De natuur is in laatste instantie maatgevend. Niet in eerste instantie, maar 
in laatste instantie. Dat vinden wij prettig om te horen. En vandaar ook dat we zeggen: Inder-
daad, in deze Natuurvisie is sprake van richtinggevende passages. Ik mag er een paar noemen, 
uiteraard niet allemaal. Maar een is al genoemd. Het groot wild is bij ons welkom mijnheer 
Moes, als het op eigen kracht Drenthe bereikt. Voor het edelhert is geen nulstand, voor damher-
ten ook geen nulstand. Bij het zwijn voorlopig wel nulstand, er komt inderdaad nog een…  
 
De heer Moes: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Een interruptie van de heer Moes. VVD.  
 
De heer Berends: Die had ik al ingebakken.  
 
De heer Moes: Ik heb geen enkel idee waarom u nu opeens mijn naam gaat noemen als u het 
over groot wild hebt.  
 
De voorzitter: Mijnheer Berends.  
 
De heer Berends: Mijnheer Moes, laten we wel zijn, u heeft een keer de wolf genoemd als een 
moordenaar. Daar houden wij ons verre van. Uiteraard vinden we wel, dat heeft u in deze zaal 
gedaan, dat triggerde mij toch…  
 
De heer Moes: Voorzitter. U heeft het over groot wild en over de wolf. Als u de stukken goed 
leest, zijn dat twee heel verschillende dingen in dit stuk. De wolf valt niet onder groot wild.  
 
De heer Berends: Oké, ik doel op de wolf inderdaad. Dat is dan een correctie. Maar u heeft de 
wolf een moordenaar genoemd. Bij ons is de wolf welkom en dat geldt voor meer dan 60% van 
de samenleving. Waarvan akte. Maar er moet wel een soortenmanagementplan komen. Dus wij 
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willen ook niet te ver voor de muziek uitlopen, want het gaat hier om een visie en je moet eerst 
visie hebben voordat je geld krijgt. En voordat je concreet kunt worden, moet je eerst een visie 
hebben. Dus wij houden ons aan die volgorde. Voorzitter, het laatste voorbeeld is van de gan-
zen. Die veroorzaken van alle diergroepen verreweg de meeste landbouwschade. Ik heb het nog 
even opgezocht. De grauwe gans voor € 133.000, de wolf voor ‘slechts’ tussen aanhalingstekens 
€ 30.000 euro. En er komt een Ganzenakkoord wat al genoemd is, met de welluidende titel: Het 
GAK. Voorzitter, we willen pas in tweede termijn echt kleur bekennen over de besluitvorming. 
Maar het ziet ernaar uit dat we die kleur gaan bekennen in Provinciale Staten, waarvan akte.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Berends. De volgende spreker op mijn lijst is de heer Van de 
Weg van de SP. Gaat uw gang.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Aan de orde is de notitie Geactualiseerde Gastvrije 
Natuur, Natuurvisie 2040. Na de behandeling in september 2021 heeft het stuk ter inzage gele-
gen en hebben toch veel inwoners en organisaties, 25 in totaal, zelfs de moeite genomen de vi-
sie te lezen en met een zienswijze te komen. Allereerst willen wij onze waardering en ons res-
pect uitspreken voor al die mensen die de moeite hebben genomen zich in de materie te verdie-
pen. Daar spreekt een grote betrokkenheid voor Drenthe en de Drentse natuur uit. Ook het le-
zen van die zienswijze was voor ons zeer leerzaam. Het zal misschien wel een integraal onder-
deel van de visie uit moeten gaan maken, maar dat even terzijde. Voorzitter, en dan inhoudelijk. 
In het begeleidend schrijven wordt met nadruk aangegeven dat het een visiedocument is dat op 
een hoog abstractieniveau doelen en ambities beschrijft. Met andere woorden: Geen geneuzel 
over punten en komma's. Voorzitter, wij vinden de visie beleidsmatig en kaderstellend zeker 
geen onvoldoende stuk, maar er spreekt wat ons betreft nog te weinig ambitie uit. Dat hebben 
we in september ook aangegeven. Het lijkt soms wel dat wij ons als provincie terugtrekken tot 
op of binnen de grenzen van de ons bekende natuurgebieden. Zo van: Dit is het dan en hier 
moeten we het mee doen. Er wordt in de tekst regelmatig gesproken in termen van robuust, vi-
taal, biodiversiteit en dat straalt ambitie uit, maar dat zien wij nou juist door het hele stuk heen 
niet terug. Beschermen, beleven, benutten. Die woorden hebben wat ons betreft eigenlijk een 
sterk beheersmatige uitstraling en niet iets dat ambitie uitstraalt. Voorzitter, als wij nu niet als 
provincie bereid zijn onze nek uit te steken en out of the box te denken, staan we stil. En zoals 
iedereen weet, stilstand is achteruitgang. Voorzitter, in het verlengde daarvan het Uitvoerings-
programma flora en fauna. Waarin de ambities uitgewerkt worden en praktisch handelen. Heel 
veel in goed en nauw overleg met onze partners in het veld. Daar is natuurlijk helemaal niks 
mee, juist prijzenswaardig wat ons betreft. Maar we willen wel graag zien dat de provincie wel 
duidelijk de regie voert en voorop gaat. Eén uitvoerend detail willen wij niet onbenoemd laten. 
Nergens wordt iets over het behoud van onze insecten gezegd, of tenminste heel weinig. Een 
paar woorden worden eraan besteed. En ik hoef niemand te vertellen hoe belangrijk insecten 
voor onze ecologie zijn. In het Uitvoeringsprogramma wordt geschreven over de bescherming 
van soorten door het beschermen van de leefgebieden. Maar als wij de leefgebieden van de in-
secten niet beschermen, hoeven wij überhaupt niks meer te beschermen. Wij zouden graag zien 
dat de provincie in haar Natuurvisie opneemt, in te zetten of te geloven in het versterken van de 
natuur in plaats van zich te beperken tot alleen maar het beschermen, beleven en benutten. Dat 
betekent dat je binnen je grenzen blijft. Hier ambitieus in te willen zetten op forse versterking 
van de overgangsgebieden, als sterke bufferzones tussen de natuurgebieden en de omringende 
land- en tuinbouwgebieden. Ook weer samen met de partners in het veld. Maar zoals mevrouw 
Vedder inderdaad zegt: Daar zou dus veel meer budget voor beschikbaar moeten komen. Daar-
naast het actief stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen, het is ook al eerdergenoemd door 
mevrouw Slagt, in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld door nog actiever de circulaire landbouw 
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te promoten en te stimuleren. En dat er nog meer vaart gezet moet worden achter het Uitvoe-
ringsprogramma PNP, Programma Natuurlijk Platteland, waarover wij later in deze vergadering 
nog te spreken komen. Wij zouden ook graag in het Uitvoeringsprogramma flora en fauna op-
genomen zien, dat ten behoeve van de veiligheid van omwonenden én het behoud van de na-
tuur, want de provincie is er tenslotte ook voor om de burgers te beschermen en het behoud van 
de natuur waaronder met name de insecten, spuitvrije zones worden aangehouden bij de sier-
teelt en dat ook hier de biologische teelt actief wordt gestimuleerd. Wat ons betreft mag de 
provincie hierin best de grenzen opzoeken. En hier wilde ik eigenlijk afronden. Alleen ik wilde 
twee, in ieder geval een ding nog… Wat mevrouw Slagt ook zei, over het stroomdiagram, dat 
zou wat ons betreft ook een winst zijn van deze visie of ook van het Uitvoeringsprogramma, om-
dat wij in dit geval, eigenlijk ik in ieder geval, af en toe door de bomen het bos niet meer zie, als 
door het Uitvoeringsprogramma, beleidsvisie… want dan staat er weer Uitvoeringsprogramma 
Natuur Drenthe, et cetera, et cetera. Dus een stroomdiagram zou wat ons betreft erg welkom 
zijn. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met mevrouw Zouine van D66.  
 
Mevrouw Zouine: Dank u wel voorzitter. Mevrouw de voorzitter, vandaag de Geactualiseerde 
Natuurvisie 2040. Het college wil met deze actualisatie van de Drentse Natuurvisie een integrale 
aanpak realiseren. Aanleiding: Diverse ontwikkelingen op natuurgebied, te weten het pro-
gramma Natuur, stikstof, de Landelijke Bossenstrategie en het vastgestelde klimaatakkoord, sa-
men met het Flora en fauna beheerplan. D66 vindt dit een logische benadering van de grote en 
complexe vraagstukken, als de transitie naar kringlooplandbouw, duurzame energie en circulaire 
economie en niet te vergeten een gezonde verbinding tussen stad en platteland, tussen natuur 
en economie. In de beleidsbrief stelt GS prachtige doelen vanuit de begroting: Mooi en aange-
naam Drenthe behouden en versterken, nationale parken en landschap, Natuurnetwerk Neder-
land, beheer natuur en landschap, het versterken en behouden van natuur en landschap. Prach-
tige doelstellingen, welke op steun en waardering van de D66 kunnen rekenen. Toch hebben wij 
zorgen. Niet over de inhoud, maar wel over het behalen van de doelstellingen. De provincie is 
als eerste en eindverantwoordelijk voor het Natuurbeleid, voor de financiering van natuur- en 
milieueducatie en het stimuleren van burger- en boereninitiatieven voor natuur en landschaps-
beheer. Gezien de uitgebreide lijst participanten die op verschillende wijze een bijdrage hebben 
geleverd op inhoud en/of op beleid, mogen wij dan concluderen dat hiermee is voldaan aan de 
Drentse aanpak van draagvlak creëren? En de fase van verkenning kan worden omgezet in actie 
en uitvoering? Voorzitter, D66 heeft continu en onophoudelijk gewezen op de noodzaak voor 
versnelling van de natuurherstelwerkzaamheden voor een betere kwaliteit van ons water, voor 
de aanpak reductie stikstofemissie. De conclusies zijn fors: Verdroging, stikstoflast, toename ge-
wasbeschermingsmiddelen in het landelijk gebied en direct op onze Natura 2000-gebieden.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes VVD heeft een vraag.  
 
De heer Moes: Waarop baseert D66 de toename van gewasbeschermingsmiddelen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zouine.  
 
Mevrouw Zouine: Daar kan ik kort over zijn, dat weet de heer Moes heel goed. Als je dat rela-
teert aan de toename en het groeiende areaal van bollenteelt in Drenthe, dan is dat met elkaar 
verbonden, dat daarmee de gewasbeschermingsmiddelen ook toenemen. Dus.  
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De voorzitter: Gaat u verder mevrouw Zouine.  
 
Mevrouw Zouine: Dank u. Even weer oppakken. De conclusies zijn fors: Verdroging, stikstoflas-
ten, toename gewasbeschermingsmiddelen in het landelijk gebied en direct op onze Natura 
2000-gebieden met afnemende biodiversiteit. Er is al lang geen sprake meer van een stikstofcrisis 
of een klimaatcrisis, maar we spreken nu van een natuurcrisis. De gevolgen ervan beginnen di-
rect effect te hebben op de vergunningverstrekking. En het lijkt dat waar D66 voor heeft ge-
waarschuwd, daadwerkelijk ook gebeurt. Dat Drenthe op slot gaat, met alle sociale en economi-
sche gevolgen van dien. Dit vereist dat GS naast concrete en in enkele gevallen zelfs pijnlijke 
keuzes moet maken, waarbij niet vrijwilligheid en betaalbaarheid de uitgangspunten zijn, maar 
wetgeving en urgentie. De D66-fractie hoopt nog in deze Statenperiode een constructieve dis-
cussie te voeren over het…  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter.  
 
Mevrouw Zouine: Sorry? Was er een vraag?  
 
De voorzitter: Voor u van de heer Camies van JA21, maar die was heel enthousiast, dus gaat uw 
gang.  
 
De heer Camies: Ja, ik kon niet wachten. Het is natuurlijk schitterend dat D66 zulke ferme taal 
uitslaat over strengere regelgeving en meer wetgeving en een hardere hand, om al die milieu-
maatregelen te handhaven. En vervolgens daaraan koppelt, omdat nu allerlei dingen niet door-
gaan, dat dat dan daarmee te maken heeft dat die regelgeving niet streng genoeg is. Volgens 
mij is dit een beetje de wereld op zijn kop. Maar ik vraag me af of mevrouw Zouine het daarmee 
eens is.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zouine.  
 
Mevrouw Zouine: Nou duidelijk, daar ben ik het niet mee eens. Want wat wel duidelijk is, is dat 
het daadwerkelijk op slot gaat, omdat er niet uitgevoerd wordt. Dus alle plannen die er zijn en 
agenda’s, het stokt, omdat heel simpel, er wordt niet uitgevoerd. Goed, ik ga verder. Voldoende 
antwoord te hebben gegeven aan de heer Camies. Goed. Wij hopen dus nog in deze Statenperi-
ode een constructieve discussie te voeren over het mogelijk maken van buffer en teeltvrije zones 
rondom gebouwde omgeving en Natura 2000-gebieden en over het gebruik van onze gronden 
primair voor onze voedselvoorziening. Het standpunt van D66 is en blijft dat wij kansen zien 
voor de verbinding van de Drentse leefomgeving van inwoners, dieren en planten. Met na-
tuurinclusieve landbouw, agrarisch natuurbeheer en agroforestry kan de provincie een bijdrage 
leveren aan het klimaatvraagstuk en versterken van kwetsbare natuur. Een uitbreiding van 10%, 
3700 ha nieuw bos dus, waarvan 1/3 bosaanplant naar nieuwe ruimte buiten het Natuurnetwerk 
Nederland gezocht moet worden. Zie hiervoor ook de D66-motie Agroforestry, die de potentie 
heeft om hier een substantiële bijdrage te leveren. Op ons verzoek is een vorige keer gevraagd 
om de opname van een financiële paragraaf. Die hebben wij ook ontvangen, althans een uitleg 
daarvan. Maar we zien deze niet terug in deze visie. De onderwerpen die omschreven zijn in de 
Natuurvisie zijn wel vertaald in de begroting. Alle middelen die annex zijn met de Natuurvisie 
zijn opgenomen in hoofdstuk 2 onder opgave Natuurlijk platteland, inclusief middelen voor de 
Wet natuurbescherming. De inzet van deze middelen is verder ook uitgewerkt in het Programma 
Natuurlijk Platteland. Lees Natura 2000 NNN soortenrijk en dergelijke, waar GS beloven PS jaar-
lijks over de stand van zaken te willen informeren en bijpraten. Dit zijn voor het overgrote deel 
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middelen van het Rijk, die wij ontvangen om de afspraken van het Natuurpact te realiseren en 
betreft ongeveer zo’n € 90 miljoen per jaar. Daarnaast hebben wij per 2021 middelen die de pro-
vincie via een specifieke uitkering van het Rijk ontvangt. Programma Natuur voor de inzet op 
herstel, natuurherstel pardon, in het kader van stikstof. Dit betreft zo’n € 70 miljoen per jaar 
voor de komende drie jaar. Is dit voldoende? Wat D66 betreft is de natuurcrisis groot en dient de 
aanpak voor herstel inhoudelijk en resultaat gestuurd te zijn. Tenslotte is er in de Investerings-
agenda nog zo’n € 3 miljoen incidenteel gelabeld voor de vergroening van de leefomgeving en 
biodiversiteit. Voorzitter, D66 ondersteunt deze visie, maar mist een prioritering. Aan de financi-
ele middelen kan het niet liggen. Afsluitend twee vragen voor de gedeputeerde: 1. Zien GS kan-
sen om op korte termijn te schakelen van verkenning en monitoring naar de versnelde uitvoe-
ring van de gebiedsgerichte aanpak? En hiermee dus te starten met stikstofreductie te realiseren 
en te voorkomen dat Drenthe op slot gaat en verdere onomkeerbare schade aan kwetsbare na-
tuurgebieden te stoppen? 2. Op ons verzoek is er vorige keer gevraagd om een globale financi-
ele paragraaf op te op te nemen voor een compleet overzicht. Wij waarderen ook het ontvan-
gen antwoord, maar zien deze ook graag terug in deze visie. Meerdere fracties ondersteunen dit 
verzoek. Dus het verzoek aan de gedeputeerde om alsnog een globaal financieel plaatje er in op 
te nemen indien mogelijk. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zouine. De volgende spreekster is mevrouw Zuiker van de 
Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Ondanks de glossy foto’s blijkt uit de Natuurvisie dat we een seri-
euze natuurcrisis hebben. Overmaat aan stikstof, deken van bestrijdingsmiddelen, sterke afname 
van insecten, verdroging, verzuring, het passeert allemaal de revue. De transitie van de land-
bouw is cruciaal voor het herstel van de natuur en toch wordt deze transitie door het college ex-
pliciet overgelaten aan de agrarische sector zelf. De provincie wil ondersteunen en faciliteren, 
maar meer ook niet. Wij vragen aan het college waarom zij, na decennia aan natuurschade door 
de gangbare landbouw, nog steeds denken dat de sector zelf met oplossingen zal komen. Den-
ken GS werkelijk dat innovatie ons gaat redden en dat die oplossingen vervolgens afdoende zul-
len zijn en op tijd zullen komen om onze natuur te kunnen behoeden voor verdere achteruit-
gang? Voorzitter, over bomen en bossen, stikstof, verdroging, verzuring en het Natuurnetwerk 
zullen we vandaag en in de nabije toekomst nog vaker spreken in deze Staten. De Partij voor de 
Dieren beperkt zich nu tot de dieren. Vandaag is het namelijk een zeldzaam moment dat we in 
de Provinciale Staten over het faunabeleid kunnen spreken. In de Wet natuurbescherming is veel 
faunabeleid al gedelegeerd naar het college. En nu wij in Drenthe ook geen specifiek Flora en 
faunabeleid meer vaststellen, worden we steeds vaker en verder bij het Faunabeleid weggehou-
den. We kunnen het slechts hebben over enkele kaders, die ook nog eens behoorlijk abstract 
zijn. Ik begin bij het nieuwe beleid voor ganzen. GS willen dat we de bescherming van de win-
terrust loslaten. Er staat als kader: Inzetten op een balans tussen beschermen en beheren. Voor-
zitter, hoezo balans? Onze primaire taak is bescherming van de overwinterende ganzen. Hoog-
uit bij uitzondering mogen wij kiezen voor beheren en daar moeten goede redenen voor zijn. En 
die zijn er niet. De onderbouwing voor het loslaten van de bescherming van ganzen is flinterdun 
en puur gebaseerd op geld, de schade in euro’s. En wat blijkt? Drenthe heeft de minste fauna-
schade van Nederland, slechts 1% van het totaal. De stijging van de schade door ganzen is pea-
nuts, als je het vergelijking met Friesland en Noord-Holland waar we het hebben over miljoenen 
euro's schade. Kortom het is onduidelijk waarom de bescherming van de winterrust voor ganzen 
wordt opgeheven. En dan moet een ganzenakkoord een breed draagvlak bieden. Maar dat is er 
nog niet. Wij willen graag weten: Welke partijen zitten er aan tafel bij dat ganzenakkoord? Is 
dat een evenwichtige samenstelling, of zijn landbouw en jagers in de meerderheid? En wat gaan 



 

31 

we doen als de partijen niet tot een akkoord kunnen komen? Graag een toelichting van het col-
lege. In de tekst bij ‘Nieuwkomers en exoten’ staat een zorgelijk passage. Het college schrijft dat 
er soorten zijn die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit of negatieve maatschappelijke 
effecten kunnen hebben. En dergelijke soorten moeten daarom beheerd en bestreden worden. 
Maar er staat niet welke soorten worden bedoeld. Bedoelen we invasieve exoten of zijn er ook 
andere soorten? En waar denken GS aan als het gaat om negatieve maatschappelijke effecten? 
Invasieve exoten, zoals wasbeerhonden en wasberen worden verwijderd, staat in het Uitvoe-
ringsplan. Hebben we het dan over vangen en naar een opvang brengen, of gaan we meteen 
over op doden? De Partij voor de Dieren wil hier graag duidelijke kaders voor opnemen in de 
Natuurvisie. In de paragraaf schade en overlast missen we preventie. Alleen een obligaat zinne-
tje dat doden van dieren een laatste maatregel is. Dat is echt inhoudsloos als we de uitvoering 
van de schadebestrijding vervolgens overlaten aan wildbeheereenheden. Dat zijn namelijk ja-
gers. En het doden van dieren is voor hun geen laatste maatregel. Nee, dat is hun corebusiness. 
Dus als doden van dieren echt de laatste maatregel zou zijn, dan werd schadebestrijding juist 
overgelaten aan dierenbeschermers.  
 
De voorzitter: Moment mevrouw Zuiker. Ik zag eerst de hand van de heer Veldsema van de 
ChristenUnie. Gaat uw gang.  
 
De heer Veldsema: Ik verbaas me toch wel een beetje over het gemak waarmee u die zin uit-
spreekt. Corebusiness van een wildbeheereenheid is het in kaart brengen en in stand houden 
van een populatie. U maakt er haast van dat het een soortement schietvereniging is.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik denk dat mijnheer Veldsema een beetje naïef is over wildbeheereenheden. 
Het is de bedoeling om dieren te doden, dat is de corebusiness. Daar kunnen wij heel duidelijk 
over zijn.  
 
De voorzitter: Mijnheer Veldsema, via de voorzitter graag. Gaat uw gang.  
 
De heer Veldsema: Dank u voorzitter. De corebusiness is, wat de naam ook aangeeft: Beheren.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Wat wordt bedoeld met beheren? Dat is duidelijk: Met 
een wapen een dier doden.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes van de VVD heeft ook een vraag.  
 
De heer Moes: Ja, dat gaat ook over de corebusiness, zoals mevrouw Zuiker dat noemt. Eerder 
vandaag viel hier de opmerking dat de WBE’s en jagers zich inzetten om eendennesten te plaat-
sen, zodat we jonge eenden krijgen. Dat is net als de heer Veldsema zegt. Dat is absoluut een 
vorm van beheer. Dat is de corebusiness van de WBE’s.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
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Mevrouw Zuiker: Dat plaatsen van eendennesten, dat is natuurlijk op zich goed, maar niet als je 
dan vervolgens die eenden ook weer gaat afschieten. En dus, het plaatsen van eendennesten is 
puur voor eigenbelang om die eenden te kunnen afschieten. Ik ga verder voorzitter.  
 
De voorzitter: Nee, een moment. Er is ook een vraag van mevrouw Kort van STIP voor u.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel voorzitter. Ik maak dus eigenlijk op uit de opmerking van mevrouw 
Zuiker van de Partij voor de Dieren dat zij tegen het beheren is van dieren. Als ik dan even kijk 
naar de Partij voor de Dieren, zij zijn groot voorstander voor de Oostvaardersplassen. Daar wor-
den dieren niet beheerd, daar worden de dieren gewoon aan hun lot overgelaten en uitgemer-
geld totdat ze vanzelf sterven. Is dat het beheer dat de Partij voor de Dieren graag wil?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: De Oostvaardersplassen is een verhaal apart. En dat is echt een situatie waarbij 
het gebied afgesloten is, waardoor het hele plan van die Oostvaardersplassen niet meer kan 
worden vervuld. Het afschieten van al die dieren in de Oostvaardersplassen is absoluut niet 
noodzakelijk. Maar aangezien wij provincie Drenthe zijn, ga ik daar niet verder op in. Beheren 
van dieren is in de manier waarop wij het hier uitvoeren, voornamelijk het doden van dieren. En 
dat wordt uitgevoerd door de wildbeheereenheden en aangestuurd door de faunabeheereen-
heid. Even ter verduidelijking.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Ik hoor toch de discussie een beetje aan en ik heb 
het idee, maar ik weet niet of mevrouw Zuiker dat ook zo ziet, dat ze waar ze het woord ‘feiten’ 
noemt, dat je daar eigenlijk het woord ‘mening’ voor in de plaats moet zetten. En ik denk dat 
we dan de discussie een heel stuk realistischer hebben. Maar ik weet niet hoe mevrouw Zuiker 
dat ziet.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Schoenmaker voor deze aanvulling. Korte antwoord van me-
vrouw Zuiker en dan kunt u verdergaan met uw betoog.  
 
Mevrouw Zuiker: Absoluut, wij zijn voor feiten. Wetenschappelijke feiten, onderbouwd, niet op 
basis van wensgedachten. Ik ga verder, als het tenminste…  
 
De voorzitter: Niet voordat de heer Schoenmaker nog een keer heeft geïnterrumpeerd.  
 
De heer Schoenmaker: Maar dan ben ik toch benieuwd hoe u uw reactie op de wildbeheereen-
heden ziet? Omdat daar volgens mij andere feiten naar voren kwamen die net genoemd waren, 
waarbij u toch echt een mening vertolkt. Ik denk dat u ze toch door elkaar haalt.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Laten we het hebben over de feiten. En de feiten zijn dat wildbeheereenheden 
dieren doodmaken en dat echt hun corebusiness is. Dat is een feit. Ik zou het heel fijn vinden als 
we daar eens een goed debat over hebben. Ik ben er helemaal voor. Dus graag, mijnheer 
schoenmaker. Ik ga nu verder. Schadebestrijding. Dat laat je eigenlijk dan over aan de dierenbe-
scherming, als doden echt een laatste maatregel zou zijn. En dan worden echt alle preventieve 
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middelen uit de kast gehaald om overlast te voorkomen. En als dat niet helpt, kunnen dieren 
worden verjaagd. Als je echt serieus bent, als doden de laatste maatregel is, dan ga je in het al-
ler, aller, aller uiterste geval over tot professionals met een wapen, maar zeker niet aan mensen 
die jacht als hobby hebben. De relatie tussen verkeersveiligheid en de grootte van populaties is 
op zijn minst discutabel te noemen. Dat blijkt uit diverse studies. Kunnen GS ons verzekeren dat 
ons populatiebeheer gebaseerd is op onderzoek met wetenschappelijke basis? En dus dat, als uit 
nieuwe onderzoeken blijkt dat er geen verband kan worden aangetoond tussen verkeersveilig-
heid en de grootte van de populatie, dat we ons beleid dan ook aanpassen? Ik zou graag een 
duidelijk ja of nee van het college willen op deze vraag. Voorzitter, volgens het Europees recht 
dienen wij de in het wild levende dieren te beschermen. Doden zou een uitzondering moeten 
zijn en niet de regel. Maar helaas zijn jagers nog altijd sterk oververtegenwoordigd in het open-
bare bestuur van de faunabeheereenheden tot aan het ministerie. En zij hebben onevenredig 
veel in te brengen en dat is te merken in het beleid. En ook in de Wet natuurbescherming, die 
eigenlijk maar heel weinig bescherming biedt. De Partij voor de Dieren zal zich daarom blijven 
inzetten voor faunabeleid waarin bescherming centraal staat, zoals zou moeten, en niet het be-
heren van dieren. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. We gaan verder met de VVD, de heer Moes.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. De Natuurvisie is een visiedocument dat op een hoog ab-
stractieniveau de doelen en ambities beschrijft. Verder uitvoeringsplannen en inrichtingsplannen 
worden uitgevoerd. Voorzitter, 58 pagina's hebben we met deze abstracte ideeën gevuld. Heel 
veel werk, goed werk gedaan, maar het lijkt toch wel wat heel veel voor een visiedocument. En 
de CDA en PvdA refereerden daar ook aan. 25 zienswijzen zijn er ook ingediend. Die hebben we 
allemaal met belangstelling gelezen. En net als het college al schrijft, er is veel op uitvoering.  
 
De voorzitter: Een moment mijnheer Moes, mevrouw Vedder heeft daarover een vraag van het 
CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank voorzitter. Ik vroeg me af hoe mijnheer Moes de conclusie had getrok-
ken, dat het CDA heeft gezegd dat er te veel woorden nodig waren voor de visie? Ik kan me niet 
herinneren dat ik dat heb uitgesproken. En ik waardeer uw creativiteit, maar in dit geval klopt 
het niet.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Dan moet ik u mijn woord terugnemen als ik u niet kan overtuigen. Maar ik had 
het wel van uw verhaal zo begrepen mevrouw Vedder. Maar als dat niet zo is…  
 
De heer Berends: Ik kan me wel in uw woorden vinden.  
 
De voorzitter: Wilt u via de voorzitter spreken alstublieft en uw hand opsteken. Mijnheer Moes 
gaat verder met zijn verhaal.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. Ik was gebleven bij dat we met veel belangstelling de 
zienswijzen hebben gelezen. En die gingen veelal over uitvoering. En dan komen we ook bij de 
kern van waar we nu vandaag het meeste op ingaan, en dat is het Concept-Uitvoeringsplan flora 
en fauna. Dit keer zijn met een keer eens met de Partij voor de Dieren. Dit is een van de weinige 
keren dat we hier in deze zaal over de flora en faunawetgeving spreken. En ons inziens is dat 
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weinig, want we kunnen nu ons zegje doen over het Concept-Uitvoeringsplan flora en fauna, 
maar het college is voornemens dit 5 april te gaan vaststellen. Het komt dus niet terug hier in PS. 
Maar wij maken er graag gebruik van om u nu wat mee te geven voorzitter. Het gaat het meest 
over de drie grootste beleidswijzigingen voor groot wild, ganzen en de exoten. We zullen het 
rijtje even afhandelen. Het edelhert. Hij is aanwezigheid in Drenthe, daar hebben we allemaal al 
lang kunnen vernemen en u beschrijft het ook. Wat onze vraag is: Hoe bepaalt u nu of er een 
spontane vestiging is van het edelhert? Wie bepaalt dat? En moeten we niet aan de voorkant, 
nu het edelhert in Drenthe loopt, een beheersplan maken hoeveel edelherten we gaan toestaan 
in Drenthe? Moeten we dat aan de voorkant niet afspreken? Graag horen wij van de gedepu-
teerde. Het damhert, op zich nu nog niet aanwezig.  
 
De voorzitter: Een moment mijnheer Moes, een interruptie van mevrouw Zuiker van de Partij 
voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Fijn dat wij het met elkaar eens zijn dat faunabeleid vaker in de Provinciale 
Staten moet worden besproken. En tegelijk en daarom wil ik meteen even vragen: U heeft het 
over groot wild. Denkt u dan ook dat de rol van de wolf daarin betrokken moet worden?  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Ik kon mevrouw Zuiker slecht verstaan, maar ik hoorde het woordje wolf.  
 
De voorzitter: Zij wil graag weten of de wolven ook betrokken moeten worden in dit verhaal.  
 
De heer Moes: Ja absoluut, heel graag en ik kom er straks in mijn verhaal ook nog even op te-
rug.  
 
Mevrouw Zuiker: Mag ik nog even? Dank u. Niet in het hele verhaal, maar vooral in die beheer-
plannen voor groot wild wil ik dat de wolf ook betrokken wordt als predator. En ik heet trou-
wens mevrouw Zuiker. Dank u.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Excuus mevrouw Zuiker. Er is beleid voor de wolf, er komt een nieuw wolvenplan. 
En of je het nu groot wild noemt, er worden plannen geschreven over de wolf. Dus waar we dat 
doen, dat maakt ons denk ik niet zoveel uit. Het damhert. 
 
De voorzitter: Een moment mijnheer Moes, ook een interruptie van mevrouw Slagt van Groen-
Links.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, ik hoor zeggen de hoeveelheid edelherten vaststellen. Volgens mij 
staat er duidelijk in de visie dat het edelhert welkom is, zeker als die gewoon spontaan komt 
aanlopen. En ik wil heel graag vragen aan de VVD of zij zich de groot gedeelde petitie kunnen 
herinneren over het edelhert en wat daar ook alweer de strekking van was. Kunt u mij dat nog 
een keer uitleggen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
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De heer Moes: Mevrouw Slagt vraagt mij om de petitie die zij noemt in mijn geheugen op te 
roepen. Poeh, als u mij even 5 minuten geeft om te googelen, dan kan ik u er antwoord op ge-
ven, maar ik heb het niet zo in mijn hoofd. Maar als u denkt dat de VVD tegen het edelhert is in 
Drenthe, dan hebt u het mis. Dat is helemaal niet waar. Maar wij vinden het van belang dat je 
aan de voorkant afspreekt hoeveel edelherten laten we toe in Drenthe. Zijn dat er 20, zijn dat er 
100? Dat missen we in dit verhaal. Maar ik kan niet rechtstreeks antwoord geven op uw vragen 
over de petitie mevrouw Slagt.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Ik zal daar verder niet over doorvragen, over de petitie. Maar ook over de hoe-
veelheid edelherten als ze spontaan aan komen lopen en de verkeersveiligheid is niet in gevaar, 
dan zijn er zo veel edelherten welkom wat GroenLinks betreft, als mogelijk.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Dan weet ik nu uw mening, dat is uw mening, maar mijn vraag is: Gaan we dat 
aantal vaststellen? Ik ga verder. Het damhert. U weet allemaal, ik woon in Zuidwest-Drenthe en 
we komen ze al regelmatig tegen. In Friesland lopen hele koppels damherten en ook bij ons in 
het Drents-Friese Wold lopen al heel vaak damherten. Zijn deze dan ook spontaan aan komen 
lopen? En bij dezelfde vraag: Is dit een spontane vestiging of is losgelaten wild? Wie gaat dat 
bepalen? Het lijkt ons heel moeilijk te bepalen hoe dat gaat. En ook hier hetzelfde met het Be-
heerplan. Voorzitter, het wildzwijn is ook al genoemd hier. Wat ons betreft hoeft er geen onder-
zoek te volgen. Wat ons betreft blijft de nulstand gewoon gegarandeerd. Mevrouw Vedder 
heeft al uitstekend voorgelegd wat het wildzwijn ons kan veroorzaken. En ook, er lopen nu nog 
steeds wilde zwijnen en de nulstand wordt nu feitelijk nog steeds niet gehandhaafd. Kan hier 
niet een grotere rol voor de WBE’s aan toegevoegd worden om tot nu toe de nulstand echt te 
handhaven? Ganzen. Voorzitter, in het stuk wordt genoemd, dat voorzichtig geconcludeerd kan 
worden dat het geformuleerde beleid niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. Nee, dat 
klopt. Het loopt totaal uit de hand. We hebben cijfers opgevraagd over de ganzenschade in 
2021. En dat gaat al over de 3 ton heen, meer dan € 300.000. De schade is vertienvoudigd in 10 
jaar. En dan zijn we nog een kleintje vergeleken met Friesland en Overijssel, maar die grijpen al 
met heel veel hardere maatregelen in.  
 
De voorzitter: Een moment, een interruptie van mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: U drukt dat in schade uit, in geld en dat zou toenemen. Maar heeft u er dan 
ook bij betrokken dat misschien ook steeds meer Engels raaigrasvelden ontstaan in Drenthe? 
Heeft u dat cijfer er ook naast gelegd?  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Volgens mij ontstaan er niet meer velden met Engels raaigras. Het landbouware-
aal is 10% ingeleverd de laatste 20-30 jaar. Dus 20-30 jaar geleden was er meer raaigras op de 
velden dan nu. De ganzen krijgen steeds meer ruimte. En als ik dan het woordje ‘gak’ hoor, ja 
het is toepasselijk gevonden, maar weet u ook dat elke keer als een gans ‘gak’ doet, dat hij ook 
schijt. Een gans schijt net zoveel als twee of drie koeien. En dat komt op het Engels raaigras dat 
ze op gaan vreten en dat schijten ze weer in onze wateren, alle fosfaten en stikstof, elke dag 
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weer. GAK voorzitter. De invasieve exoten veel meer inzetten op bestrijding. Provincie en ge-
meenten zijn verplicht de Japanse duizendknoop, snel groeiende planten in kanalen en sloten te 
bestrijden. Hulde voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes, een moment, mevrouw Zouine wil ook graag een vraag stellen. En 
ik vertel u er even bij, dat als er twee microfoons aan zijn, dan doet mijn microfoon het niet 
meer, dus ik probeer zo goed mogelijk rond te kijken. Als u gewoon even wappert, dan komt 
het helemaal goed. Dank u wel. Mevrouw Zouine, gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zouine: Dank u voorzitter. Voorzitter, hoorde ik nou de heer Moes eerder zeggen na-
mens de VVD-fractie zijn vraag aan de gedeputeerde, eigenlijk weer helemaal vooraf te begin-
nen met onderzoek naar getallen en manier van vestigen van de diverse soorten, nadat we dat 
vele malen hier al ter sprake hebben gebracht en discussie daarover hebben gevoerd? Want dat 
lijkt me weer eigenlijk een soort strategie om vooral geen stappen te ondernemen. En 2, mijn 
vraag aan de heer Moes: Bent u het niet met ons eens dat de vraag eerder moet zijn, als we het 
hebben over schade door soorten in Drenthe, dat er eerder moet worden gekeken naar en het 
verzoek aan GS of aan het college eerder moet liggen in de versoepeling van de aanvraag of de 
versimpeling van de aanvraag bij een schadeprocedure? Want met in mijn gesprekken met be-
langhebbenden, in dit geval dan agrariërs die daarmee te maken hebben, geven ze keer op keer 
aan: Ze zijn niet tegen de wolf of tegen de ganzen, maar hebben eerder last dat bij de schade-
aanvraag, bij het indienen van de schade-aanvraag, dat daar te veel bureaucratie aan hangt. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Dank u wel voor deze ondersteuning. Ik had dat punt niet meegenomen, om de 
aanvragen veel simpeler te maken, maar dat is echt een probleem en ik deel dat helemaal met u.  
 
Mevrouw Zouine: Nou ja, daar zitten op…  
 
De heer Moes: Maar ik wil dan ook… De conclusie van dit verhaal is dan ook eigenlijk: De gan-
zenschade is in werkelijkheid nog veel groter. Want door de bureaucratie zien heel veel veehou-
ders af van het aanmelden. Dus dank u wel voor uw steun.  
 
De voorzitter: Nog een vraag van mevrouw Zouine van D66.  
 
Mevrouw Zouine: Nou ja, het was geen verzoek aan steun bij de heer Moes. Het was eerder het 
verzoek aan de heer Moes om het vanuit dit oogpunt te bekijken. Een ik ben blij dat wij hem op 
een idee hebben gebracht en dat hij daarmee instemt.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Ik hoor geen vraag voorzitter.  
 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Van de Weg van de SP, die heeft ook een vraag.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel. Mijnheer Moes, ik houd er wel van om het dan maar zo con-
creet mogelijk te maken. U spreekt over de zorgen en ook de economische schade et cetera, en 
ook de veiligheid in verband misschien wel met de vogelgriep, over de aanwezigheid van de 



 

37 

ganzen en de overwintering, maar vindt u dan concreet dat de ganzen gewoon nog meer afge-
schoten moeten worden? Laat ik het bij die vraag houden.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Wij zijn van mening dat de ganzenpopulatie beheerd moet worden. Dat gebeurt 
in heel Nederlander, dat gebeurt in Friesland, Overijssel, waar het nog veel meer is, nog veel 
meer dan bij ons. We zien hier de schade in Drenthe vertienvoudigd worden in 10 jaar. Dus er 
zal veel actiever beheerd moeten worden. Helemaal mee eens. Voorzitter, ik ga weer terug naar 
mijn verhaal. Ik was bij de invasieve exoten.  
 
De voorzitter: Nog niet mijnheer Moes. Nog een interruptie van de heer Van de Weg.  
 
De heer Moes: Oh jee.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. U ontwijkt een beetje het antwoord. Vindt u ook 
dat het afschieten van ganzen een probaat middel is om de ganzenoverlast, zoals u dat be-
noemt, terug te dringen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. Ja je kunt ze afschieten, maar er zijn veel meer mogelijk-
heden. Er zijn ook mogelijkheden om in het voorjaar de eieren in te smeren met maïsolie. Als je 
de eieren insmeert met maïsolie zullen ze niet uitkomen. Dus dat is ook… Daarom noemde ik 
het als algemeenheid ‘beheer’ van de ganzenpopulatie. We zijn weer terug bij de invasieve exo-
ten.  
 
De voorzitter: Praat u maar niet. Het moet er even inkomen. Normaal gesproken moet ik die mi-
crofoon pakken, maar dan zit ik te dichtbij. Dus vandaar. Het woord is aan mevrouw Slagt van 
GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, beheren is goed. Dat hoor ik de VVD zeggen en ik hoor ook hele 
maatregelen die wel heel dieronvriendelijk zijn, zoals het insmeren van eieren. Maar is de VVD 
het met mij eens dat er nu in de Natuurvisie een soort van prioritering op deze maatregelen ont-
breekt? En dat bijvoorbeeld, waarschijnlijk komt dat wel in het GAK terug, maar dat er overall 
op hoger abstractieniveau de prioritering meer kaders kan krijgen? Dat je eerst preventieve 
maatregelen doet en ook de schademeldingen eventueel, en dat dat ook makkelijker maakt? En 
andere preventieve maatregelen, waaronder dan misschien dat eieren insmeren, al klinkt het mij 
heel gruwelijk, maar dat op hoog abstractieniveau die prioritering nodig is in de Natuurvisie?  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Een heel verhaal. Ik moet het even op me in laten werken. Wat moet ik hierop 
antwoorden? U zegt: Preventie en beheer, maar als u de eieren dus wel insmeert met maïsolie, 
kunt u dat ook beschouwen als preventie en als beheer. En dan kunnen we er allerlei grote groe-
pen aan hangen, maar je ziet gewoon… Je kunt er wel weer… En dan kom ik weer op het 
woordje ‘gak’, dat je het daaraan hangt, het gaat uit de hand lopen met de ganzen als we niet 
ingrijpen. Dus ja. Voorzitter alstublieft ik wil graag verdergaan, want ik was nog steeds bij de 
extensieve soorten. Ik wil graag nog een voorbeeld noemen. Ik rij nu drie jaar wekelijks, buiten 
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corona om, dagelijks langs de A28, en elke zomer zie ik ter hoogte van Beilen, bij de sportvelden 
grote taluds jarenlang grote reuzenberenklauwen groeien. En nooit wordt er wat aan gedaan. 
Volgens mij, ik hoop voorzitter, als u het gaat vaststellen, dat we de reuzenberenklauw dan echt 
eens verwijderd zien worden aan het talud langs de snelweg. Eén soort, twee soorten missen we 
eigenlijk een beetje in het verhaal. De ooievaar, die populatie neemt enorm toe. Ik sprak van de 
week een boer en die had een leuke uitdrukking, en dat is waar: Vroeger hadden we 16 jonge 
kievieten op het land zitten, nu lopen er 16 ooievaars op het perceel. En de bever voorzitter. Dat 
kan wel eens, hij is wekelijks in het nieuws met zijn graafwerkzaamheden, de bever kan wel 
eens de nieuwe musketrat van het noorden van het land gaan worden. Dan kom ik nog even 
toch mijnheer Berends, daar is hij, bij de wolf. We hebben nu 17 aanvallen gehad rondom het 
Drents-Friese Wold in 2021. Maar drie aanvallen van dit najaar en recentelijk één van gisteren, 
hebben plaatsgevonden in land wat geheel in wolfwerend hekwerk zit. Mijn vraag is: Het wol-
venplan dat geschreven is bij BIJ12, het nu bestaande wolvenplan, er komt een nieuwe, er staat 
echt in: De wolf doodt herhaaldelijk goed beschermd vee. Hij vindt steeds manieren om preven-
tieve maatregelen te overwinnen. Voorzitter, het lijkt erop dat het wolven paadje…  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes, een moment, een vraag van mevrouw Zuiker, Partij voor de Die-
ren.  
 
Mevrouw Zuiker: Nu begint mijnheer Moes over wolfwerende hekwerken en het is wel bekend 
dat mijnheer Moes op Twitter onwaarheid hierover vertelt. U heeft het over dat wolven door 
wolvenwerend hekwerk komen. Dat gebeurt wel eens, maar dan zijn vaak die hekken niet goed 
geplaatst. Bent u dat met ons eens?  
 
De voorzitter: De heer Moes.  
 
De heer Moes: Mevrouw Zuiker, ik heb benoemd zeer bewust deze drie aanvallen, omdat de 
DNA-afnemer van BIJ12, de consulent, nee dat is geen consulent, die is ook gemachtigd om de 
afrastering te controleren. En bij deze drie aanvallen heeft de persoon van BIJ12 drie keer beves-
tigd dat er aan alle normen van wolfwerend hekwerk voldaan was. Dus daar doel ik ook op bij 
het idee in het wolvenplan. De wolf vindt herhaaldelijk goed beschermd vee en vindt steeds ma-
nieren om preventieve maatregelen te overwinnen. Het begint erop te lijken te lijken de voorzit-
ter, dat het wolvenpaar dat zich gesetteld heeft in het Drents-Friese Wold blijvend goed be-
schermd vee blijft aanvallen. En daar maken we ons hele grote zorgen over.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik zou toch graag meer informatie willen van de heer Moes over die hekwer-
ken en die aanvallen. Misschien kan hij dat nog naar de Staten sturen.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Ik denk er niet over om dat naar de Staten te sturen. Ik nodig u uit om bij die die-
renhouder op bezoek te gaan. Hij kan u precies vertellen wat er gisteren weer gebeurd is. Afge-
lopen maandag heeft een delegatie van CDA en VVD, zowel gemeentelijk, provinciaal als lande-
lijk een gesprek gehad met dierenhouders, de heer Jumelet was er ook bij aanwezig, en dat was 
ook net bij de dierenhouder die het gisteren weer getroffen heeft. Dus u bent ook van harte 
welkom om daar op bezoek te gaan.  
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De voorzitter: Mevrouw Zuiker nog een laatste vraag.  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, ik weet dat mijnheer Moes elke wolvenaanval na loopt en de beelden op 
Twitter zet en ik was dat niet van plan.  
 
De voorzitter: Mijnheer Berends van de Partij van de Arbeid. Ik hoorde geen vraag, alleen een 
reactie, dus ik ga door met mijnheer Berends van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Berends: Mijnheer Moes, ziet u in het in uw fractie dus ook als mogelijk… Want er staat 
een passage inderdaad in de stukken over de wolf, en er wordt gezegd, uitvoering van lande-
lijke en provinciale protocollen, aan de hand van een soortenmanagementplan. Dat is keurige 
beleidstaal enzovoort. Maar acht u dat het geregeld kan worden? Of ziet u dat als een hopeloze 
zaak? Dat zou ik toch wel willen weten.  
 
De heer Moes: U doelt specifiek op de wolf?  
 
De heer Berends: Ja.  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: We staan nog maar aan het begin van wat de wolf gaat veroorzaken in Neder-
land. We hebben nu twee wolven. Er zijn vorig jaar in Duitsland tussen de 500 en 700 jonge wol-
ven geboren. Over een jaar gaan die weer zwerven. Een gedeelte zal omkomen in het verkeer 
en een gedeelte zal oostwaarts gaan en een gedeelte gaat westwaarts. Dus je kan stellen dat er 
tussen de 100 of 200 wolven het komende jaar weer vanuit Duitsland onze kant op komen lo-
pen. De wolvenpopulatie in Duitsland groeit enorm en de problemen groeien ook in Duitsland. 
Dus daarom zeg ik nogmaals: We staan nog maar aan het begin van de problemen die de wolf 
kan veroorzaken in Nederland. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Doen we iets goed? Ja ab-
soluut. Er is één diersoort in Drenthe waar we het goed mee geregeld hebben. Dat is de ree. We 
hebben goede afspraken over het aantal en het beheer en ze worden jaarlijks geteld en het be-
heer wordt geregeld door de jagers. De VVD vindt dit een voorbeeld hoe het kan en hoe het 
moet met de diersoorten in onze mooie natuurlijke provincie Drenthe. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Moes. We gaan verder met de PVV, de heer Vorenkamp.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Voorzitter, er staan veel mooie dingen in de visie. Maar, 
wij stemmen hier niet mee in, vanwege met name de volgende zaken. En ik behandel nu de ge-
actualiseerde Natuurvisie plus het Uitvoeringsplan flora en fauna. De volgende zaken: met de 12 
stikstof- gevoelige Natura 2000-gebieden. Wij dienen te erkennen dat de stikstofgevoelige habi-
tats niet door het streven naar en het bereiken van de KDW’s, de kritische depositiewaardes, te 
handhaven zijn. Daarom zou opgenomen dienen te worden dat óf de Natura 2000-status van 
deze gebieden zou dienen te vervallen, respectievelijk dat de stikstofgevoelige habitattypen ge-
schrapt dienen te worden als te beschermen doelen. b) De formulering van het groot wildbeleid 
met betrekking tot de edelherten en de damherten. We zijn het niet eens met het loslaten van 
het nulstands- beleid voor deze dieren in Drenthe. Je zou ze alleen moeten toelaten, als dan de 
gebieden waar je ze wil toestaan vervolgens met hekken omgeven worden. Dit met name van-
wege de verkeersveiligheid en de veterinaire veiligheid voorzitter. c) De wolf dient niet als toe te 
laten nieuwkomer gezien te worden, maar als een soort die ongewenst is. Zie ook de brief van 
de Hoge Veluwe bij de ingekomen stukken. Alle moeflons op de Hoge Veluwe zijn door een 
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paar wolven binnen een jaar opgeruimd ten koste van de Natura 2000-doelen aldaar. En ook de 
schade neemt steeds meer toe. Maar ik wil ook aandacht vragen voor de emotionele schade die 
de wolf aanricht bij de schapenhouders. Met betrekking tot die wolf refereer ik graag aan pa-
gina 11 van het Uitvoeringsplan, waarin de leeswijzer staat, ik citeer: Nieuwe soorten zijn wel-
kom onder voorbehoud van schade en andere negatieve maatschappelijke effecten. Dat lijkt ons 
hier aan de orde voorzitter. Hier dient een nulstandsbeleid van toepassing te worden, waarbij de 
FBE’s en WBE’s gemandateerd dienen te worden om deze wolf ten alle tijden te bestrijden. Dit 
geldt ook voor wild zwijn. Dus niet eerst een registratie en daarna van waarnemingen, vergun-
ningaanvragen, provinciale BOA’s inzetten en als laatste FBE’s en WBE’s inschakelen naar een 
permanente bestrijdingsvergunning voor de wolf en idem voor herten. d) Er is ook meer aan-
dacht nodig dan op dit moment gebeurt voor predatoren bestrijding ten behoeve van de weide-
vogels onder andere en de akkervogels. Dus eigenlijk ten behoeve van alle grondbroeders die er 
nog over zijn. Dat zijn er niet veel, maar de weinige die er nog over zijn, kunnen we misschien 
nog redden. Predatoren zoals de vos en de ooievaar, het is al eerder genoemd. Dit is ook een 
kwestie van keuzes voorzitter. Veel predatoren betekent weinig prooidieren en dat is merkbaar 
in Drenthe. Dat is gewoon te zien. Verder wil ik graag aandacht hebben voor toegankelijkheid 
ten behoeve van het beleven van de natuur. Dat vindt de PVV zeer belangrijk. We hebben be-
grip voor rustgebieden, maar de natuur is van ons allemaal. Aandacht ook ten behoeve van de 
exotenbestrijding. Prima. Dat is nodig en met name vinden wij voor de bestrijding van Jakobs-
kruiskruid. Dat is een gewas dat zeer giftig is voor mensen en ook voor dieren. Het staat vooral 
in de wegbermen, dus daar kunnen we wat aan doen, lijkt me. Mijn vraag is: Wat kunnen we 
daar meer aan doen dan op dit moment gebeurt? Verder wil ik aandacht hebben voor, en een 
vraag stellen over, de zorgen die de gemeente Westerveld geuit heeft in de zienswijze, namelijk 
dat ze de regie lijkt te verliezen over ruimtelijke ordening en inrichting. Ik zou zeggen, neem het 
serieus. En ik wil graag van GS horen wat zij daarover te zeggen hebben. Dank u wel. Tot zover 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Vorenkamp. De volgende spreker is mevrouw Kort van STIP.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel voorzitter. We hebben het over de Natuurvisie en het is een alge-
mene visie met grote kaders. En ik denk dat we daaruit in de verschillende programma’s hier 
goed mee uit de voeten kunnen. In de Natuurvisie wordt ook aangegeven dat, om CO2 verder 
vast te leggen, het noodzakelijk is, of tenminste een van de mogelijkheden is, om nieuwe bossen 
aan te leggen bij ons in de provincie. Op zich zijn wij daar niet op tegen. Wat wij wel zorgelijk 
gaan vinden, is als er nieuwe bossen worden aangelegd rondom de Natura 2000-gebieden. Daar-
mee worden die gebieden weer vergroot, waarmee dus ook de overgangsgebieden tussen het 
natuurgebied en het normale landschap weer verder wordt vergroot, waardoor we eigenlijk 
onszelf steeds verder klemzetten. We zien het hier nu ook bijvoorbeeld bij Assen, dat de uitbrei-
ding van woonwijken in het geding komen, omdat het dichtbij een natuurgebied ligt en daarbij 
het overgangsgebied weer te dicht wordt benaderd. Daar willen wij toch voor waken. Om meer 
bomen te planten bij ons in onze mooie provincie, denk ik dat er op veel meer plekken mogelijk-
heden zijn om dit toe te passen. Even zien. Ik wil niet alles gaan herhalen wat mijn collega's al 
hebben gezegd. Dus ik kan me in ieder geval wat betreft het groot wildbeheer me aansluiten bij 
wat de VVD heeft gezegd betreffende het beheer van de edelherten en alle andere dieren die 
daarbij kwamen, met ook in het bijzonder de wolf. De wolf is wat…  
 
De voorzitter: Mevrouw Kort, een moment, ik heb een interruptie voor u van mevrouw Zuiker 
van de Partij voor de Dieren.  
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Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Ik zou graag van mevrouw Kort willen horen waar zij dan wel bos-
sen wil uitbreiden of bossen überhaupt wil neerzetten, ons bosareaal wil uitbreiden in Drenthe.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kort.  
 
Mevrouw Kort: Nou, dat kan ik inderdaad mevrouw Zuiker uitleggen. Als je gewoon eens in een 
auto stapt en als ik van Emmen hiernaartoe rij, dan zie ik overal rond of langs de wegen kleine 
bosjes staan. Het is misschien 10 m2, een andere keer 20 m2. Als je om die bosgebieden al een 
extra rand zet, dan kom je al een heel stuk verder.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u. Dus u wilt de bosgebieden die er nu zijn, maar geen Natura 2000, wel 
uitbreiden. Dat vind ik heel fijn om te horen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kort.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel voorzitter. Even zien. Inderdaad, wat ons betreft is de natuur ge-
woon belangrijk. Zonder natuur kunnen we hier niet wonen. Maar het is inderdaad wat ons be-
treft niet de bedoeling om alles maar natuur te maken en een grote groene zone te creëren, 
want we willen ook nog kunnen wonen en leven hier. Wat wij weer heel mooi vinden in de Na-
tuurvisie is ook het realisme wat erin uitspreekt. Er wordt op een gegeven moment ook gezegd 
dat we moeten gaan accepteren dat er bepaalde soorten zullen verdwijnen, maar dat er wellicht 
nieuwe soorten voor in de plaats komen. Dat vind ik een realisme dat wij zeer toejuichen. Er is 
ook oog voor de recreatie, dat de natuur er is voor iedereen. En voor iedereen moet het ook toe-
gankelijk blijven. Wij vinden het fijn dat ook daar aandacht voor is, om inderdaad ook het recre-
eren in de natuur mogelijk te houden door mountainbike routes en dat soort zaken. We zijn blij 
dat daar ook oog voor is. Wel hebben wij misschien toch wel een beetje een vreemde eend in de 
bijt gevonden, of in de Natuurvisie, een wilde eend misschien. In de Natuurvisie wordt ook aan-
gegeven dat zonneparken een meerwaarde zouden kunnen hebben voor het ecologisch systeem 
in de Natuurvisie. Wij vinden dit niet echt passen en we willen graag van de gedeputeerde 
waarom dit zo wordt genoemd. Er wordt namelijk aangegeven dat er zorgen zijn over de biodi-
versiteit die onder de panelen zich verder gaat ontwikkelen, evenals de hekwerken die onder 
zonneparken staan. Dus hoe kunnen we dat hierin toepassen? Het lijkt ons, net wat ik al zei, 
echt een vreemde eend. Even spieken. Dan was dat het voor nu. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel mevrouw Kort. Dan de laatste spreker van vandaag, dat is de heer 
Schoenmaker van Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Er is al heel veel gezegd. Ik zal ook niet gaan her-
halen wat wij de vorige keer hebben ingebracht, want dit onderwerp heeft natuurlijk al vaker 
op de agenda gestaan. Er zijn een paar zaken die onze fractie wel belangrijk vindt. Wij vonden 
het in ieder geval een heel goed leesbaar document. En er moet balans zijn, dat hebben we al 
vaker gehoord vandaag: Beleven, benutten en beschermen. Natuur is een kernwaarde voor 
Drenthe en voor de recreatie en voor het toerisme. Natuur is een sterke economische bron van 
inkomsten voor deze sector. Daarnaast moeten we zuinig omgaan met de natuur, waardoor er 
ook generaties na ons kunnen genieten van diezelfde natuur. Ik wou me eigenlijk, ik heb daar 
de 6 minuten denk ik niet helemaal voor nodig, beperken tot één onderwerp dat de fractie van 
Sterk Lokaal Drenthe wel bezighoudt en dat eigenlijk in een groter licht gezien moet worden. 
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En ik wil dat aanduiden met een voorbeeld. Er is bij ons bekend, dat er in een natuurgebied 
waar een stuk stille natuur gewenst is, daar overleg is geweest tussen de gemeente, de provin-
cie, een mountainbike vereniging en Staatsbosbeheer. Er is consensus ontstaan om de routes te 
verleggen vanuit de stille natuur, waardoor daar de natuur zijn gang kan gaan, en de routes te 
verleggen naar de buitenkanten van de natuur. Iedereen is het daarover eens en iedereen is er 
eigenlijk over tevreden. Echter, dan worden dit soort plannen aangevochten, c.q. aangegrepen 
door mensen die de natuur willen beschermen…  
 
De voorzitter: Een moment, mevrouw Zuiker heeft een interruptie.  
 
Mevrouw Zuiker: U spreekt u zelf tegen. Iedereen is het erover eens? Dan worden die plannen 
niet aangevochten. Dat is wel duidelijk toch?  
 
De heer Schoenmaker: Misschien komt het over dat het een feit is. Nou, naar mijn mening is het 
grootste deel van de mensen het erover eens, dat het zeer frustrerend is als plannen die gedra-
gen worden, gefrustreerd worden door enkele individuen, die als doel hebben het proces te 
frustreren, alle evenementen uit de natuur nu en in de toekomst weg willen houden en dat ook 
zo kenbaar maken, en dat de projecten waar dus consensus over bestaat, worden vertraagd. Het 
gevolg is frustratie, boosheid.  
 
De voorzitter: Een moment. Ook mevrouw Zuiker nogmaals, gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik zal niet meer zo vaak interrumperen hoor. Maar als ik dan hoor dat iemand 
zegt: Die individuen hebben als doel alle processen te frustreren. Die individuen hebben als doel 
de natuur te beschermen. En als u dat niet zo ziet, dan is dat uw zaak. Maar u wilde net iets over 
feiten en meningen, dat zijn de feiten.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: De feiten en meningen dat gaat naast mij nogal eens door elkaar. Laat ik 
zeggen, dit is onze mening. En de mening is, dat dit soort processen zeer gefrustreerd worden 
door individuen. Die individuen beroepen zich overigens op Europese wetgeving en daar heb-
ben ze het recht aan hun kant. Dat wil niet meteen zeggen dat je het recht ook moet nemen en 
willen benutten als er consensus bestaat over dit soort maatregelen.  
 
De voorzitter: Een moment, een moment. Mevrouw Zouine van D66.  
 
Mevrouw Zouine: Dank u wel. Hoor ik de heer Schoenmaker nou daadwerkelijk een oproep 
doen tot het overtreden van wetgeving? Hoor ik u dat werkelijk zeggen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Ik vind het mooi dat deze opmerking komt. Alleen, soms is het ook goed 
om even het verhaal af te luisteren en dan de vragen te stellen. Want de vraag die wij hier heb-
ben, wij weten dat de gemeente die dit proces heeft aangejaagd, dat die zich heeft gevoegd tot 
een externe partij die bekend is met de regelgeving. Op basis van die expertise, omdat de exper-
tise binnen de gemeentes niet aanwezig is, hebben ze zich laten leiden. Nu blijkt dat er in die 
expertise van externe partijen dus waarschijnlijk hiaten zitten in de aanvraag. En onze vraag is 
natuurlijk, en dat is meteen een antwoord op de vraag vanuit D66: Nee, wij vinden niet dat je je 
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moet onthouden en onttrekken aan de Europese wetgeving. Maar wat we wel vinden is, op het 
moment dat er consensus bestaat over iets waar eigenlijk uit alle aanvliegroutes balans is over 
hoe dat ingevuld moet worden, dat individuen geen mogelijkheid meer moeten hebben om de 
Europese wetgeving aan te grijpen om dit tegen te houden. En een vraag rechtstreeks aan de 
gedeputeerde, en dan hoop ik dat ik daarna geïnterrumpeerd wordt. Ik hoef niet geïnterrum-
peerd te worden, maar dat ik even mijn zin af mag maken. De vraag aan de gedeputeerde is: Is 
het mogelijk voor de provincie Drenthe, want dit moet in een breder licht gezien worden, om 
ambtelijke capaciteit vrij te maken die niet bij alle gemeentes aanwezig is, om te toetsen of er 
ook aan Europese wetgeving wordt voldaan zodat we dat intern kunnen bekijken, niet afhanke-
lijk zijn van externe partijen, waardoor een in gang gezet proces door de gemeente, door de 
provincie, door natuurorganisaties en mensen die evenementen organiseren, dat daar nooit 
geen vinger meer tussen gestoken kan worden, dat het proces doelbewust gefrustreerd wordt. 
En dat vind ik een hele belangrijke, waar onze partij graag antwoord op wil hebben en wat in 
de toekomst ook ontzettend kan helpen om de balans tussen beleven, benutten en beschermen 
echt goed in balans te krijgen. En dat was eigenlijk mijn verhaal en nu ben ik benieuwd naar de 
interruptie.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Daarvoor geef ik graag het woord aan de heer Camies van JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Ik probeer me netjes aan de regels te houden, dus de 
hand op te steken. Het is even een puur praktische vraag aan de heer Schoenmaker. U noemt 
een casus, maar over welk natuurgebied gaat het precies? Dat was mij niet helemaal duidelijk.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel mijnheer Camies. Dat is een casus in een regio waar ontzet-
tend veel wolven rondlopen blijkbaar. Dat is het Drents-Friese Wold, waar ervoor is gekozen om 
een stuk stille natuur te creëren, om daar de natuur in zijn volle omvang in bloei te laten komen. 
En daar is met alle gebruikers van die natuur en ook de mensen die evenementen organiseren, 
tot goede consensus te komen om dat natuurgebied te ontzien, helemaal de natuur zijn ontwik-
keling te laten geven, maar daarvoor dan wel alles te verleggen naar de randen van de natuur, 
waardoor de druk op de natuur een stuk minder wordt. Iedereen is daarmee tevreden. En als ie-
dereen daarmee tevreden is, en iedereen is geen feit dat elk individu daarmee tevreden is, maar 
het overgrote deel van de mensen kan met dit soort oplossingen zeer, zeer goed leven, omdat 
vanuit alle invalshoeken de kaders meegenomen zijn.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Schoenmaker. En ik hoop dat ook iedereen tevreden is met 
het volgende wat ik ga zeggen, want ik wil graag even voor 10 min de vergadering gaan schor-
sen. Dan gaan we dan verder met de beantwoording van de vragen door de heer Jumelet en 
ook de tweede termijn. Tot over 10 minuutjes, dank u wel.  
 
De voorzitter: Wil iedereen weer naar zijn plaats gaan, want dan hervatten we onze vergade-
ring. Goed. Voor u klaar zit gedeputeerde Jumelet voor de beantwoording in de eerste termijn 
en hij heeft… Dames en heren, dames en heren, wilt u alstublieft… Dames en heren, wilt u alstu-
blieft naar uw plaats gaan? Ik weet dat het hartstikke leuk is om elkaar weer te zien en te spre-
ken, dus vandaar dat ik 2 minuten extra heb gegeven voor deze pauze. Ik was inschikkelijk, maar 
nu is dan toch echt het woord voor gedeputeerde Jumelet en hij heeft 18 minuten voor de be-
antwoording van alle vragen. Gaat uw gang mijnheer Jumelet.  
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Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Het is inderdaad goed elkaar weer live te zien en 
zeker ook in deze mooie Statenzaal. Een belangwekkend onderwerp, de Natuurvisie. En ik denk 
dat het goed is om er ook even de tijd voor te nemen. Natuurvisie Gastvrije Natuur 2040. Ik her-
inner me nog het moment dat wij een soort opmaat gaven naar wat we gingen doen, namelijk 
de actualisatie voorbereiden. Dat we vroeger… Kent u nog de Natuurvisie die in 2014 is vastge-
steld? Ik laat maar even in het midden hoe dat dan als reactie terugkwam. Maar in ieder geval 
zijn we aan de slag gegaan en hebben we het verhaal geactualiseerd. En u is aangegeven 
waarom we dat hebben gedaan en dat er op een aantal punten nadrukkelijk actualisatie aan de 
orde is. Dan gaat het over heel simpel gezegd, een aantal zaken die gewijzigd zijn in de samen-
leving, maar ook op basis van wetgeving. En dat is dan ook verwerkt in het stuk Natuurvisie, met 
daar inderdaad bij als concept het zogenaamde het Upff, Uitvoeringsplan flora en fauna, wat 
uiteindelijk ook zal worden vastgesteld. Het hele traject is een intensief traject geweest. Door 
een van u werd net al gememoreerd en gemeld: Waardering voor al diegenen die hun ziens-
wijze hebben ingediend. Ik zeg er ook maar bij, ook veel waardering voor al die partijen die 
hebben meegedaan in de gesprekken om dit allemaal zo ver te krijgen als het nu is. Want u 
moet zich voorstellen, ambtenaren zijn er druk mee, maar ook de samenleving is nadrukkelijk 
betrokken en zo hebben we met elkaar een proces doorlopen in een speelveld waar soms heel 
veel polarisatie aan de orde is en waarvan we dagelijks de berichten in de krant lezen of daarvan 
horen. En dan ben ik er inderdaad zeer content mee, zeg ik u toch ook hier, dat er een unaniem 
advies ligt om dit te behandelen met elkaar in deze Statencommissie vanuit de Commissie Lande-
lijk Gebied. En u hebt ook denk ik kennisgenomen wie daar allemaal in zitten. Want de Commis-
sie Landelijk Gebied is een breed samengestelde commissie. Vertegenwoordigers van land- en 
tuinbouworganisaties, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Drents Landschap, Agrarische Na-
tuur Drenthe, Drents Particulier Grondbezit. De waterschappen zijn vertegenwoordigd, gemeen-
ten en ook de RECRON en zo zitten we met elkaar bij heel veel onderwerpen aan tafel om advies 
te krijgen om met elkaar de goede dingen te doen maar ook op te schrijven. En uiteindelijk 
komt het advies dat zij hebben gedaan, het stuk komt dan ook hier aan de orde. Voorzitter, het 
is denk ik goed om gewoon de partijen en de opmerkingen en de vragen die gesteld zijn wat af 
te lopen en ik heb begrepen dat ik beperkte tijd heb. Ik zal dus vaart maken en ik hoop dat ik u 
dan allen recht doe. Mevrouw Vedder van het CDA heeft in ieder geval ook iets gezegd over het 
proces. Dank daarvoor. En ik heb u nu ook geantwoord dat het een unaniem advies was wat be-
treft de Natuurvisie. Soms ben je misschien wat te bescheiden, maar het is echt zo. En dat geldt 
trouwens ook voor de bomen- en bossen strategie, die ook zo meteen aan de orde zal zijn. Een 
van de specifieke vragen was over het budget, en dan heeft u het over het agrarisch natuurbe-
heer dat ook door boeren wordt gedaan. En dat er veel behoefte is om meer budget ook te krij-
gen, om nog meer te kunnen doen en te kunnen bijdragen aan natuurbeheer. Het is best een 
lastig onderwerp, want u refereerde aan de € 72,5 miljoen voor het Programma Natuur. En u 
heeft daar eerder een antwoord op gekregen als Staten, dat we dat echt moeten besteden aan 
natuurherstel. Maar de opgave is natuurlijk niet alleen voor die 3 jaren. Het is nog voor veel 
meer jaren. En ik denk dat het goed is te melden dat dit gesprek gaande is, ook in relatie tot het 
nieuwe GLB en dan daaraan gekoppeld het Nationaal Strategisch Plan. Het gaat ook over over-
gangsgebieden. Het gaat over landschapsgrond, waarmee ook het nieuwe kabinet is gekomen. 
In ieder geval genoeg ingrediënten om te kijken: Hoe kun je nou inderdaad de beheerders van 
het gebied, van het landschap, die boeren ook zijn, kunnen we die faciliteren om daar een bij-
drage aan te leveren? Dus wat dat betreft denk ik dat dat nog wel uit staat, maar zeker nadruk-
kelijk onze aandacht heeft. Vervolgens is er ook een vraag gesteld over de wilde zwijnen en de 
Afrikaanse varkenspest. Ik herken dat, dat is een discussie vanuit het ministerie, daar is nadruk-
kelijk iets over gezegd. Een onderzoek wordt dan wel genoemd. En het is een voorzichtig ver-
haal, omdat we met elkaar, dat zeggen we ook in het stuk zelf, de Natuurvisie, omdat we zien 
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dat dit ook wel weer een zoektocht is van hoe kun je met elkaar nu hierin verkeren? Want we 
weten ook dat het ministerie een aantal gebieden heeft aangewezen waarvan we zeggen: Daar 
zou het kunnen. We weten ook dat dat een maatschappelijke discussie is. Dus we hebben ge-
zegd, laten we eerst eens even met elkaar weer onderzoeken wat de mogelijkheden er zijn, ook 
als het gaat om de opdracht die er weer aan verleend moet worden. Jakobskruiskruid is ge-
noemd. Inderdaad, in Groningen een convenant. En ze zijn er misschien in andere provincies ook 
voor andere invasieve exoten misschien wel. Jakobskruiskruid is geen exoot, maar goed, voor in 
ieder geval dit soort planten zijn er allerlei convenanten. Wij hebben het Bermberaad in onze 
provincie een tijdje geleden gestart, waar ook gemeenten in meedoen en waterschappen in 
meedoen. Ik denk, het is goed om hier op te merken dat het goed is om dat daar te gaan agen-
deren. Het heeft in ieder geval nadrukkelijk onze aandacht en dat moet dan ook concreet wor-
den in goede afspraken. Voorzitter, dan ga ik naar GroenLinks, naar mevrouw Slagt, die het wat 
hoog over vindt dat de notitie is opgeschreven. Dat kan ook niet anders, want het is een visie. 
Maar concreetheid zit dan vooral, en dat moet ik hier opmerken, in de Wet natuurbescherming, 
het zit ook in de POV opgeschreven. Het zit natuurlijk ook… Dus het is hier niet het volledig zijn 
van al die dingen die ergens anders al staan, maar het is denk ik van belang om te kijken hoe we 
naar natuur kijken. En daarom ook dat verhaal van beschermen, beleven, benutten nog eens uit-
gewerkt. Maar ook kijkend naar een aantal ontwikkelingen, zoals met de soorten. En dan is ook 
uitgelicht, en dat is nadrukkelijk ook uitgelicht, en niet volledig, want de andere soorten worden 
ook genoemd in andere stukken, in andere documenten en bijvoorbeeld heeft de Rijksoverheid 
ook zelf daar allerlei wetgeving over. Dus ik noem ook dat maar gewoon. Niet om ervan af te 
zijn, maar wel om volledigheid wat weg te houden van de stukken hier. Maar vooral ook te ver-
wijzen naar, en volgens mij is dat in hoofdstuk 6 van de Natuurvisie opgeschreven, een doorkijk 
waar u ook allerlei andere onderwerpen ziet. Het is een beetje de ark van Noach waar we het 
vaak over hebben, maar vervolgens moeten we constateren dat we hier wel wat concreet zijn in 
de Natuurvisie om vooral die wijzigingen van beleid te duiden. Dan gaat het ook over het Upff, 
om het maar even zo af te korten, waar we uitvoering zien. We hebben toch met elkaar die af-
spraak: Beleid, visie is aan GS en PS om vast te stellen. Het uitvoeringsdeel ligt nadrukkelijk bij 
GS, maar het ontslaat u er niet van om iets van een onderwerp te vinden. En volgens mij gebeurt 
dat regelmatig. Ik denk dat dat ook een goede rolverdeling is. Maar we vonden het zeker wel 
van belang om juist deze Natuurvisie direct bij u neer te leggen, om mee te nemen in uw over-
wegingen. Mevrouw Slagt noemde ook een aantal zaken betreffende: Hoe zit het nou met die 
uitvoering, Natura 2000? Daar zijn beheerplannen voor gemaakt. Die zijn 6-jaarlijks, die zijn nu 
weer aan revisie toe. Die worden weer ter inzage gelegd. Dat is ook weer om daarop te reage-
ren voor de samenleving. Dus voor alle duidelijkheid, de instandhoudingsdoelen zijn in die be-
heerplannen vervat en ik denk dat het goed is om daar dan ook naar te verwijzen. Prioritering. 
Dat is ook naar aanleiding van, als ik het goed heb begrepen dat u dat bedoelt, naar aanleiding 
van schade die zich voordoet. Er zijn ook categorieën van urgentie. Er wordt hier een aantal ke-
ren gezegd: Het zit ook veel in andere plannen. We hebben het Beverbeheerplan samen met 
Groningen en de waterschappen opgesteld. U zult zien dat inderdaad, als het gaat om de bever, 
er steeds meer schade is. En dat dan allereerst verjagen aan de orde is, vervolgens preventieve 
maatregelen en uiteindelijk, mocht dat allemaal niet helpen en bijvoorbeeld de veiligheid van 
treinpassagiers aan de orde is, dan zul je uiteindelijk misschien wel tot doden moeten overgaan, 
maar daar zit heel veel aan vooraf. En dat staat ook in dat beheerplan. Hetzelfde geldt voor de 
trap van het wolvendraaiboek. Als u ziet wat daar dan eerst weer aan de orde is voordat je, en 
dat is denk ik heel helder opgeschreven… En zo hebben we nog meer van dat soort plannen met 
elkaar afgesproken. Ook landelijk, maar ook gewoon uit de wetgeving, die maken dat je niet bij 
wijze van spreken maar wat doet naar bevind van zaken, maar gewoon wettelijk vast moeten 
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leggen en je aan die opvattingen moet houden om ook te kunnen acteren als het gaat om be-
heer. Ik verwees net al naar hoofdstuk 6 als het gaat om een schema. Mevrouw Slagt, u vroeg 
om een stroomschema. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik probeer het ook allemaal elke 
keer wat bij te houden, wat er allemaal zo hier en daar staat. Hoofdstuk 6, daar verwijs ik u 
naar, maar we zouden dat best eens kunnen uittekenen, dat is helemaal geen probleem, maar 
laat dan niet de besluitvorming wachten tot het stroomschema er is. Want volgens mij gaat het 
u er juist om dat u inzicht krijgt. We hebben in ieder geval pogingen in tekst gedaan om dat zo 
goed mogelijk ook te vervatten. U hebt het over waterplanten. Wie gaat daar nou over als het 
gaat om bijvoorbeeld overlast gevende invasieve exoten? In de watergangen is het waterschap 
nadrukkelijk verantwoordelijk. We hebben daar ook in de voorbereiding voor deze natuurvisie, 
het Upff, met elkaar bijeenkomsten over gehad. Het is wel een groot vraagstuk. Want neem nou 
de rivierkreeft, wie is daar dan weer verantwoordelijk voor? Oók het waterschap, als het in de 
watergangen van het waterschap is. Dus we zien gewoon heel grote opgaven die zich steeds 
vóór gaan doen, ook als het gaat om de zaken waar we last van hebben. En last, daar bedoel ik 
dan mee…  
 
De voorzitter: Oh. Sorry. Mijnheer Van de Weg, SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Het moest even op me inwerken en tot me door la-
ten dringen. Over het stroomschema. Hoor ik daar nou een toezegging in?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja.  
 
De heer Van de Weg: Dat was de vraag.  
 
Gedeputeerde Jumelet: U stelde volgens mij ook die vraag toch? U stelde ook die vraag dacht ik.  
 
De heer Van de Weg: Ja precies.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Daar kom ik dan zo meteen op.  
 
De voorzitter: Mijnheer Jumelet, ik wil u er ook nog even op wijzen, dat als u heel veel meer tijd 
gaat nemen per fractie… We zitten nu op nog 7 minuten resterend voor nog 10 fracties. Dus of 
u de vaart er een beetje in wilt houden. Dank u wel.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ik hoop niet dat ik te snel spreek dan, maar ik enthousiast door. Voorzit-
ter, de heer Camies, ik ga dan toch even sneller naar hem over: Oplopende schade door exoten, 
ganzenschade, de wolf. Ik maak even de opmerking richting de heer Moes en anderen, die op-
merkingen hebben gemaakt over de aanwezigheid van de wolf. Ik ga niet opnieuw in discussie 
treden, want volgens mij heeft u daar al over gediscussieerd. Ik maak wel de opmerking dat er 
nog een ander aspect aan de aanwezigheid van de wolf leeft. Dat is ander gedrag van andere 
diersoorten. En dat betekent ook dat we daar eens meer kennis van moeten krijgen en dat is wel 
iets dat we op dit moment ook zien, bijvoorbeeld reeën gedragen zich anders in de nabijheid 
van de wolf. En dat betekent ook dat dat weer te maken kan hebben met verkeersveiligheid. 
Dus daar moeten we heel nadrukkelijk ook naar kijken. En dat is een aspect dat ik hier maar ge-
woon noem voorzitter.  
 
De voorzitter: Een moment, een vraag van mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
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Mevrouw Zuiker: Hoor ik nu dat de gedeputeerde zegt dat de wolf en groot wild in samenhang 
met elkaar worden bekeken ook qua beheer? Klopt dat?  
 
De voorzitter: Mijnheer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Nee voorzitter, ik maak alleen maar de opmerking dat, als het gaat om 
voor- en tegenstanders van de wolf, zo ongeveer is het inmiddels te duiden, dat je ook ziet dat 
er ook nog een ander aspect moet worden genoemd. Dat is hoe andere dieren zich gaan gedra-
gen. En dat kan bijvoorbeeld ook weer reden zijn om eens goed te kijken naar verkeersveilig-
heid en wat dat dan betekent en hoe dat dan ook bijvoorbeeld voor beheer van natuur zijn be-
tekenis heeft. Dat wilde ik duiden. Ik heb het niet over beheer in dit soort situaties.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Eigenlijk zegt u: Het klopt, ik ga de wolf inderdaad meenemen in de beoorde-
ling als ik het heb over groot wild. Volgens mij zegt u dat gewoon.  
 
De voorzitter: Mijnheer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Nee voorzitter. Ik maakte alleen de opmerking dat de heer Camies iets 
zei over de wolf. Ik zeg daarbij dus inderdaad: Ik hoorde uw discussie en maakte de opmerking, 
dat we zien dat bij wijze van spreken in bepaalde gebieden andere dieren die daar zijn zich an-
ders gaan gedragen. En dat is gewoon een constatering. En wat dat dan betekent, ik denk dat 
dat van een andere orde is. Voorzitter, de heer Veldsema van de ChristenUnie, waar het be-
treft… Hij heeft een opmerking over de gewasbeschermingsmiddelen, water vasthouden, hoe 
gaat dat nou als je kijkt naar natuur. We zien in het hele complex van natuurbeheer en natuur-
aanpak als het gaat om het programma Natuur, het nieuwe programma, dat er niet alleen geke-
ken wordt naar de stand van de natuur of de staat van instandhouding, maar dat er ook geke-
ken wordt naar de omstandigheden, het klimaat, dat heeft te maken met water, dat heeft met 
hydrologische maatregelen te maken. En dan moeten we constateerden dat dat onze volle aan-
dacht heeft. Dus het wordt steeds breder in de aanpak. Ik denk dat daardoor en daarvan gecon-
stateerd kan worden, dat daar de natuur ook beter van wordt. En dat is best complex. Maar het 
is wel het onderwerp dat we met elkaar steeds zien. Collega Kuipers zit hier ook. Water, natuur, 
we hebben met elkaar die opgave in samenhang te doen. En je ziet steeds meer dat dat ook op 
tafel komt in allerlei programma's. Voorzitter, de heer Berends van de Partij van de Arbeid. Ik zei 
al even over dat advies: Uitgangspunt zitten er inderdaad in. En u maakt uw opmerking inder-
daad, als je hier BBB zegt dan krijgen mensen andere associaties, maar ik heb het nog steeds 
over de vier B’s. Het gaat over beleven, beschermen, benutten en dan de balans. Ik denk dat het 
goed is dat steeds te zoeken. Maar u heeft gelijk. Als je niet beschermt, heb je ook niks te bele-
ven en te benutten en is de balans zoek. Dus het is echt een zoeken naar hoe dat het beste kan 
gebeuren. En maatschappelijke discussie is helemaal niet verkeerd over dit soort onderwerpen. 
Want we zien in de coronatijd dat de natuur nadrukkelijk belangrijker is geworden in de bele-
ving van mensen. Het is een uitlaatklep geworden om met de natuur bezig zijn, in te gaan en te 
beleven. Ook met nieuwe bezoekers hebben we te maken. Voorzitter, de SP, de heer Van der 
Weg. Stilstaan zei u volgens mij letterlijk. Als er iets niet stilstaat, dan is dat de natuur en alles 
wat daarmee te maken heeft. Ik zal niet uitweiden over stikstof, of over waar we de gesprek 
over voeren als het gaat om het natuurpact uitvoeren, extra hectares proberen te krijgen om die 
ook een functie anders te geven. Er is heel veel in beweging op dit punt. En ik constateer dat dat 
juist niet stilstaat en dat het alles in beweging is en misschien zelfs wel veel te veel in beweging 
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is voor een aantal mensen. Zeker als je je bedrijf in die omgeving hebt waar al die ontwikkelin-
gen zich voordoen. En ik zeg hier ook maar: Je zult maar agrariër zijn, agrarische ondernemer 
zijn, die net in zo’n gebied zit, in een overgangsgebied, en daar dan ook tegen de grenzen aan-
loopt. Dan moet er iets gaan veranderen en dan moet er iets gebeuren en dat is soms heel ingrij-
pend en zeker niet makkelijk. Dus stilstaan, dat herken ik niet. Ik hoorde u ook iets zeggen: Er 
staat nergens iets over insecten. ‘Heel Drenthe Zoemt’ is ons programma als het gaat om insec-
ten. Nadrukkelijk hebben we in Drenthe met het IVN de ‘bijles’, de ‘bijles’. Heeft daar zelf ook 
geld voor beschikbaar gesteld. Overgangsgebieden, duurzaamheidsplannen, het PNP. U heeft 
die opmerking gemaakt: Daar gaan we het vanmiddag ook nog over hebben. Spuitvrije zones. 
De pilot gewasbescherming en bollen, daar hebt u denk ik ook naar verwezen. Maar als het 
goed is, hebt u inmiddels ook een brief gekregen van ons college deze week, afgelopen dinsdag 
besloot ons college, waarin u uitgelegd wordt hoe het zit met die ruimtelijke aspecten daaraan 
en volgens mij wordt helder uiteengezet wat daarin de mogelijkheden zijn. Maar ik zou u willen 
verwijzen naar die brief van het college. Mevrouw Zouine van D66. Ik maak toch de opmerking 
maar even richting u als het gaat om stikstof. U zegt: Regelgeving en wetgeving, het duurt alle-
maal lang en zo. Ja, dat vind ik ook. Volgens mij zijn wij het hier heel snel met elkaar over eens. 
Ik heb onlangs een interview gegeven aan een van de bladen en daar werd mij dat ook ge-
vraagd. Waar hapert het nou? Bronmaatregelen, bronmaatregelen, bronmaatregelen. Dat zijn 
weer drie b’s, maar zo is het wel. Als de Rijksoverheid geen bronmaatregelen neemt en vol-
doende, dan kunnen we hier inderdaad geen vergunningen afgeven. En als er 25 km afkap 
wordt ingevoerd in een AERIUS-systeem, dat is mijn frustratie even hier, dan hebben we een sys-
teem, een rekenmodule dat op dit moment niet gevalideerd is. En dat is waar we met elkaar te-
gen aanlopen. Dus ik vind het prima als u het college hier erop aanspreekt, dat moet u ook blij-
ven doen, maar ik verwijs ook even naar de gezamenlijke verantwoordelijkheid die daar is voor 
Rijk en provincies.  
 
De voorzitter: Een vraag van mevrouw Zouine, D66.  
 
Mevrouw Zouine: Dank voorzitter. Ik hoor inderdaad wat de gedeputeerde zegt. Toch kan ik me 
niet aan de indruk onttrekken dat wij als provincie, als college en als PS een eigen verantwoor-
delijkheid hierin dragen. En ik hoor u ook aangegeven: Inzetten op beschermen, benutten en 
beleven. Toch vragen wij elke keer eigen verantwoordelijkheid te willen nemen en te kunnen 
nemen om een prioritering slag te maken naar versnellen, verbeteren en verbinden, en daarmee 
doelend op de verschillende deel agenda’s van GS.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, als het gaat over hoog over, dan is dit een voorbeeld van 
hoog over. Want ik weet echt niet wat u bedoelt. En waar u uw opmerking maakte, dat als het 
gaat om stikstof wet en regelgeving en u kijkt dan het college aan, u wordt nu gesouffleerd, 
maar het gaat er in ieder geval om dat wij met elkaar constateren dat we die gezamenlijke op-
gave hebben. En als er geen bronmaatregelen worden genomen in Den Haag, behalve het iets 
langzamer rijden op de snelwegen, dan blijven we met elkaar in een dilemma. En dat zien we nu 
landelijk ook. En we constateren met elkaar dat, zeker ook met bij wijze van spreken het reken-
model AERIUS niet gevalideerd, we nu niet verder kunnen. En dat is wel een hele lastige en daar 
heeft heel Nederland mee te maken. Er is ook een oproep om met elkaar snel weer uit die im-
passe te komen en dat doe je wel samen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zouine en daarna de heer Vorenkamp. Gaat uw gang.  
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Mevrouw Zouine: Dank u wel. Ik denk dat we hier toch van mening blijven verschillen. Dat u al-
leen afgaat op wat het Rijk wil en doet en daarmee onvoldoende oog hebt om zelf vanuit de 
provincie bijvoorbeeld de gebiedsgerichte aanpak… Dus niet alleen de bronmaatregelen maar 
ook de beleidsmaatregelen, waarin de provincie de verantwoordelijkheid heeft en kan en moet 
nemen.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dan moet ik helaas constateren dat we het zeer met elkaar 
oneens zijn, maar dat mag hier natuurlijk ook, want ik denk dat dat toch echt anders ligt. Maar 
goed, dan moeten we daar later maar een keer weer over doorpraten. Maar in ieder geval con-
stateer ik dat ik op die opmerkingen een antwoord heb gegeven. U maakt ook de opmerking 
over het globaal financieel overzicht bij de Natuurvisie. Het is niet gebruikelijk om bij een visie 
ook een financiële paragraaf mee te sturen. Wat ik u wel kan toezeggen, en dat zeg ik aan de 
Staten, dat wij best wel bereid zijn om wat we u toegestuurd hebben ook als bijlage bij de stuk-
ken te doen. Dan maakt het niet direct onderdeel uit van het stuk zelf, maar wel als bijlage. Ik 
denk dat u dat ook kan worden toegestuurd, zodat het ook bij de besluitvorming kan worden 
meegenomen. Maar dan is het een bijlage en hoeven we het stuk niet te veranderen voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Vorenkamp van de PVV heeft ook een vraag.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Ik hoorde gedeputeerde zeggen: Zonder Rijksbronmaat-
regelen geen vergunningverlening meer mogelijk, en ook AERIUS ligt plat. Kan ik hieruit conclu-
deren dat op dit moment de hele vergunningverlening plat ligt in Drenthe?  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik ben in mijn enthousiasme natuurlijk wel duidelijk en ver-
volgens moet je gaan nuanceren. De vergunningverlening ligt grotendeels op dit moment moei-
lijk om aan te kunnen voldoen. Wij doen dat samen, zal ik maar zeggen. Vergunningverlening 
zit bij de heer Kuipers. Ik doe dan stikstof inhoudelijk, maar we constateren dat er met de reken-
module wel wat problemen zijn. Die is 20 januari mogelijk weer te gebruiken. Maar er is inmid-
dels duidelijk geworden dat er toch wel nog wel wat heel wat vragen zijn. En we hebben net bij 
de beantwoording van de rondvraag gehoord van de heer Kuipers, dat we graag deugdelijke en 
en houdbare vergunningen willen afgeven. Dus daar zit het hem in. En als het kan, dan kan het. 
Als het niet kan, als we onze zorgen hebben, dan zullen we dat toch ook moeten melden. Maar 
dat betekent dat er echt nog goed moet worden gewerkt aan een deugdelijke AERIUS rekenmo-
dule. Er moet echt nog wat aan gebeuren. Daar is de Rijksoverheid en ook de provincie mede-
opdrachtgever in op dit moment. Maar dat is op dit moment wat het is. Er worden hier en daar 
vergunningen afgegeven. Maar u leest misschien ook de krant als het gaat om de NRC. Die zegt, 
en dat heeft u misschien gehoord vanuit Overijssel, dat het daar opgeschort is. Maar vooralsnog 
niet bij ons, maar de mogelijkheid om te vergunnen is op dit moment lastig.  
 
De voorzitter: Gaat u verder met uw beantwoording. U heeft nog 2 minuten.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel. Dan vooral naar de Partij voor de Dieren. We zien nadrukke-
lijk wel de medewerking vanuit de landbouw. Ik zeg dat hier toch maar. Vanuit het programma 
duurzame melkveehouderij en natuur zien we juist wel degelijk mensen die ook zich melden om 
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mee te doen, uit zich zelf mee te doen, om met dat programma aan de slag te gaan. Dat waar-
deren we zeker, want ook hier zien we denk ik wel weer resultaat. Dus dat als eerste opmerking. 
Nieuw beleid voor ganzen, het GAK. De heer Moes heeft dat net al even aangehaald. Het is 
denk ik toch wel onze werkwijze geweest om niet te zeggen van bovenaf: Zo moet het. Want dit 
is nou net zo’n onderwerp waar je ziet dat een boer vindt dat die ganzen er wel mogen zijn in 
het natuurgebied. Vreten bij hem op het land is wat minder geslaagd of wenselijk. En de natuur-
organisatie zegt: Dat is nou eenmaal het geval als je natuur realiseert. En dan kom je met elkaar 
aan tafel en is er vanuit de natuurorganisaties en vanuit de FBE en vanuit nog meer organisaties 
gezegd: Zullen wij dan net zoals in Groningen, ik haal toch maar weer wat uit Groningen, een 
zogenaamd GAK gaan starten? Toen hebben wij gezegd vanuit de provincie: Dat lijkt ons een 
goeie, want als je tot zo’n akkoord kunt komen, dan zijn alle belangen ook behartigd. En vol-
gens mij was de vraag ook: Wie zitten op dit moment in die afvaardiging dan? Dat is de land-
bouw, dat zijn de WBE’s, dat zijn de TBO’s, de Terreinbeherende Organisaties en de Dierenbe-
scherming zit ook aan tafel. Ik heb begrepen dat de Vogelbescherming niet wil deelnemen. Dus 
het is een breedte in ieder geval, die mij wel vertrouwen geeft dat er ook een goede uitkomst 
zal zijn.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Even voor de zekerheid: De Dierenbescherming zit aan tafel bij het ganzenak-
koord? De organisatie Dierenbescherming?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Die zit bij de FBE, want die zit in de FBE. Ja, ja, zeker wel.  
 
Mevrouw Zuiker: Er zit iemand, sorry voorzitter. Gaat uw gang. De persoon die in de FBE zit, die 
daar aan tafel niet voor de Dierenbescherming. Die zit daar aan tafel voor Natuurmonumenten. 
Of ik heb het fout, maar die zit niet voor de Dierenbescherming aan tafel bij de FBE.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik denk dat we dat even moeten uitzoeken, want ik zie die 
dame voor mij, die volgens mij namens de Dierenbescherming meedoet in de FBE. Dat moeten 
we even helder hebben, dan kom ik daarop terug. Dat lijkt me goed. Dat zal ik zo meteen in de 
pauze even kunnen vragen. Dan is de vraag welke soorten er bestreden worden. Bladzijde 53 
schreef ik voor mezelf op. In Upff kunt u een hele lijst vinden die ook landelijk is vastgesteld. Er 
staat ook beheren of beheersen of bestrijden achter geschreven. Dan ga ik snel door naar de 
heer Moes van de VVD. Hoe bepaal je nu hoeveel edelherten er kunnen komen? We hebben één 
edelhert. Gelijk hebben we ook met elkaar afgesproken in alle vooroverleg met alle organisaties 
van beheren tot en met beschermen, dat wij zo snel als mogelijk dat gesprek gaan openen, om 
te kijken: Hoe ga je nou een beheerplan maken? En dat heeft niet alleen te maken met het aan-
tal, maar het heeft ook te maken met de omgeving. Dus ook bij wijze van spreken mogelijke 
schade of bijvoorbeeld verkeersveiligheid. Want daar is natuurlijk ook bij dat ene edelhert de 
uitvraag geweest: Kunt u ons aangeven hoe zo’n beest zich gedraagt. Dat is denk ik niet onbe-
langrijk als het er meer zijn en als er nog meer zijn te verwachten. De verwachting was dat het 
nog even zou duren. Er is er een komen aanlopen. De verwachting is dat het nog wel even zal 
duren dat er weer een tweede komt. Maar ja, als die eerste nou ook al lang op zich liet wachten 
en er nu wel is, zou het misschien wel sneller kunnen zijn dan we hebben opgeschreven. Daarom 
zo snel mogelijk aan de start om voor het edelhert een beheerplan te maken, voor het damhert. 
En als het gaat om, laten we zeggen het wild zwijn, dan is daar net ook iets over gezegd. Het 
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ganzenakkoord, het GAK, ik vind het toch wel mooi, gemeenschappelijk administratiekantoor 
dacht ik eerst. Maar het is in ieder geval zo dat de schade toeneemt. Ook het schudden van eie-
ren wordt wel eens ingebracht als een mogelijkheid. Maar wel in die balans, zoeken we naar, 
probeer nou met elkaar goede afspraken te maken. En volgens mij is daar ook de mogelijkheid 
toe. U noemde ook het talud van de A28, om heel praktisch te zijn. Rijkswaterstaat is daar de 
wegbeheerder en heeft dat ook te doen. We zullen nog eens met elkaar dat gesprek moeten 
aangaan, om dat ook werkelijk wat verder te brengen. De PVV, de heer Vorenkamp, noemde 
een heel aantal zaken op. En als laatste, want hij noemde een aantal dingen op en vroeg eigen-
lijk maar één ding en dat was Westerveld, heb ik opgeschreven en dat is de gemeente Wester-
veld die ook een zienswijze heeft ingediend. We zijn er constant mee in gesprek, want Wester-
veld is een belangrijke gemeente in verband met alle natuur die in die gemeente is, met alle pe-
rikelen met een aantal diersoorten zal ik maar zeggen. Maar het is wel een zoektocht hoe je ook 
daar de balans kunt vinden. En als natuur beknellend gaat worden, zoals ze het soms daar erva-
ren in de gemeenteraad, dan is dat wel heel jammer, want tegelijkertijd zeggen we erbij: Ja 
weet even, dit is wel waarom die toerist naar Westerveld komt. Dus je zoekt naar de balans en 
naar de goede sfeer. We hebben wel met elkaar geconstateerd: U als gemeenteraad gaat er zelf 
over. En dat is geen enkel misverstand bij alle ontwikkelingen. De gemeente gaat er zelf over. 
Dat neemt niet weg dat wij als provincie een aantal opgaven hebben, ook als het gaat om het 
Natuurpact, als het gaat om de hectare, als het gaat om de systemen. Maar de gemeente gaat 
over haar eigen bestemmingsplanwijziging. En dat is denk ik helder wat betreft de antwoorden.  
 
De heer Vorenkamp: Voorzitter, voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Vorenkamp, gaat uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Mag ik dat uitleggen als het primaat ligt bij de gemeente Westerveld?  
 
Gedeputeerde Jumelet: In eerste instantie zeker, want zij gaan met elkaar… Als er bijvoorbeeld 
landbouwgrond natuur wordt, zal de gemeente daar en de gemeenteraad daarvoor in charge 
zijn om dat ook te gaan doen, die wijziging. Zo werken we met elkaar. Maar belangrijk is dan 
wel te constateren dat, als je dat bij wijze spreken van landbouw naar natuur niet wilt, dat dan 
die boer die daar zit met zijn bedrijf, niet kan meedoen aan een aantal subsidieregelingen voor 
wat betreft agrarisch natuurbeheer. Want dat is gekoppeld soms aan de functie natuur. En zo 
spreken we met elkaar. Je kunt misschien wel ergens een deur dicht houden, maar misschien is 
het wel slimmer om hem een beetje open te doen, want dan kun je ook met elkaar gebruik ma-
ken van de maatregelen en van de subsidiemogelijkheden die er zijn. Die willen we aan niemand 
onthouden. En dat gesprek wordt gevoerd. Maar in principe, de gemeenteraad is daar aan zet. 
Nog twee voorzitter. Mevrouw Kort van STIP. Bos rond Natura 2000. Bos wordt natuurlijk zo 
meteen behandeld, maar het is denk ik goed om je te realiseren dat rondom Natura 2000 ook 
het NNN is. En we hebben juist de grootste opgave voor een nieuw bos binnen het NNN aan de 
orde. En dat is denk ik ook onze opgave, dat we zeggen: We hebben een andere natuurdoeltype 
in dat NNN op dit moment op kaart staan. Maar kan daar ook bos komen? Dat is in feite waar 
we met elkaar afspraken over aan het maken zijn met de TBO’s. Maar dat is allemaal denk ik in 
ontwikkeling. De zonneparken, het was geen slip of the tongue, maar het gaat er ook om dat de 
biodiversiteit ook aandacht heeft. Bij zonneparken op land, we hebben met elkaar als college en 
u als Staten de voorkeur voor zon op daken. Maar nog steeds zien we natuurlijk bij de oude 
plannen dat het in het land is, maar het gaat daar ook over biodiversiteit. Het kan geen alleen 
maar industrie zijn. Voorzitter. Tenslotte Sterk Lokaal. Casuïstiek. Als u erover begint bij de 
derde zin, dacht ik, oh, dat herken ik wel. Dus het was niet zo heel ingewikkeld waar u het over 
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had. Er zijn wel rechterlijke uitspraken inmiddels. Van belang is, denk ik, dat we voldoen aan re-
gelgeving en dat is gewoon ook nationale regelgeving. Wet natuurbescherming is niet alleen 
maar Europees, maar gewoon nationale wetgeving Wet natuurbescherming. Ecologische toet-
sen. Analyses moeten worden gemaakt. De rechter heeft daar iets over gezegd, dus het is niet 
aan mij om daar nu nog weer iets over te zeggen. Maar weet ook dat we nu met de gemeente 
daar goed in overleg in zijn. En de kwestie is bekend. En volgens mij ligt er nu een uitspraak en 
moeten we ons daar gewoon bij neerleggen voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Nog een laatste interruptie van de heer Schoenmaker Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel. Het gaat mij er in dit geval niet om dat de provincie hier in 
moet grijpen. Het gaat er met name om, in een breder verband, om dit soort situaties in de toe-
komst te voorkomen. En dan weet ik ook dat er een taskforce zit op de ruimtelijke ordening met 
ondersteuning vanuit de provincie. Ik denk eigenlijk in die richting van, zou de ambtelijke capa-
citeit vrijgemaakt kunnen worden voor gemeentes, om in toekomstige gevallen ondersteuning 
vanuit de provincie te kunnen krijgen en desnoods in cofinanciering aangezien ze nu extra be-
drijven ook inhuren.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter. Mijnheer Schoemaker neem mij niet kwalijk, maar ik zei net 
hier tegen de heer Vorenkamp dat de gemeente en de gemeenteraad in charge zijn. Die zijn ge-
woon aan zet en dat geldt ook voor dit soort zaken. En de vraag, als u naar capaciteit vraagt, 
dat is een andere vraag, stel ik hier ook zomaar vast. Die vraag hebben wij niet gekregen vanuit 
de Westerveld en ook niet uit de andere gemeenten op dit punt. Maar mocht dat zo zijn, dan 
gaan we zeker eens met elkaar in gesprek. Want uiteindelijk moeten we de goede vergunningen 
afgeven. En ik denk dat dat daar dan in zit. Maar ik kan me voorstellen dat we het hier even niet 
aan koppelen, want de rechter heeft er iets van gevonden. Maar ik heb gehoord wat u gezegd 
hebt.  
 
De heer Schoenmaker: Een korte toevoeging.  
 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Schoenmaker voor de allerlaatste korte vraag.  
 
De heer Schoenmaker: Nee, het is begrijpelijk dat de gemeente Westerveld natuurlijk niet bij u is 
gekomen in deze casus, omdat ze ervan uitgingen dat de externe partij dit soort zaken zou rege-
len. Dus met name is dit proces leren voor de toekomst.  
 
De voorzitter: Een instemmend geknik. Dank u wel gedeputeerde voor uw reactie in de eerste 
termijn. Dan was dit normaal gesproken het moment dat ik onze inspreker de heer Chrispijn nog 
een keer het woord zou willen geven. Alleen ik denk dat hij van achter zijn beeldscherm mee zit 
te kijken. Dat hoop ik althans. We gaan over naar de tweede termijn van de fracties, alleen ik wil 
er wel bij opmerken dat het heel kort moet en we hebben natuurlijk ook nog een behandeling 
in Provinciale Staten. Dus we gaan eventjes iedereen bij langs, maar alleen als u echt een korte 
vraag heeft en bewaar anders uw munitie alstublieft voor PS. En dan gaan we daarna lekker lun-
chen. We willen ook niet dat de kroketten koud worden. Mevrouw Vedder van het CDA, heeft u 
een inbreng? Kort.  
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Mevrouw Vedder: Ja, dank voorzitter, ik zal proberen het kort te houden. Ik wilde het toch nog 
even hebben over de wolf, of liever gezegd het wolfwerende raster en dan laten we buiten be-
schouwing of die nou wel of niet werkt. Maar ook vandaag weer werd in dit huis benoemd door 
een fractie, dat volgens de Wet dieren elke houder van dieren wettelijk verplicht is deze te be-
schermen tegen predatoren. En dus is in feite elk doodgebeten schaap een wettelijke overtre-
ding. En die fractie heeft daar in principe gewoon gelijk. Nou woon ik in Zuidwest-Drenthe op 
het platteland. Om mij heen en onze boerderij bevinden zich zo’n 15-20 schapenkuddes. Dren-
the is niet voor niks de schapenprovincie. Er is geen hek te bekennen nog. En daar ben ik blij 
mee, want wij delen onze boerderij niet alleen met koeien en schapen, maar onder andere ook 
met reeën, hazen, dassen vossen, et cetera. Af en toe komt er een wildzwijn door de afrastering 
gestampt. En met name die reeën hebben een heel vaste routine, een vast patroon. Ik weet op 
elk uur van de dag waar ze zijn, want ze hebben een vaste rondje. En hekwerk, met name hek-
werk dat zich steeds verplaatst, heeft een enorme impact op wild in ons platteland op hun rou-
tine en hun bewegingsvrijheid. En mijn vraag aan de gedeputeerde is: Wil de gedeputeerde dit 
potentieel schadelijke effect van die combinatie Wet dieren en de beschermde status van de 
wolf in kaart brengen, wat dat betekent voor de bewegingen van wild in Drenthe en dit effect 
bij het IPO aankaarten? Want de Wet dieren is ouder dan de wolf, daar hebben ze toen geen re-
kening mee gehouden. Ik maak me echt zorgen…  
 
De voorzitter: Een moment mevrouw Vedder, u heeft een interruptie van mevrouw Zuiker van 
de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Fijn dat mevrouw Vedder ook inderdaad ons gelijk geeft, dat een 
schapenhouder verplicht is zijn dieren te beschermen. Je houdt die dieren, je bent er verant-
woordelijk voor, je moet ze beschermen. Zegt het CDA nu dat die schapenhouders zich niet aan 
de wet hoeven te houden?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Ik zeg dat die wet en dat artikel waar dat in staat over die predatoren ouder 
is dan de introductie van de wolf, de veehouders in Nederland voor de onmogelijke situatie stelt 
dat ze hun vee fatsoenlijk kunnen beschermen, tenzij ze elk schaap in een hekwerk zetten. Dat 
heeft een enorme impact op ons platteland in Drenthe, want we hebben nogal wat van die scha-
pen. En ik maak me zorgen over wat dat betekent voor ons platteland en voor het wild wat 
daarin leeft. Dat is wat ik zeg.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dus u wilt die Wet dieren veranderen? Dat gaan we hier niet doen in het parle-
ment van Drenthe, dus daar moeten u ergens anders zijn. Die wet is nu gewoon de wet. En wat 
u nu zegt, is dat die schapenhouders zich niet aan die wet hoeven houden omdat het niet prak-
tisch is. Dan kan je misschien geen schapen houden. Dus punt.  
 
De voorzitter: Wat is uw vraag mevrouw Zuiker?  
 
Mevrouw Zuiker: Geen vraag.  
 
De voorzitter: Ik zou toch wel echt willen aandringen op het feit dat als we interrupties plegen, 
zeker in een tweede termijn, dat dat een vraag betreft, een verhelderende vraag. Want anders 
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heb ik heel graag zoals ik net al aangaf, dat u uw munitie bewaart voor PS. Mevrouw Vedder, 
was u klaar met uw betoog?  
 
Mevrouw Vedder: Er wordt door de Partij voor de Dieren mij woorden in de mond gelegd die 
niet kloppen. Een van de oplossingen zou bijvoorbeeld zijn dat je wat doet aan de beschermde 
status van de wolf. Maar daar moeten we het een andere keer maar over hebben dan.  
 
De voorzitter: Goed. Dank u wel. We gaan verder met mevrouw Slagt van GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, wij zijn heel blij met de toezegging dat er een stroomschema toege-
voegd gaat worden, die dan misschien los staat van de besluitvorming. Maar we dachten, of ik 
zat ter plekke te bedenken, kan die dan bij de Upff toegevoegd worden bij de definitieve versie? 
Ik zie geknik, dus daar ben ik ook heel blij mee. En de motie van 7 juli over de SDG’s, de Sustai-
nable Development Goals, dat die zouden geïmplementeerd worden in ieder stuk. Dus, daar zou 
ik op zijn minst ook, net zoals de financiële bijlage bij de Natuurvisie toch voor 9 maart die geïm-
plementeerd willen zien. En of dat kan dan, is de vraag. En ik heb ook nog wat anders te zeg-
gen, maar ik gebruik het woord munitie niet in dit kader, maar ik ga bij PS nog de wilde eend 
bejubelen. Maar geen munitie.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Mijnheer Camies, heeft u nog iets voor de tweede termijn?  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Ik zal proberen het kort te houden, aan de andere kant, 
misschien kan ik van mijn vorige bijdrage nog wat afsnoepen qua tijd. Ik weet niet of dat op die 
manier werkt. Ik zie de voorzitter nee schudden, dus ik houd het kort. Ganzen. We horen nog 
geen echt concrete maatregelen van de gedeputeerde, zoals bijvoorbeeld de heer Moes zeer 
eloquent voorstelde. Het lijkt ons een beetje erop alsof GS zich toch niet willen branden aan al 
te grote maatregelen. Wat wij toch jammer vinden, want waarschijnlijk moet er dan eerst meer 
schade komen voordat wij andere provincies volgen. Wat betreft de wolf. Ik wil de heer Jumelet 
bedanken dat die ons souffleert. Want inderdaad, we hadden het nog niet gehad over de ver-
keersveiligheid door de interactie met andere dieren. We vragen ons wel af of daar nog een stu-
die van komt. Maar ook hier horen we over het algemeen nog geen concrete visie op bijvoor-
beeld maatregelen bij een forse toename van de populatie. Want dat is toch wel iets waar wij 
ons zorgen om maken, want we willen toch ook de schapenhouders enig perspectief bieden. 
Maar misschien dat dat in het wolvenplan nog terugkomt. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Camies. De heer Veldsema van de ChristenUnie?  
 
De heer Veldsema: Nee hoor. Wat er nog over is, dat houden we graag voor PS.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. De heer Berends, Partij van de Arbeid?  
 
De heer Berends: Dank u wel voorzitter voor de uitgebreide toelichting van de gedeputeerde. 
De balans is wat ons betreft goed verwoord in de Natuurvisie. Met nadruk ‘visie’. Maar zoals ik 
wel eens in een eerder stadium heb gezegd op een ander onderwerp: Beleid is mooi, maar het 
komt op de uitvoering aan. Dat zie je hier helemaal terugkomen. Maar we zien het wel goedko-
men. Neem ook het recente voorbeeld van wat hier vlakbij speelt, dat is in de wijk Kloosterveen, 
de woninguitbreiding en de combinatie dan met het Natura 2000-gebied Fochteloërveen en de 
kraanvogel en het foerageergebied. Daar botsen de belangen, dat merk je gewoonweg. Maar 
met deze visie in de hand moet je daar uit kunnen komen wat ons betreft. We willen ook de 
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waardering uitspreken voor de betrokkenen, dus die allemaal een zienswijze hebben ingeleverd. 
Maar het geldt ook voor de vierde macht, zoals ik het altijd noem. Die hebben echt top werk ge-
leverd, want die hebben de boel wel transparant gemaakt in die kolom hoe zij daartegenover 
staan. Ga er maar aan staan.  
 
De voorzitter: Mijnheer Berends, ik ga u onderbreken. Mevrouw Slagt van GroenLinks heeft een 
vraag.  
 
De voorzitter: De foerageergebieden mogelijk als oplossing bij de wijk in Kloosterveen, daar 
heeft GroenLinks schriftelijke vragen over gesteld aan Assen. Ik ben benieuwd hoe de heer Be-
rends daartegen aankijkt.  
 
De voorzitter: Mijnheer Berends.  
 
De heer Berends: Dat gaan we hier niet beantwoorden en dat zal u niet verbazen. Maar er geldt 
een 5 km foerageerterrein heb ik begrepen, afstand. Maar zoals ik zei, daar botsen de meningen 
in de goede zin van het woord en we zullen daar ongetwijfeld wel uitkomen. Voorzitter, als 
laatste. De wolf is genoemd. Ik wou het eigenlijk niet meer noemen, maar ik gun iedereen om 
een keer een huilende wolf mee te maken. Ik heb dat zelf in Duitsland mogen meemaken, ‘s 
nachts in bed en gelukkig wel op veilige afstand. Dat zou een geweldige toeristische attractie 
ook hier zijn. Voorzitter, als laatste dan. U merkt het aan mijn woorden, maar in PS zullen we 
dat uiteindelijk uitspreken, we zitten hier met een positieve grondhouding in. We zitten hier 
met een zeer positieve grondhouding in. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar de heer Van de Weg van de SP.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Ik zal het heel kort houden, nog voor inderdaad 
Provinciale Staten. Even een korte vraag aan de gedeputeerde. U rept over een brief schrijven, 
en die zou over de sierteelt gaan, de spuitvrije zones, die wij ontvangen zouden hebben. Dat 
roept bij mij niet iets op. Heel recent zei u.  
 
De voorzitter: Ik hoor van mijn buurvrouw dat die gisterenmiddag is binnengekomen en die 
wordt nog op de Lis geplaatst.  
 
De heer Van de Weg: Oké, want anders zou dat wellicht onze bijdrage over de insecten et cetera 
wat bijgestuurd hebben.  
 
De voorzitter: Ik beantwoord hem even voor de heer Jumelet.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Had u nog een andere vraag?  
 
De heer Van de Weg: Ja, nog eigenlijk een opmerking, want ik wil nog wel even in de toekomst 
en misschien in Provinciaal Staten nog wel even de discussie met de heer Jumelet aan over be-
schermen. Hoe dynamisch of hoe statisch het woord beschermen is. Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar mevrouw Zouine van D66.  
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Mevrouw Zouine: Dank u wel voorzitter. Aan de heer Jumelet. Uiteraard kennen wij ook de ver-
antwoordelijkheid vanuit de Rijksoverheid en kennen we het regeerakkoord. Daarbij zijn er ook 
natuurlijk taken en verantwoordelijkheden voor de provincie, voor de provinciale overheid. Het 
lijkt wel elke keer in deze discussie of u deze ontkent, maar is de gedeputeerde het met ons eens 
dat provinciale taken… dat de provincie ook taken en verantwoordelijkheden heeft? Daarnaast 
heeft u ook grote waardering uitgesproken voor de samenwerking in de Commissie Landelijk 
Gebied. Hierin is ook door veel betrokkenen gesproken en aangedrongen om een concretere uit-
werking van soortenbeleid als een paraplu te gebruiken voor ganzen, Ermberaad en dergelijke. 
Voor dit advies bestaat er een brede ondersteuning binnen de Commissie Landelijk Gebied, maar 
de vraag is waarom deze eigenlijk niet is opgenomen door GS in deze visie. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan mevrouw Zuiker Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Ik heb nog drie concrete vragen. De eerste is, die we ook al in de 
eerste termijn hebben gevraagd. Kan het college ons ons verzekeren dat populatiebeheer wordt 
gebaseerd in relatie tot de verkeersveiligheid op onderzoek met een wetenschappelijke basis? 
De tweede vraag is: Wat gaan we doen met invasieve exoten zoals wasberen en wasbeerhonden, 
kunt u daar kaders voor opnemen in de Natuurvisie? En tot slot. Het Uitvoeringsplan zal zo nu 
en dan worden aangepast. Zijn GS bereid om die aanpassingen dan ook voor een zienswijze naar 
de Staten te sturen? Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zouine heeft haar microfoon nog aan, of ze die uit wil zet-
ten. We gaan verder met de heer Moes van de VVD.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. Omwille van de tijd komen we in de Staten er op terug.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. De heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u voorzitter. Ik heb nog één vraag. Waarom zou uit de leeswijzer 
de regel, het voorbehoud dat daar staat, dat bij de introductie van nieuwe soorten schade en ne-
gatieve maatschappelijke effecten voor de wolf niet van toepassing zijn? Kunnen zijn, vooral 
met de nadruk op ‘kunnen zijn’. Want interactie met andere dieren kan bijvoorbeeld ook zijn 
met paarden en koeien, die dan bij een wolvenaanval op hol slaan en dan de op de weg terecht-
komen. Nou, dat is geen pretje, dat kan ik u wel verzekeren. Bij Pesse zijn er een aantal doden 
gevallen dus, door koeien op de weg.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan mevrouw Kort van STIP.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel voorzitter. Wij komen ook in PS hierop terug.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan als laatste de heer Schoenmaker Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Bedankt voor de beantwoording gedeputeerde. Wij komen daar in de 
toekomst op terug. We zullen ook nog bij de andere gemeentes informeren of het probleem 
daar ook speelt, en bij de andere verenigingen. Een hele korte opmerking tot slot. Bij het edel-
hertenbeheer in relatie met verkeer in Drenthe en met slachtoffers, denk ik dat wetenschappe-
lijk onderzoek, zoals ik zojuist heb gehoord, dat het lastig is, omdat je volgens mij geen dubbel-
blind onderzoeken kan doen op edelherten in Drenthe.  
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De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu over naar de heer Jumelet voor de beantwoording 
van de vragen in tweede termijn en hij heeft daarvoor 6 minuten.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Het CDA, mevrouw Vedder, heeft inderdaad een 
punt over de hekwerken. Ik denk dat dat heel terecht punt is. We hebben een gebiedscommissie 
die zich op dit moment bezig houdt met de preventie voor de wolvenaanvallen die er zijn. Hoe 
daarmee om te gaan. Ze hebben ons natuurlijk geadviseerd als het gaat om de subsidieregeling 
en ook de consulent wordt op dit moment geworven en we hebben gehoord dat dat wel succes-
vol is. Dat betekent dat je ook moet nadenken over: Wat betekent dat voor het landelijk gebied 
als je het hebt over meer roedels, als je het hebt over meer wolven in de aanwezigheid van vee-
houderijen? Dus het is nog wel een ding. En daarnaast dus ook voor wat betreft het gedrag van 
dieren en dus met hekwerk. Wat betekent dat dan weer? Dus ik denk dat het goed is… Binnen 
de gebiedscommissie spreekt men daar al over vanuit de beschermers en de beheerders. Goed 
punt om daar ook op te duiden. GroenLinks maakt een aantal opmerkingen als het gaat om de 
goals voor duurzaamheid. En ik moet u zeggen, ik zal daar naar vragen. Ik hoorde u ook iets 
zeggen over het stroomschema. Volgens mij is dat wel heel goed te doen via dat Upff. Dus we 
komen erop terug. We hebben nog even, maar we zullen daar duidelijkheid over geven. JA21: 
schade, ganzen en de wolf. Weet u, het zou inderdaad de suggestie kunnen wekken: Laat ande-
ren nou maar de keuzes maken, dan zijn wij ervan af. Maar volgens mij werkt het zo niet. Wij 
maken met elkaar de keuzes. Voor de wolf geldt dat er gewoon een streng regime is van be-
scherming. Dat is in Europees verband vastgelegd. Hoogste bestemmingsstaat die er is, het ver-
drag van Bern. Dus daar heb je mee te dealen. Dat is ook het antwoord aan de heer Vorenkamp. 
We kunnen van alles vinden, maar in dit geval gaat het over een zeer hoge staat van bescher-
ming. Discussies zijn er in het Europees Parlement wel of dat een treetje lager kan, want dan zou 
je gebieden kunnen aanwijzen. Dat is nog niet aan de orde. Daarnaast als het gaat om de schade 
door ganzen, we hebben in ieder geval de intentie dat ook het schadebedrag naar beneden 
gaat. Dat is een van de randvoorwaarden om uiteindelijk een ganzenakkoord te sluiten. En dat 
betekent dus dat je naar meerdere mogelijkheden moet gaan kijken, waar dan ook partijen wat 
ons betreft goede afspraken over zouden moeten maken. Maar daar komen we vanzelf bij u om 
u te informeren. Ik hoorde ieder geval de heer Van de Weg iets zeggen over beschermen. Komt 
hij op terug. D66, als het gaat om de opmerking zojuist gemaakt. Kijk in zo’n CLG is nadrukkelijk 
een discussie aan de gang. Daar heeft iedereen zijn bijdrage. Dat zie je ook terug in de zienswij-
zen, want ook partijen die bij het CLG aangesloten zijn, zijn ook degenen die de zienswijzen 
deels hebben ingediend. Maar dat betekent tegelijkertijd dat je wel met elkaar die verantwoor-
delijkheid neemt om een unaniem positief advies te geven op het stuk, om dat hier ook te kun-
nen bespreken. En inderdaad, bij het soortenbeleid zijn een aantal opmerkingen gemaakt, maar 
daar hebben we met elkaar goed naar de tekst gekeken en daar zal de discussie wel weer over 
verder gaan. Maar dat hoort ook bij dit onderwerp, want natuur is steeds weer onderhevig aan 
ontwikkelingen en actualiteit. De Partij voor de Dieren, populatiebeheer. Ik herinner mij dat in 
2015, toen trad ik aan als gedeputeerde, in mei een uitspraak was van de Raad van State. Die 
ging over het beheer van reeën en daar lag een wetenschappelijk onderzoek onder als het gaat 
om populatiebeheer. En het zag vooral op: Dat kon en kan alleen maar wanneer het gaat om 
verkeersveiligheid. Dus op basis daarvan worden ook besluiten genomen. Dus ik stel me zo voor 
dat dat ook gaat gelden voor elk populatiebeheer dat je doet. Dat er ook onderzoeken aan ten 
grondslag liggen, want die wijze van werken vraagt de wet van ons. Dus dat zal niet anders kun-
nen. De wasbeer, wasbeerhond, bladzijde 53 verwees ik volgens mij net naar. Daar staat een 
lijstje, in het Upff ook genoemd, waar landelijk van wordt gezegd daarop te beheren. Dan nog 
de vraag over het Upff als het gaat om zienswijzen.  
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De voorzitter: Een moment mijnheer Jumelet. Mijnheer Duut, zou u alstublieft wat zachter wil-
len praten of de discussie buiten de zaal doen? Ik heb een interruptie van mevrouw Zuiker, Partij 
voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik heb een vraag. Wat ik heb gevraagd, is: Wat gaan we doen met wasberen, 
wasbeerhonden. U zegt: Ze staan die lijst. De vraag is: Wat gaat u doen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dat ligt aan de diersoort waar het om gaat. Maar landelijk 
zijn er lijsten. En als het gaat om het beheer, zal dat in de ene geval verjaagd kunnen zijn, een 
andere moment zal dat ook doden kunnen zijn. Dat betreft soorten die zijn vastgesteld. Voorzit-
ter, dan nog de vraag over het Upff. Dat betreft: Als er wijzigingen na vaststelling zijn, zo heb ik 
hem gehoord, wilt u dan ook vragen aan PS om een zienswijze te geven? Vindt u het goed als ik 
daarop terugkom bij de behandeling in de Staten? Ik moet even goed kijken naar hoe dat in 
onze verordening zit en hoe wij met elkaar als GS en PS werken. Want ik denk dat dat wel even 
van belang is om daar een goed antwoord op te kunnen geven. Dus dat staat dan open. En vol-
gens mij heb ik de vraag van de heer Vorenkamp beantwoord. Voorzitter, alstublieft.  
 
De voorzitter: Fantastisch, heel vriendelijk bedankt. Daarmee komen we aan het einde van de 
behandeling van dit stuk. Ik denk dat ik kan concluderen dat het doorgaat als B-stuk naar PS van 
9 maart aanstaande. We gaan lekker eten. Dat moet wel snel gebeuren, want ik zou jullie graag 
om 13.45 uur weer terug willen zien. De lunch staat opgesteld in de hal. Dus eet smakelijk en tot 
straks.  

8. Ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie, brief van het college van Gedeputeerde 
Staten van 25 januari 2022 

De voorzitter: Aan de orde is agendapunt 8, Gevraagd wordt om een reactie van de commissie 
voor het ontwerp ter inzage wordt gelegd op 25 februari. En bij dit agendapunt hebben zich 
twee insprekers gemeld, namelijk mevrouw Huigens namens het Collectief Voedselbossen Mid-
den-Drenthe en de heer Van der Lans, namens de Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Neder-
land. De insprekers krijgen allebei vijf minuten de tijd om in te spreken en daarna krijgt de com-
missie weer de gelegenheid om korte, verhelderende vragen te stellen. Vrouwen, dames eerst, 
dus hierbij als eerste het woord aan mevrouw Huigens. Ga uw gang, vijf minuten.  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Dank u wel, voorzitter en leden van de commissie Omgevingsbe-
leid. Mijn naam is Femmeke Huigens. Ik spreek hier samen met Rian van Eijden, Liesbeth Korte-
weg en Edit Kamminga namens het Collectief Voedselbossen in Midden-Drenthe. Door vandaag 
in te spreken vragen wij u om een aanvulling op te nemen ten behoeve van kleinschalige voed-
selbos- initiatieven in Drenthe. Deze initiatieven sluiten aan bij de ambitie van de provincie om 
1.700 hectare robuust bos te realiseren buiten het Natuurnetwerk Nederland, of wel bomen bui-
ten het bos. Verder dragen kleinschalige voedselbossen bij aan de landelijke doelstellingen om 
meer CO2 vast te leggen en biodiversiteit te vergroten. Wij zouden het van harte toejuichen 
wanneer de provincie de kleinschalige voedselbos- initiatieven zou stimuleren, de doorontwikke-
ling van het collectief zou faciliteren en het versterken van deskundigheid zou ondersteunen. Ik 
zal u eerst meenemen in de definitie van kleinschalige voedselbossen en daarna vertel ik u graag 
ons verhaal, het collectief en het vergroten van het naoberschapsgevoel. Een voedselbos is een 
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door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met 
een hoge diversiteit aan meerjarige of houtige soorten, waarvan de vruchten, noten, bladeren, 
stengels en andere delen voor de mens als voedsel dienen. In een voedselbos worden op een re-
latief klein oppervlak en relatief dicht op elkaar verschillende lagen aangebracht van hoge no-
tenbomen, hoogstamfruitbomen, lagere struiken, bessen, frambozen tot knollen en paddenstoe-
len in de bodem. We spreken van een voedselbos wanneer er minimaal vier lagen zijn aange-
bracht, net als in een natuurlijk bos. Voedselbossen dragen door de houtachtige structuur bij aan 
CO2-opslag en door de grote variëteit in soorten, aan de toename van biodiversiteit en weer-
baarheid tegen klimaatverandering, ziekten en plagen. Om die reden vragen wij u om te over-
wegen om het stimuleren en ondersteunen van kleinschalige voedselbossen expliciet op te ne-
men in uw ambitie in de Bomen- en Bossenstrategie. Maar dan de kleinschalige initiatieven. Ik 
neem u graag mee in ons persoonlijke verhaal, want ik ben hier niet alleen, maar samen met 
Rian, Liesbeth en Edith en wij vertegenwoordigen het Collectief Voedselbossen in Midden-Dren-
the. Toen mijn man en ik twee jaar geleden begonnen met het aanleggen van ons voedselbos 
hebben we gezocht naar andere initiatieven in de omgeving en ik kwam niet veel verder dan 
een paar Facebook-groepen. Onze eigen gemeente Midden-Drenthe heeft echter het stimuleren 
van voedselbos-initiatieven expliciet opgenomen in haar Uitvoeringsprogramma Duurzaamheids-
visie. Na veel overleg hebben we samen, de gemeente en ik, besloten om als onderdeel daarvan 
een cursus ‘Ontwerp je voedselbos’ te organiseren. Wij dachten: het zou mooi zijn als we acht 
deelnemers zouden krijgen. Binnen één dag was de cursus vol. Binnen een week hadden we 50 
aanmeldingen en inmiddels zijn dat er meer dan 90. 90 unieke initiatiefnemers, waarvan er 65 in 
de gemeente Midden-Drenthe wonen. Is dat toeval? Nee, dat is geen toeval. We hebben alleen 
reclame gemaakt in de gemeente Midden-Drenthe. De overige 35 wonen in de rest van Drenthe. 
Mensen, veelal particulieren maar ook buurtverenigingen, collectieven, coöperaties, een enkele 
agrariër, uit het buitengebied en uit de kernen. Mensen met eigen grond, een halve, twee, vijf 
hectare grond, meestal met agrarische bestemming. Soms actief op gemeentegrond met heel di-
verse drijfveren om een voedselbos te starten, van productie tot educatie, van milieu tot recrea-
tie, maar met één grote gezamenlijke deler: samen doen. De gemeente Midden-Drenthe steekt 
haar nek uit en faciliteert deze eerste 65 mensen. En zo wordt er op dit moment alleen al in Mid-
den-Drenthe zo’n 40 hectare voedselbossen aangelegd. Een prachtige stap in het realiseren van 
de doelstellingen uit uw Bomen- en Bossenstrategie. 40 hectare voedselbos, landschapselemen-
ten, een min of meer met elkaar verbonden gordel. Maar veel belangrijker nog, het samenbren-
gen van al deze initiatiefnemers, het delen van gezamenlijke kennis ondersteund en versterkt 
het naoberschap, het gevoel en de maatschappelijke betrokkenheid. In Bovensmilde worden 
overal met de buurt samen kleine voedselbosjes in de berm aangelegd. In Beilen draagt het 
voedselbos van de dierenweide bij aan het bestrijden van eenzaamheid. In Hijken kopen vijf bu-
ren gezamenlijk een perceel van vijf hectare aan. Er is een grote behoefte om je met anderen te 
verbinden, om uit te wisselen waarom je doet wat je doet en om samen ieders dromen te realise-
ren. Op dit moment wordt nagedacht over de organisatievorm hoe dit Collectief Voedselbossen 
in Midden-Drenthe een serieuze gesprekspartner kan zijn voor organisaties als Trees for All en 
grote bedrijven ten behoeve van CO2-compensatieregelingen, natuurbeschermings …  
 
De voorzitter: Mevrouw Huigens, zou u tot een afronding kunnen komen? Uw spreektijd zit er 
op.  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Ik ben met de laatste regels bezig. … natuurbeschermings- en be-
heersorganisaties en natuurlijk de overheid. Met dit pleidooi hoop ik uw interesse te hebben ge-
wekt in de ontwikkelingen die nu al plaatshebben in Midden-Drenthe. Hoe goed zou het zijn 
voor het realiseren van de Bomen- en Bossenstrategie als we deze ontwikkeling door kunnen 
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trekken in de hele provincie. Waarin de inwoners van Drenthe dit samen gaan doen, spreken we 
dan opeens over 300 hectare? Hoe mooi zou het zijn als deze kleinschalige initiatieven een ver-
zachtende en verbindende bijdrage kunnen leveren aan de combinatie van landbouw, natuur, 
woningbouw en energie. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Huigens. De commissieleden die een vraag hebben, steken 
al hun hand op en de heer Bosch zag ik vanuit mijn ooghoek als eerste, PvdA. Ga uw gang.  
 
De heer Bosch: Dank u wel, voorzitter, en dank u wel voor uw heldere betoog en ontzettend 
mooie initiatieven van onderop. Even een vraag over de faciliterende rol van de gemeente Mid-
den-Drenthe. Zou u kort kunnen beschrijven waaruit die faciliterende rol precies bestaat?  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Ja, natuurlijk. De gemeente Midden-Drenthe doet daarin twee 
dingen. Ze hebben het mogelijk gemaakt dat we een cursus kunnen geven en daarbij ook des-
kundigheid kunnen inhuren en ze stimuleren de aanplant van voedselbossen door een startsub-
sidie van € 5.000 in 2022 beschikbaar te stellen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Vorenkamp, PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Ik heb even een korte vraag aan mevrouw Huigens. 
Hoeveel levert zo’n voedselbos eigenlijk op voor de participanten?  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Wat bedoelt u met levert op?  
 
De heer Uppelschoten: Nou ja, wat hebben ze eraan? Wat is de concrete opbrengst? Een bos is 
op zich natuurlijk mooi, daar ben ik een voorstander van, maar een voedselbos suggereert toch 
dat er ook voedsel geproduceerd wordt.  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Dat klopt ook. In een voedselbos worden naast soorten die bijdra-
gen aan biodiversiteit en natuurontwikkeling of de ontwikkeling van bos, fruitbomen, notenbo-
men, bessenstruiken, eetbare paddenstoelen, knollen in de grond eetbare, meerjarige groenten, 
eetbare waterplanten aangeplant en dat is wat het oplevert.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Pragt van D66.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. Dank u, mevrouw Huigens voor het heldere en mooie betoog. 
Ik heb eigenlijk twee vragen. Wanneer spreekt u van een kleinschalig voedselbos? Hoeveel hec-
tare is dat? En even een aanvullende vraag op de heer Bosch van de PvdA: wat verwacht u van 
de provincie? Verwacht u ook een subsidie of alleen kennis?  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Om eerst antwoord te geven op de eerste vraag: kleinschalige 
voedselbossen, daarmee verwijs ik naar wat Stichting Voedselbosbouw Nederland hanteert als 
criterium voor grootschalige voedselbossen. Dat zijn namelijk voedselbossen die een groter per-
ceel dan vijf hectare beslaan of vijf hectare en meer. Dus kleinschalig vinden wij wat daaronder 
valt. En dan de tweede vraag: wat verwachten wij van de provincie? Het zou ontzettend mooi 
zijn als u de kleinschalige voedselbosinitiatieven zou kunnen ondersteunen en met name wan-
neer we ondersteuning zouden kunnen krijgen bij doorontwikkelingen van het collectief en 
wanneer de provincie ook de kennisoverdracht zou kunnen faciliteren.  
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De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. Ik had een beetje een vergelijkbare vraag. Eerlijk gezegd, ik 
moet deze kant op praten, dat is een beetje vreemd. Een heel mooi verhaal en u heeft zeker 
onze interesse daarmee geprikkeld. Ook ik had een vraag: waar bent u concreet naar op zoek 
qua ondersteuning en participatie? Maar daar heeft u net al het een en ander over gezegd. Een 
tweede vraag die ik nog had: de meeste initiatieven die bij uw vereniging horen of stichting, zijn 
dat particuliere initiatieven of zijn dat voedselbossen die ook economisch rendabel moeten wor-
den te zijner tijd?  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Ik ga in op uw tweede vraag in de eerste plaats. Bij ons, voor de 
cursus, want daar is het uit ontstaan, melden zich met name particulieren. 80% zijn particulie-
ren, 20% zijn agrariërs die voor een gedeelte van hun bedrijf hier ook bedrijfsmatig iets mee 
zouden willen, of vanuit de buffer tussen de groenblauwe dooradering daar met voedselbossen 
wat zouden willen. Dus het gaat om particulieren die niet in eerste instantie echt een commerci-
ele, bedrijfsmatige productiedoelstelling hebben. Er zitten overigens wel een heel aantal collec-
tieven bij, buurtverenigingen, neem bijvoorbeeld Duurzaam Hooghalen, pluktuinen zorgboerde-
rijen, dat soort initiatieven ook.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar mevrouw Slagt, GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Heel erg hartelijk dank voor uw tijd om hier in te spreken over dit initiatief en 
collectief van voedselbossen. Mijn vraag gaat eigenlijk over kennis en kunde. U faciliteert in de 
gemeente Midden-Drenthe begreep ik, en wat zou het Collectief Voedselbossen kunnen beteke-
nen voor Drenthe als het gaat over kennis en kunde overbrengen?  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Dank u wel voor uw vraag. Heel fijn ook dat u die vraag stelt. Wat 
wij merken is dat het ontzettend belangrijk is om de goede dingen te doen. Provinciaal, ge-
meentelijk, maar ook landelijk wordt ontzettend veel gedaan in het stimuleren van aanplant op 
allerlei vlakken. Of dat nou gaat over voedselbossen of over andere natuurlijke bossen. Het aan-
planten en het gesubsidieerd krijgen van plantmateriaal is absoluut niet moeilijk en er is ook 
heel veel budget beschikbaar. Maar als je niet weet wat je doet, doe je de verkeerde dingen. Al-
thans lopen we het risico dat we een mooie ambitie hebben om een miljoen bomen te planten, 
maar dat ze volgend jaar, als zulke kleine boompjes tussen het gras zijn geplant en vervolgens 
allemaal dood zijn gegaan door verdroging. Dat is een groot probleem en daarom zijn wij ook 
zo ontzettend blij dat de gemeente Midden-Drenthe heeft gezegd dat zij de kennisoverdracht 
gaan faciliteren, want daarmee kunnen wij ervoor zorgen dat we de goede dingen doen en le-
ren mensen heel nadrukkelijk wat je in welke samenstelling aanplant, wanneer een goed mo-
ment van planten is. En dat is niet meer nu, ondanks dat we het wel graag zouden willen, maar 
dat begint pas weer in november. Dat soort simpele voorbeelden en heel belangrijk ook om er-
voor te zorgen dat we goed omgaan met inheemse en niet-inheemse soorten en zeker voorko-
men dat er in voedselbossen invasieve exoten worden geplant.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Veldsema van de ChristenUnie.  
 
De heer Veldsema: Dank u, mevrouw Huigens, ook voor het inspreken. Heel interessant. Ik heb 
twee vragen voor u. In het stuk Bossenstrategie staat op pagina 46 al het een en ander over 
Agroforestry en de eerste vraag is: wordt daarmee eigenlijk al niet aan uw verzoek voldaan? En 
als tweede: wat betreft de deelnemers, is dat een doorsnee van de Drentse bevolking?  
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Mevrouw Huigens (inspreker): Goede vragen. Ik begin even met de tweede vraag, want ik ben 
de eerste vraag vergeten. Ja, het is een doorsnee en tegelijkertijd is er natuurlijk een grote hoe-
veelheid mensen met eigen grond en als ik dan spreek over een halve tot vijf hectare, dan zijn 
dat de meer vermogende mensen en tegelijkertijd krijgen we juist uit de kernen veel aanmeldin-
gen van mensen die dat in collectieve vorm aan het doen zijn. Dus met de buurt samen een 
voedselbosstrook willen aanleggen.  
 
De heer Veldsema: Nog even mijn eerste vraag voor het geval. Het gaat erom dat Agroforestry al 
als onderwerp genoemd wordt. Wordt eigenlijk al niet aan uw verzoek voldaan?  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Gedeeltelijk wel, behalve dan dat in uw Bossenstrategie als het 
gaat om Agroforestry, dit heel nadrukkelijk gezien wordt als een bedrijfsmatige agrarische acti-
viteit en zeker kleinschalige voedselbossen zijn dat niet per definitie. In ieder geval niet een be-
drijfsactiviteit.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar de heer Van der Meijden, SP.  
 
De heer Van der Meijden: In ieder geval dank voor uw inleiding. Ik denk dat het goed is op voor-
hand te zeggen daar goed over na te denken, om ruimte te creëren voor voedselbossen. Dat lijkt 
mij een goede suggestie om daar goed over na te denken. Maar mijn vraag, even terugkomend 
op een vorige vraag: wat brengt het op? Ik bedoel daarmee te vragen en dat is mij niet helemaal 
duidelijk: de vruchten die ontstaan, die groeien, wat gebeurt daarmee? Is dat voor het collectief 
die dat gaat oogsten? Of is een ieder die in Drenthe woont vrij om daarbinnen te wandelen en 
een appeltje te plukken of weet ik wat mee te nemen? Dat is even mijn vraag.  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): We hebben nog even tijd om hierover na te denken. Het duurt 
even voordat bomen fruit gaan produceren. Er zijn allerlei mogelijkheden en daar willen we als 
collectief ook samen in optrekken hoe we dat kunnen gaan organiseren. Maar wat je natuurlijk 
nu al heel veel ziet, is dat er heel veel lokale verkooppunten zijn, melktappunten, vleesverkoop, 
fruit en hoe mooi zou het zijn als we dat meer kunnen verbinden. Daarin zou op termijn de pro-
vincie misschien ook een rol kunnen spelen om dat te ondersteunen, dat we lokale verkooppun-
ten van lokale fruit- en noten- en voedselproductie kunnen realiseren, waarin we natuurlijk na-
drukkelijk nooit dat in plaats van de reguliere verkoopkanalen zouden willen doen. Dat streven 
we niet na.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan nog een keer naar mevrouw Vedder van het CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter, voor deze tweede mogelijkheid. Ik vind het een bijzonder 
interessant verhaal, vooral het idee om samen met elkaar als samenleving bezig te zijn, niet al-
leen met voedsel, maar ook met vergroening en ik zou u dan ook willen vragen/aanmoedigen, 
want u heeft een hele heldere oproep en een hele heldere hulpvraag ook. Zou u deze ook willen 
verwoorden in een zienswijze en die dan willen indienen als de Bomen- en Bossenstrategie ter 
inzage komt te liggen?  
 
Mevrouw Huigens (inspeker): Dat gaan we natuurlijk doen en als ik de vrijheid mag nemen. 
Toen wij hiermee begonnen en dachten: het zou mooi zijn als we acht deelnemers hebben, ik 
ben nog steeds, we zijn inmiddels een halfjaar verder, ik ben nog steeds beduusd en dat ik hier 
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zit ook, beduusd van de aanloop op basis van één persbericht, één gemeentebericht en één op-
roep op Facebook, dat we vooral niet hebben gedeeld in de rest van de provincie, maar mensen 
stromen toe. Dus wij hebben het nog niet eens kenbaar gemaakt, want de gemeente Midden-
Drenthe kan natuurlijk niet dragen dat er allerlei mensen ook willen meedoen vanuit de rest van 
de provincie. Maar als we een beetje gaan toeteren, dan weet ik niet waar het naar toegaat en 
dat overdondert me.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Moes zag ik? Ja, de heer Moes, VVD.  
 
De heer Moes: Dank u wel, voorzitter. U had het in uw verhaal over 40 hectare in Midden-Dren-
the. Nu is mijn vraag: is dat dan particulier eigendom? Is dat grond van de gemeente? Hoe komt 
u aan die grond, zogezegd?  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Het collectief heeft de grond niet. Dat is niet de doelstelling van 
het collectief om de grond zelf te vergaren. Dit is de optelsom van de beschikbaarheid van grond 
van de initiatiefnemers, lees van de deelnemers aan de cursus. Dat is een schatting, maar die 
hebben we gemaakt op basis van wat mensen aanleveren als: ‘ik heb zelf grond en ik ben van 
plan om zoveel voedselbos daarvan te realiseren.’ Maar als je nagaat dat we 65 deelnemers heb-
ben in Midden-Drenthe, die allemaal eigenlijk toch wel minimaal 3.000 vierkante meter beschik-
baar hebben, dan kom je dus zomaar op die hectare.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Huigens.  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Sorry, het is een stukje gemeentegrond.  
 
De voorzitter: Pardon?  
 
Mevrouw Huigens (inspreker): Het is ook een klein beetje gemeentegrond.  
 
De voorzitter: Akkoord. Ik denk dat dit de vragen aan u waren. Ik dank u hartelijk voor uw bij-
drage. U mag weer plaats nemen op de tribune en dan wordt uw plaats ingenomen door de 
heer Van der Lans en ook voor hem gelden dezelfde spelregels: vijf minuten de tijd om zijn ver-
haal te doen en daarna mogen de commissieleden weer een verhelderende vraag stellen als ze 
daar behoefte toe voelen. Het woord is aan de heer Van der Lans voor zijn vijf minuten.  
 
De heer Van der Lans (inspreker): Zo staat hij aan. Dank u wel. Voorzitter, dames en heren, leden 
van de commissie. Ook ik ben beduusd, net als de voorgaande inspreker, maar ik ben op een 
hele andere manier beduusd. Ik zal het u zo duidelijk maken. Ik ben Hans van der Lans, voorzit-
ter van de Stichting Vrijwillig Bosbeheer en de Stichting Vrijwillig Bosbeheer en ook ikzelf staan 
voor procesnatuur. Wat is procesnatuur? Dat is dat je je als mens zoveel mogelijk terugtrekt en 
zoveel mogelijk aan de natuur overlaat. Dat betekent voor bossen, ik ben ook bosecoloog en 
daar ook in afgestudeerd, voor bossen dat je ze zoveel mogelijk aan hun lot overlaat en uitein-
delijk er dus geen hout meer uithaalt en dat grote dieren het systeem gaan beheren. Dus gericht 
op het laten ontstaan van nieuwe natuur, andere natuur, natuur die wij in Drenthe op dit mo-
ment niet hebben. Het gaat om biodiversiteit en processen. Voordat ik inga op de Drentse nota, 
wil ik toch nog even iets zeggen over dat natuurbos. Dat is mijn levenswerk ook, ik ben er intus-
sen heel veel jaren mee bezig en ik heb er ook een boek over geschreven, ‘Natuurbos in Neder-
land’, uitgegeven bij het IVN in 1986 al. Daar staat de hele visie op dat bos al in. Kringlopen, al-
les wat groeit, komt terug in de kringloop. Er wordt dus geen hout uitgehaald en dieren die 
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daar leven, worden niet geoogst door schieten of wat dan ook. En de natuur weet daar prima 
weg mee te gaan. Het gaat om eten en gegeten worden. En dan kom ik toch bij die Bossenstra-
tegie, de Drentse Bossenstrategie. Die komt voort natuurlijk uit de nota die u ook kent: ‘Bos voor 
de toekomst, uitwerking, ambities en doelen van de landelijke Bossenstrategie.’ De landelijke 
Bossenstrategie is in november 2020 gelanceerd en daar is heel veel kritiek op gekomen, letter-
lijk heel veel. In alle kranten heeft u daarover kunnen lezen. Soms ging het alleen maar over 
vlaktekap, ook in de Tweede Kamer is daarover gevallen, maar die heeft zoveel reuring gewekt 
en dan haal ik even voor u op een andere nota ‘De toekomst voor bossen en bomen, een alter-
natieve Bossenstrategie voor 2030 en later’. Dat is een rapport dat door Eef Arnolds is gemaakt, 
een Drenthe-genoot van ons, bioloog, ecoloog ook net als ik, en die heeft hierin geschreven dat 
deze nota niet deugt. Deze nota die ik nu omhoog houd is weer de landelijke nota waar ook de 
provincie in heeft meegewerkt. Dus ik heb hier een alternatieve nota. Hij lijkt nu dunner, dat is 
hij niet, ik heb deze niet helemaal geprint. Maar deze is wel geprint, de nota van Eef Arnolds 
van januari 2021 als reactie op de landelijke nota van de overheid. Aan deze nota hebben een 
aantal deskundigen meegedaan, ik noem u Rudy Rabbinge, emeritus hoogleraar, Eef Arnolds 
dus, mijnheer Kuiper, emeritus hoogleraar bodembiologie en nog een aantal andere mensen en 
onder andere Frits van Beusekom, de ex-directeur Terreinbeheer bij Staatsbosbeheer. Deze nota 
is een inhoudelijke, robuuste nota die van veel hogere wetenschappelijke kwaliteit is dan de lan-
delijke nota. Daarop is, omdat de Tweede Kamer daarom vroeg, een nota geschreven: ‘Ecolo-
gische effecten van de vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen’. Opnieuw met vergelijk-
bare en nog weer andere deskundigen. Dat is ook een dikke nota, ook wetenschappelijk onder-
bouwd. Veel beter, inhoudelijk beter dan de landelijke nota. En tenslotte, omdat we wel wisten 
dat de alternatieve nota niet door de Tweede Kamer zou worden aangenomen, is er een amen-
dement op de Bossenstrategie gemaakt, de aanvulling die zou moeten leiden dat de landelijke 
Bossenstrategie dus ook nog wat kwaliteit kreeg, ter vervanging van paragrafen staat er ook bij, 
over beheer en bestaand bos. Deze nota's heb ik natuurlijk zitten zoeken in de Drentse nota. Is 
daar wat mee gedaan? Is dat gebruikt? Zijn ideeën overgenomen? En nou komt mijn beduusd-
heid. Dat is niet gebeurd. De nota die Drenthe heeft gemaakt, laat niet zien dat ze deze nota’s 
hebben gelezen, die door erkende deskundigen zijn gemaakt vanuit een iets andere invalshoek, 
maar de ideeën over procesnatuur, de ideeën over grootschaligheid die daarbij nodig is, de 
ideeën over dat er meer hout in dat bos moet blijven, staan niet of nauwelijks in de Drentse nota 
genoemd, net als in de landelijke nota. De mensen die gewerkt hebben aan deze nota, waaron-
der ikzelf, hebben een oproep gedaan op 23 augustus 2021 om de Bossenstrategie in zijn geheel 
af te wijzen. Deze oproep heb ik hier ook even geprint, daar staat in onder andere bij punt 5: 
‘De traditionele, op houtproductie gerichte bosbouwwereld is zeer positief over de Bossen- stra-
tegie. In de samenleving is men onverminderd kritisch en afwijzend.’  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Lans, zou u tot een afronding willen komen.  
 
De heer Van der Lans (inspreker): Ik kan tot een afronding komen. Ik roep u dus dan ook op om 
iets vergelijkbaars te doen als wat er over die landelijke nota is gezegd en deze nota niet te ac-
corderen, maar in zijn geheel af te wijzen om tot een nieuwe onderbouwde nota te komen - er 
zullen natuurlijk wel dingen worden overgenomen die hierin staan -, maar aanvulling te doen, 
met name op het gebied van natuur en procesmatige natuur. Ik geef u daarbij twee punten van 
aandacht. Het eerste: wat vindt het bos er nu zelf van? Niet vanuit het belang van de mens, 
maar wat zou het bos zelf willen? Het tweede is en daar eindig ik dan ook mee: wat vinden de 
recreanten en de bosbelevers nou van dat Nederlandse bos? Dat is ook nauwelijks uitgewerkt in 
de Drentse nota en ook niet in de landelijke nota. Wat vinden de recreanten? Ook daar kan ik u 
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ontzettend veel over vertellen. U komt maar eens een keer langs bij mij op kantoor. Er zijn map-
pen vol, ik heb daar ook een deel van meegenomen, mappen vol van mensen die het niet eens 
zijn met het Nederlandse bosbeleid. Zij zeggen dat het bos saai is en steeds saaier en ellendiger 
wordt, dat er steeds meer hout uitgehaald wordt, dat we geen grote en oude bomen meer zien, 
dat het een afgekloven bos wordt.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
De heer Van der Lans (inspreker): Het bos moet weer leuk en spannend worden.  
 
De voorzitter: Wat een mooie afronding, mijnheer Van der Lans. Is er iemand die een verhelde-
rende vraag heeft? Mijnheer Duut begin ik mee, JA21.  
 
De heer Duut: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Van der Lans, als ik u in het begin, ik ben niet 
helemaal zeker, maar als ik u goed begrepen heb en goed beluisterd heb, dan zegt u: er moet 
een bos komen dat volledig door de natuur gemaakt is en eigenlijk ook beheerd wordt. U noemt 
in dat verband ook dieren. Die moeten daar volledig in zo’n vrij, volledig, echt puur natuurlijk 
bos kunnen bestaan. Betekent dat dat er dan geen mensen meer in kunnen?  
 
De heer Van der Lans (inspreker): Nee, dat betekent dat niet. We krijgen een ‘non-consumptive 
use’. Ik noemde net al de recreatie. Het spannende om in een bos te lopen, waar de bomen om-
gevallen zijn of nog zullen gaan omvallen. Het spannende om dieren tegen te komen en dan 
denk ik dus ook aan de grote dieren, niet alleen de egel of de eekhoorn, óók de egel en de eek-
hoorn natuurlijk. Nee. En als u ook deze nota’s, die ik net omhoog hield, zou lezen, zult u zien 
dat er in de recreatie veel meer verdiend wordt dan in de bosbouw en in de houtteelt. Er wordt 
berekend door de deskundigen dat natuurbos van € 200 tot € 2.000 per hectare per jaar aan re-
venuen heeft vanuit de recreatie, vanuit het recreatief gebruik, de huisjes en de hotels en wat er 
allemaal omheen zit, dus dat dat veel meer is dan wat er verdiend wordt in de productiebossen.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
De heer Van der Lans (inspreker): Het is absoluut niet dat de mens daar niet in past.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wie wil het woord? Mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Ik zou graag, misschien kunt u dat kort zeggen, wat de essentiële 
verschillen zijn tussen de Bossenstrategie die wij nu hebben, waarbij is geadviseerd door de Com-
missie Landelijk Gebied en de Bossenstrategie zoals u hem zou willen zien?  
 
De heer Van der Lans (inspreker): De Bossenstrategie die door Eef Arnolds geschreven is, omvat 
natuurlijk ook de productie, die omvat ook de andere functies van het bos en niet alleen maar 
die natuurfunctie, waar ik het net over gehad heb. Een essentieel verschil is dat je een duidelijk 
onderscheid moet maken tussen het ene type en het andere type. Het kan niet zo zijn dat je in 
een natuurbos die op het proces gericht is, dat je daar ook nog hout uit haalt, dat je daar ook 
nog met grote machines in komt, dat daar ook nog een infrastructuur in ligt om met grote ma-
chines dat bos in te kunnen om het hout te kunnen oogsten en af te voeren. Dus het gaat erom 
dat daar de natuurlijke processen leidinggevend zijn. Er mogen wel mensen in, maar er wordt 
dus geen productie meer uitgehaald. Dat is het grote verschil. Dat is dus een kwestie van én-én. 
Ik pleit er niet voor om alle bossen in Nederland op deze manier te gaan beheren en alle bossen 
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in Drenthe op deze manier te gaan beheren, maar wel een robuuste hoeveelheid. En die proces-
natuur vereist ook hoeveelheid, die vereist maat, want je kunt niet een populatie verwilderende 
runderen bijvoorbeeld, of een populatie verwilderende paarden en een populatie wisenten heb-
ben op 100 of 200 hectare. Dat wil niet. Er zijn twee terreinen aangewezen in Drenthe waar men 
in deze richting gaat. Dat zijn de centrale Drentse boswachterijen rond Schoonloo en dat is het 
Drents-Friese Wold. Daar gaat men geleidelijk aan een beetje in die richting, maar dat gaat denk 
ik, niet ver genoeg. Dat is ook te weinig, want daar hebben we het samen over iets van 10.000 
hectare.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan naar de heer Bosch van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Bosch: Dank u wel. Dank u wel voor dit betoog. Ik ben ten eerste wel geïnteresseerd om 
deze Alternatieve Strategie eens te lezen. Dus als ik die zou kunnen krijgen, dan zou dat heel 
prettig vinden. Nog een andere vraag die bij mij naar boven kwam, was dat als we kijken naar 
de Drentse Bossenstrategie - er zit natuurlijk een bepaalde doelstelling achter om in 2030 een 
bepaald punt te bereiken - stel dat we elementen, want als we dit niet zouden aannemen, dan 
treedt vertraging op - hoe kijkt u daartegenaan, dat de Bossenstrategie als we dat later zouden 
vaststellen, later een effect op zou treden? Daar ben ik even benieuwd naar.  
 
De heer Van der Lans (inspreker): De huidige nota die voorligt, mist dus een aantal essentiële 
punten. Die zouden moeten worden aangevuld en dat zou kunnen in de vorm van een amende-
ment, een aanvulling zoals ik die net noemde, die ook gemaakt is, een amendement op de Bos-
senstrategie. Dat zou kunnen. Ik zou liever helemaal in een nieuw proces met een nieuwe com-
missie, nieuwe mensen een hele nieuwe nota schrijven, want dan wordt hij veel meer integraal 
en doordacht in plaats van dat je een paar aanvullende paragrafen maakt. Dus ik zou het liever 
anders oplossen. Maar er is natuurlijk een mogelijkheid dat je opnieuw kijkt wat hier ontbreekt. 
Waarom ik beduusd was, dat is omdat ik niet zie dat wie dan ook, ook niet de natuurorganisa-
ties en ook niet de ambtenaren hier van de provincie laten blijken dat ze deze kritiek hebben 
gelezen. Dat snap ik dus niet. Het had toch hier en daar kunnen doorklinken of hier en daar had 
wat overgenomen kunnen worden en dat is dus onzichtbaar voor mij. Dus dat is mijn grootste 
mate van beduusdheid. Hoe kan het dat wij hier in Drenthe een nota maken, een beleidsnota 
maken, gebaseerd op de landelijke nota, een uitwerking van de landelijke nota, terwijl er zo 
veel gebeurd is daarna, tot in de Tweede Kamer toe en zoveel nota’s en dat zie je niet terug. Dus 
daar ben ik ‘stupéfait’ van.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Bosch had ook nog gevraagd of hij de alternatieve versie zou 
kunnen ontvangen.  
 
De heer Bosch: Die alternatieve versie staat op diverse plekken op het internet. Ik kan hem toe-
sturen, want bij mij staat zij natuurlijk ook op de computer. Die is ook zeker aanwezig hier bij de 
provincie. Dus ik wil dat graag doen en dan wil ik graag zijn mailadres hebben.  
 
De voorzitter: Daar gaan wij voor zorgen. Ik geef het woord aan de heer Pragt van D66.  
 
De heer Pragt: Even een aanvulling op het verzoek van de heer Bosch voor de Alternatieve Bos-
senstrategie. Zou u die naar de griffie kunnen sturen, zodat die verspreid kan worden onder alle 
fracties? Ik denk dat wel handig is. En een tweede vraag die ik heb, want u zegt dat die Alterna-
tieve Bosstrategie wel bekend is hier in dit huis, bent u ook in het voortraject betrokken of uw 
stichting, bij het samenstellen van de huidige nota?  
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De heer Van der Lans (inspreker): Kortweg: nee. Terwijl in elk geval bekend is dat ik mijzelf heel 
erg druk maak over dit onderwerp en mijn bosboek wat ik even eerder ophield, dat is al van 
1986 en ook dat is wijd verspreid, bij het IVN uitgegeven en ook daarvan is weinig terug te vin-
den of helemaal niets terug te vinden in deze nota. Oftewel waar het op neerkomt dat is dat de 
heren uit de bosbouwrichting, de productiemensen deze nota en ook de landelijke nota al heb-
ben gekaapt.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Meijden, SP.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, voorzitter. Om te beginnen wil ik even melden dat op 7 de-
cember een motie is aangenomen door de Kamer, waar meer geld wordt vrijgemaakt voor voed-
selbossen. Ik weet niet of dat al bekend is, maar dat is in ieder geval in december besloten door 
de Kamer en er wordt ook meer geld voor vrijgemaakt. Dat is een. Twee, ik zit mij af te vragen, 
u noemt net een integrale aanpak. Dat ontbreekt. Ik vraag me ook af met betrekking tot, ik 
weet niet of u dat gevolgd hebt, maar de punten die wij vanmiddag aan de orde hebben met 
betrekking tot agendapunt 7, 8 en 9, als het gaat om gastvrije natuur en het volgende punt. 
Bent u met mij van mening of er daaromtrent met betrekking tot de hele aanpak van natuur en 
milieu, een integrale aanpak ontbreekt? Het wordt een beetje in segmenten gedeeld en de 
vraag is: wat bijt nou en wat haakt in op het een en ander en wat spreekt elkaar tegen? En daar-
naast zit ik me even af te vragen met betrekking tot de vorige inspreker, er zijn twee visies: 
voedselbossen en uw visie, bijt dat elkaar niet?  
 
De heer Van der Lans (inspreker): Dan wil ik graag even met dat laatste beginnen. Nee, voedsel-
bossen bijt niet. Dat is een totaal ander iets. Het ligt meer in de sfeer van de particulier, de klein-
schaligheid, het hebben van een eigen bos voor jezelf. Dit is een nieuw initiatief, het initiatief 
voedselbossen, dat nieuw lijkt, maar dat is het natuurlijk niet. Mijn eigen erf heeft ook notenbo-
men, heeft ook bessen, heeft ook een bosrand en er zit ook begrazing op. Dus ik heb dat zelf al 
25 jaar en er zijn in Drenthe honderden mensen die een eigen landje hebben waar ze ook bes-
sen of noten of appels of weet ik wat hebben en elke boer had dat vroeger ook. Dus wat dat be-
treft is het niet nieuw. Het is eigenlijk een heel oud iets wat weer terugkomt in een nieuw jasje. 
Maar dat bijt dus niet. Ik ben niet voor het weghalen van alle Drenten uit Drenthe en dat ieder-
een maar zijn grond moet opgeven, omdat heel Drenthe natuurbos moet worden. Zo is het niet. 
Het gaat erom dat de grootschalige natuurgebieden die wij in Drenthe ook hebben, dat die ge-
heel of gedeeltelijk op een andere manier integraal zouden moeten worden beheerd. Dat is dus 
iets anders, dus dat bijt elkaar niet, net als de recreant heel goed in die integrale procesnatuur 
zijn plek kan vinden en zijn beleving kan vinden. Dan even over die segmenten waar u het over 
had. Ik heb de nota die ook al voorligt en al behandeld is of nog behandeld moet worden, dat 
weet ik eigenlijk niet, over de natuur, heb ik diagonaal doorgelezen om te kijken of daar iets 
over bos in stond of niet. Wat ik hier zou willen inbrengen, dat dat daar al in die natuurnota 
staat. Dat is niet het geval. Ik kan u vertellen dat wat er in de natuurnota staat, die nu ook van-
daag voorligt dat daar altijd verwezen wordt naar de bossennota, die ik dus op dit moment 
zwaar aan kritiek onderhevig heb gemaakt. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik daar wel iets goeds 
over zou vinden, maar dat is niet zo. Dus als deze nota wordt geaccordeerd, deze Bossenstrate-
gie, dan betekent dat dat er voor de komende vier of vijf jaar een beleid ingaat, waar niet in 
staat wat er naar mijn gevoel in zou moeten staan. Die segmenten is natuurlijk jammer. Men 
praat vaak over bos en natuur, maar ik zou graag ook over natuur praten in onze bossen. Al 
onze bossen zouden misschien voor een deel productiebos moeten zijn of multifunctioneel bos, 
maar een aantal van de bossen zouden onder natuur moeten worden gebracht. En dan heb je 
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ook binnen die natuur natuurlijk agrarische graslanden, hooilanden, verschillende landen, heide, 
stuifzand, er zijn verschillende soorten natuur, waarvan één soort natuur dan het natuurbos zou 
zijn. Maar zoals we hier gezien hebben, de bossen zijn uit de natuurnota gehaald en in een ei-
gen bossennota gestopt. Ik vind dat jammer, dus we zouden ook wat mij betreft die hele natuur-
nota kunnen gaan vervlechten met die bossennota. Dat zou prima zijn.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan eerst naar de heer Vorenkamp van de PVV en daarna me-
vrouw Zuiker. 
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Ik vind het een heel interessant pleidooi van de heer 
Van der Lans. Ik ga ook zeker die alternatieve nota bestuderen. Ik heb twee vragen. Er is eigen-
lijk een soort tegenspraak tussen de vorige spreker bij de natuurvisie, want zij zei dat stikstof ei-
genlijk het grootste probleem was, dus de kwantiteit stikstof per hectare, van een goede natuur, 
een goede ecologie. En boswinning zorgt natuurlijk voor afvoer van stikstof. Dus als je bomen 
kapt en takken eraf haalt, dan verminder je de hoeveelheid stikstof op een hectare. Wat vindt u 
daarvan? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is: als we zo’n natuurbos zijn gang laten 
gaan, dan weten we ook dat het eindstadium van zo’n bos feitelijk een beukenbos is met kleine 
beukenboompjes. Dat is bekend uit Oost-Europa. Dus dat is niet een gevarieerd bos, dat is een 
monotoon bos met één soort, beukenbomen. Dat is beukenbos met kleine beukenboompjes. 
Maar is dat ook het bos dat u eigenlijk uiteindelijk wil zien in Drenthe?  
 
De heer Van der Lans (inspreker): Ik begin eerst even. U had eigenlijk twee vragen. Het ene ging 
over stikstof en afvoer van takken en van stammen. De input aan stikstof is enorm. Dat kun je 
niet teniet doen door wat takken af te voeren eens in de zoveel tijd of wat stammen. Daar zit 
natuurlijk wat stikstof in, maar die input gaat maar door. Dat blijft altijd maar doorgaan. En 
door takken of stammen af te willen voeren om stikstof af te voeren, voer je niet alleen stikstof 
af, maar je voert ook fosfaat af, je voert ook kalk af en het systeem kan niet zonder fosfaat en 
kalk. Dus ik denk dat het desastreus is om te denken dat in bossen waar het om de kringloop 
moet gaan, dat je stikstof zou kunnen afvoeren door takken, bladeren, hout af te voeren. Je 
maakt het systeem zo arm aan kationen, dat zijn de negatieve ionen, en de kalk, dat het hele 
systeem instort, wat we ook al zien bij de bossen op de meest schrale gronden, dat is gewoon 
ingestort. Die zijn bijkans dood. De vogeltjes kunnen geen eieren meer leggen of leggen eigen 
zonder kalkschaal. Dus dat is een ramp. Dus we moeten echt ophouden met het afvoeren van 
organisch materiaal uit bossen omwille van de bodemkwaliteit en om die verzuring tegen te 
gaan. Dat is het eerste onderwerp. Het tweede onderwerp, dan duidt u op het climaxbos-idee 
dat wij lang gehad hebben in de bosbouw en dat wordt ook nog steeds vanwege de bosbouw 
en de houtteelt geëntameerd en nog steeds geleerd op scholen, dat is dat als wij in een bos niets 
meer zouden doen, het zal groeien tot een climaxbos en dat is een eenzijdig bos van beuken. Dit 
is onjuist, omdat men dit alleen maar doet onder omstandigheden dat de grote grazers afwezig 
zijn. Als je in een stuk bos geen beheer meer pleegt, dan groeit dat inderdaad dicht. Je krijgt een 
gesloten kroonlaag en onder die gesloten kroonlaag zal niet meer een berk, niet meer een mei-
doorn, niet meer een sleedoorn, niet meer een roos en zelfs niet meer een eik groeien na ver-
loop van tijd. En dan krijg je die climaxbos-situatie en dat idee. Maar in een bos waar ik aan 
denk en als je over dat procesmatige bos denkt, dan lopen daar runderen, paarden, wisenten, 
herten, wilde zwijnen enzovoort. Die houden dat systeem open, dat is hun taak. Zo doen ze dat 
in de natuur. Zo hebben ze dat miljoenen jaren gedaan en zo zullen ze dat doen. Dus alleen on-
der uitsluiting van het dood jagen of het via een hek buitenhouden van al die grote grazers krijg 
je dat gesloten bos en dat climax-begrip. Dus het idee dat een climaxbos zou ontstaan, dat zou 
alleen maar kunnen wanneer je er die visie op het bos op na houdt.  
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De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik heb al een vraag gesteld aan de inspreker, maar ik wil graag een soort van 
punt van orde maken, want op 7 april 2021 heeft de Partij voor de Dieren het proces van de Bos-
senstrategie geagendeerd en ook een brief van mijnheer Arnold, waarbij ook de Alternatieve 
Bossenstrategie bij onze stukken zat en waarbij vooral een overgroot deel van de Statenleden 
tegen de Partij voor de Dieren eigenlijk zei: laat dat zitten. We hoeven niet een ander proces te 
hebben, het komt wel goed. En nu hoor ik ineens dat mensen geïnteresseerd zijn in een alterna-
tieve strategie. Dat verbaast me echt enorm.  
 
De voorzitter: En wat wilt u met het ordevoorstel? Want u noemt het een ordevoorstel. Wat is 
uw intentie?  
 
Mevrouw Zuiker: Dat is misschien niet het goede woord, alleen ik vind het raar dat we 10 maan-
den nadat wij iets geagendeerd hebben, we het allemaal collectief vergeten zijn. Dat is het orde-
voorstel om misschien even wat in het geheugen te graven als het gaat over de Bossenstrategie.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Bosch van de Partij van de Arbeid wil daar graag op reage-
ren. Daarna geef ik het woord aan de heer Wiersema. Ga uw gang.  
 
De heer Bosch: Dank u wel, voorzitter. Even om met het laatste te beginnen. Het is eigenlijk 
geen ordevoorstel, maar hier wordt eigenlijk de Staten collectief de maat genomen en dat stuit 
mij een beetje tegen de borst. Maar ik had eigenlijk een vraag nog aan de heer Van der Lans. 
Want op pagina 34 van de Drentse Bossenstrategie wordt ook gewag gemaakt van een bosfunc-
tiekaart waarin drie bosfuncties worden onderscheiden en daarbij zijn twee bostypen eigenlijk 
aangemerkt als natuurlijk boslandschap en natuurbos en de derde is multifunctioneel bos. En ik 
was even benieuwd naar hoe u tegen deze indeling aankijkt? Want deze indeling is blijkbaar in 
uw ogen niet voldoende of afdoende. Dus daar wil ik graag nog even uw visie op hebben.  
 
De heer Van der Lans (inspreker): Inderdaad op één plek, u zegt op pagina 34, dat herinner ik 
mij niet, maar dat zou goed kunnen, wordt over die bosfunctiekaart gesproken. Maar die zit 
daar niet bij, die is nog niet gemaakt. Daar heb ik natuurlijk naar gezocht. Zo van, wat zou daar 
dan aan toelichting staan bij die drie typen? Twee typen van natuurfunctie. Er staat nergens dat 
uit dat natuurbos geen hout meer komt, want dat zou moeten als je naar die procesnatuur toe-
gaat. Het type multifunctioneel staat bij mijn weten voor 50% van de Drentse bossen. Maar als 
je al die kleine andere stukken, die andere 50%, wat dus nu nog niet het geval is, maar wat die 
kant uit zou moeten groeien, waar bovendien nog discussie over is, want zelfs bij Natuurmonu-
menten en Staatsbosbeheer wordt daar intern over gedelibereerd, omdat er interne discussies 
zijn, maar we moeten toch ook hout telen en men is daar helemaal nog niet over uit. Ik zou 
graag willen dat de provincie aangeeft wat het beleid zou moeten zijn, zodat de grote natuuror-
ganisaties, Staatsbosbeheer Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap gehouden zijn om 
die goede visie, hopelijk goede visie van de provincie uit te gaan voeren en niet intern die discus-
sie te hebben. Ik heb het niet bij me, maar ik had hier een nota van Natuurmonumenten bij mij 
kunnen hebben, waarin staat dat ze überhaupt geen hout meer zullen telen in de toekomst. Dat 
is niet waar. Ze hebben langjarige contracten lopen met houtopkopers. Dus ook Natuurmonu-
menten en Staatsbosbeheer moeten nog hout produceren. Staatsbosbeheer moet verplicht hout 
leveren voor de biomassacentrale in Purmerend. Langjarige contracten waar je overigens geen 
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inzage in krijgt, dat zijn particuliere overeenkomsten. Ik zou ze graag willen zien. Stel dat Staats-
bosbeheer zegt: we gaan dat niet meer doen, misschien krijgen ze dan wel zware boetes. Dus 
dat kan helemaal niet. Ik zou graag willen dat de provincie die keuze maakt, dat de provincie 
zo’n kaart maakt, zo’n kaart vastlegt, zegt wat de bedoeling is en wat de kwaliteit zou moeten 
zijn van de bossen die daar op de kaart staan, en dat niet zomaar allemaal overlaat aan wellicht 
de toekomst.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat we het hier eventjes bij laten, ook in het kader van de 
tijd. Ik heb nog één vraag van de heer Wiersema van Sterk Lokaal. Ga uw gang.  
 
De heer Wiersema: Voorzitter, dank u wel. Het is een zeer betrokken en bevlogen pleidooi van 
de heer Van der Lans, zo ken ik hem ook. Alleen, wat mij een beetje verontrust, dat is ook dat hij 
aangeeft dat het bos met haar inwoners en dat zijn er nogal een stuk of wat, een dusdanige ro-
buuste eenheid zou moeten hebben dat het waarschijnlijk niet passend is, zelfs binnen de Bos-
wachterij Schoonloo of het Drents-Friese Wold. Wat heeft u nodig om dit idee te realiseren in 
Drenthe? En wat betekent dat dan ook voor alle andere vormen van recreatie, industrie, agrari-
ers en de 500.000 inwoners van Drenthe?  
 
De heer Van der Lans (inspreker): Dank u wel. Die robuuste eenheden zullen inderdaad een be-
hoorlijke maat moeten hebben, want het gaat om duizenden hectaren. Mijn grootste project 
wordt uitgevoerd in Noord-Brabant, de Maashorst, Herperduin. Dat gaat om 3.500 hectare, 
waarbij de planning is, om die te gaan verbinden met andere grote gebieden. Dus die 3.500 hec-
tare, daar lopen op dit moment wisenten, de herten zijn er nog niet, maar de verwilderende 
runderen en wilde paarden zijn er al wel. De bosomvorming vindt plaats en er vindt geen hout-
oogst meer plaats. Dus op dat project, dat is het enige grote project in Nederland, waar dat 
wordt ingezet als begeleid natuurlijk systeem, dat is op zich niet groot genoeg, 3.500 hectare, 
dus dat moet worden verbonden naar buiten toe, met andere gebieden tot aan Duitsland en 
België aan toe, waar plannen voor zijn, maar nog niet zijn uitgevoerd. De provincie Brabant is 
daar wel mee bezig om daarover na te denken. Voor ons, het hele Drents-Friese Wold is 7.000 
hectare groot, de centrale Drentse boswachterijen zijn 5.000 hectare groot, als die zouden wor-
den ingezet voor die robuuste procesnatuur, wat dus nu niet het geval is, niet in zijn geheel, ook 
in het Drents-Friese Wold hebben we nog heide, we hebben nog stuifzand, we hebben nog pro-
ductiebos en er zijn dus stukken bos die worden ingezet om weer richting natuur te gaan, maar 
daar wordt tot nu toe nog steeds hout geoogst. Er wordt nog steeds dus kalk en fosfaat afge-
voerd, hetgeen echt abominabel is voor die bosbodem. Dus ik zou graag hebben dat er hier in 
de Staten of in de commissie die daar mogelijk een nieuwe natuurnota gaat maken, dat dit 
wordt afgekaart. Daar mag natuurlijk Staatsbosbeheer in meepraten, graag, Natuurmonumen-
ten, Het Drentse Landschap en wie dan ook, maar dat hier een soort richting aan gegeven 
wordt. De provincie zou daarvoor de lead moeten hebben.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat het een hele mooie oproep is, want we gaan ook inhou-
delijk deze strategie bespreken. Hartelijk dank voor uw inbreng. U krijgt na afloop van de eerste 
termijn nog even heel kort het woord als u dat wenst, maar we gaan nu over naar de inhoude-
lijke bespreking van dit agendapunt. De commissieleden hebben in de eerste termijn vier minu-
ten spreektijd en ik begin vandaag met de SP, de heer Van der Meijden en daarna komt de heer 
Bosch van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, voorzitter. Ik moet het nog even op me in laten werken alle-
maal. Voorzitter, voor ons ligt een prachtig mooie brochure met schitterende foto's betreffende 
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de Drentse Bomen- en Bossenstrategie. Daarnaast inhoudelijk zeer ambitieus en veelomvattend. 
De ambities zijn op zich mooi, zeker als ze gerealiseerd kunnen worden. Kijk naar het volgende 
agendapunt, dat is PNP, waar de ambities sterk achter zijn gebleven op hetgeen wat is geprog-
notiseerd. Ik voorzie enige discrepantie, belemmeringen tussen de ambitie en eventuele belem-
meringen waar we tegenaan kunnen lopen. De volgende vragen doemen wat mij betreft 
daarom op. Uitbreiding van bos kan alleen op die plekken waar het planologisch inpasbaar is. 
Hoe verhoudt zich dat tot de tomeloze groei van zonneakkers en windmolens? Wie bepaalt wat 
waar en waar wat komt? Onduidelijk is wat er gaat gebeuren met de grondwaterstand. Het laag 
houden ten faveure van de landbouw veroorzaakt verdroging. Kan de grondwaterstand zo 
nauwkeurig worden geregeld dat negatieve effecten achterwege blijven? Daarnaast ligt het in 
de verwachting dat er vanwege de klimaatontwikkeling meerdere te droge periodes zich zullen 
aandienen. Of heeft het onttrekken van grondwater door de agrarische sector negatieve invloed 
op de bossen et cetera? Zeker tijdens voornoemde droge periodes.  
De heer Moes: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes van de VVD heeft een vraag. Dat stond er al bij.  
 
De heer Moes: Dank u wel, voorzitter. U heeft het over de onttrekking van grondwater door de 
landbouw. Weet u dat de onttrekking van de landbouw veel kleiner is dan de onttrekking voor 
ons drinkwater in Drenthe? Waarom noemt u dan alleen de landbouw, terwijl dat maar een 
kleine speler is bij de onttrekking van grondwater?  
 
De voorzitter: De heer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Ik wil niet met u discussiëren over groter of kleiner, maar ik denk dat 
het onttrekken sowieso een negatieve invloed zou kunnen hebben. Dus ik denk dat het goed is 
om erover na te denken en ik zeg niet dat het niet moet gebeuren. Ik zeg alleen: kunnen we dat 
in de hand houden en wat voor effecten heeft dat uiteindelijk? Dat zeg ik. Een volgende punt is 
eigenlijk: zal het gebruik van landbouwgif, overdadige bemesting, verzuring en stikstofdepositie 
de ambities niet in de weg staan? De bomen buiten het natuurnetwerk bos gaan meetellen en 
daar gelden ook de feitelijke vragen en opmerkingen, zoals hierboven zijn gesteld. Het onder-
deel bomen buiten het bos, te ontwikkelen samen met de gemeente, is een uitstekend instru-
ment om het huidige streekbeheer, de bewoners en gebruikers met elkaar in contact te brengen 
en samen hun woonomgeving te versterken met aanplant van houtige landschapselementen. 
Tevens zou hiervoor subsidie kunnen worden verstrekt. Wij zien ook een opening om houtperce-
len op erven onder de belangrijke arealen te brengen. Hier bestaan nog wel wat misverstanden 
over, waardoor kap al is gebeurd voordat duidelijk is wie erover gaat. De vraag die zich ook op-
dringt, is welke criteria worden gehanteerd voor de combinatie van functies en financiering. 
Gaan we weer de marktwerking erop loslaten of wordt er gekozen voor een verstandige, inte-
grale publieke aanpak? Tot slot, voorzitter, kijkend naar het volgende agendapunt, agendapunt 
9 PNP, zullen we onze wijze wel zien… … …, halfslachtige oplossingen, de kool en de geit spa-
ren, geen garantie zijn voor het bereiken van de beoogde ambities. Kijken wat waar en waar 
wat kan, is essentieel, waarbij het gebruikmaken van alle mogelijke, ook wettelijke middelen de 
kans van slagen zal optimaliseren. Tot slot zou ik nog willen vragen, ik heb ook begrepen van de 
heer Van der Lans met inspreken dat wat mij betreft, maar ik zit hier ook als vervanger, als het 
gaat om de drie agendapunten die vandaag aan de orde zijn, 7, 8 en 9, of het niet eens een keer 
mogelijk zou kunnen zijn, want het is een beetje allemaal, ik heb het zonet al gezegd, in seg-
menten gehakt, om een wat meer integrale visie te ontwikkelen, ook met de kennis en inbreng 
die door andere partijen is ingebracht. Ik vind het allemaal een beetje fragmentarisch en ik kan 
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niet het totaalbeeld overzien, terwijl ik denk dat heel veel dingen in elkaar grijpen. Dat is ook 
mijn vraag.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Bosch en daarna mevrouw Vedder. Mijn-
heer Bosch.  
 
De heer Bosch: Dank u wel, voorzitter. Als je iets niet weet, dan zie je het vaak ook niet. Zo sta je 
er niet altijd bij stil hoe verweven ons Drentse cultuurlandschap is met de natuur en hoe onze 
omgeving is gevormd door een eeuwenlange wisselwerking tussen menselijk handelen en na-
tuurlijke processen. We rijden bijna achteloos langs Dwingeloo, Anloo, Schoonloo of Tynaarlo 
zonder erbij na te denken dat die namen verbonden zijn aan de Drentse bosgeschiedenis en de 
manier waarop Drenten al duizenden jaren bos- en natuurbeheer en agrarische activiteiten sa-
menbrengen. De laatste decennia heeft de schaalvergroting dat evenwicht evenwel verstoord. 
Afgelopen zondag verscheen op www.nu.nl een alarmsignaal over de Nederlandse Bossenstrate-
gie. We planten massaal de verkeerde bomen en dat bedreigt de Nederlandse natuur, zo stelt 
ecoloog Bert Maes. Volgens Maes ontstaat een kokervisie op het doel van nieuwe bosaanplant, 
namelijk klimaatbeleid, vastleggen van CO2 en houtoogst. Er is te weinig oog voor de kwaliteit 
van de bossen, voor inheemse soorten die bij kunnen dragen aan robuuste klimaatbestendige 
bossen en een grotere biodiversiteit. Moeten die alarmbellen ook afgaan wanneer we naar het 
voorliggende ontwerp van de Drentse Bossenstrategie kijken? De Partij van de Arbeid-fractie 
vindt dat bij een eerste oogopslag niet. Voor ons ligt een brede visie die niet alleen de balans 
zoekt tussen beschermen, beleven en benutten en het uitbreiden van het bosareaal puur en al-
leen vanwege klimaatdoelstellingen. Het zet in op vitale bossen en een integrale aanpak van de 
uitdagingen, zoals klimaatverandering en verdroging, waterbeheer en revitalisering en het heeft 
oog voor aardkundige waarden, archeologie, cultuurhistorie en landschap. Het is juist veelzeg-
gend dat het vergroten van biodiversiteit en het revitaliseren van bosbestanden door het vervan-
gen van uitheemse boomsoorten door inheemse boomsoorten, denk aan de beuk, de wilg, de es, 
eik, hazelaar, zo’n prominente plek hebben gekregen. Er ligt een flinke ruimtelijke opgave, een 
uitbreiding van het bosareaal met 37 hectare tot 2030, zowel binnen als buiten de NNN-
gebieden. 1.700 hectare moet buiten de bestaande natuurgebieden ingevuld worden. De Partij 
van de Arbeid verwelkomt die uitdaging, inderdaad een uitdaging, omdat een grotere verwe-
ving van landbouw, leefomgeving en natuur, een verweving van zorg voor bodemkwaliteit, wa-
terkwaliteit en agrarische teelten kunnen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit, zo-
als onlangs nog werd betoogd door de Groningse historisch geograaf Theo Spek. We lezen op 
pagina 41 dat de provincie hierbij wil zoeken naar het combineren van bosuitbreiding met an-
dere functies. Dat lijkt ons een goede werkwijze. Daarin moeten, wat de Partij van de Arbeid be-
treft, initiatieven van lokale betrokkenen leidend zijn. Stimuleer dus vooral particuliere grondei-
genaren en ook boeren die agrarisch landschapsbeheer willen toe- passen. Vanuit samenwerking 
bereiken we meer dan door in tegenstellingen te denken. Datzelfde geldt voor kansen die Agro-
forestry biedt. Daarbij denk ik dus ook aan de kleinschalige initiatieven die mevrouw Huigens 
noemde. Tijdens eerdere debatten heeft de Partij van de Arbeid al aangegeven voorstander te 
zijn van het vergroenen van onze steden, wijken en dorpen. Groene dorpse en stadsranden bie-
den waardevolle overgangszones voor dieren en vegetatie. Bomen en water in woonwijken en 
op industrieterreinen helpen hittestress te voorkomen en dragen bij aan klimaat- adaptatie. We 
verwelkomen dus de strategie van meer bomen buiten het bos en een grotere blauw-groene 
dooradering van het landschap en de gebouwde omgeving. De Partij van de Arbeid- fractie 
vraagt zich hierbij wel af of de genoemde ambitie van 10% niet wat te bescheiden is. De Partij 
van de Arbeid zou hier wat meer ambitie willen zien, zeker gezien het feit dat kleine bosjes, 
houtwallen, struiken, heggen en andere groene landschapselementen, maar ook moerassen en 
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broekbossen in de vele Drentse beekdalen belangrijke stapstenen kunnen zijn tussen natuurge-
bieden. Ook dit komt de biodiversiteit in Drenthe alleen maar ten goede. Kan de gedeputeerde 
aangeven waarom voor deze bescheiden opgave is gekozen en of hij mogelijkheden ziet om 
deze ambitieuzer neer te zetten? En tenslotte voorzitter, de Commissie Landelijk Gebied heeft 
unaniem geadviseerd om de voorliggende concept Bossenstrategie vast te stellen. En dat is een 
belangrijk signaal. Het geeft aan dat er voldoende commitment en draagvlak is voor deze strate-
gie, niet alleen vanuit overheden, waterschappen, natuurorganisaties en terreinbeheerders, 
maar ook vanuit de agrarische sector en dat is bemoedigend. We kijken dus ook met vertrouwen 
en belangstelling uit naar de reacties die uit de terinzagelegging naar voren zullen komen. Dank 
u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met mevrouw Vedder van het CDA en daarna me-
vrouw Slagt. Mevrouw Vedder.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. Voorzitter, de CDA-fractie heeft er altijd voor gepleit, zowel 
in dit huis als in de Tweede Kamer, dat we met een brede blik naar vergroening en natuur moe-
ten kijken. Niet voor niks is het CDA samen met GroenLinks in de Tweede Kamer met de initia-
tiefnota ‘Groen in de stad’ gekomen. Mooi om te zien dat Drenthe die bal al lang heeft opge-
pakt, waar Den Haag het nog heel ouderwets heeft over de Bossenstrategie, die visie die in 
Drenthe al de Bomen- en Bossenstrategie heet. Bomen of groen in het algemeen in onze steden 
en dorpen zijn ontzettend waardevol voor ons wel- bevinden. Als we iets hebben gemerkt tij-
dens de corona- crisis dan is dat het wel. Dus vanuit deze fractie ook veel waardering voor pro-
jecten als ‘Plan Boom’ en de Boomfeestdag. Niet alleen omdat het gaat over onze directe leef-
omgeving en de vergroening daar, maar ook dat we dat samen met elkaar doen. Want hoe we 
vormgeven aan Drenthe, en de Bossen- strategie is daar nadrukkelijk een onderdeel van, is iets 
wat je met elkaar moet doen. Drenthe is immers van ons allemaal en dus is het zoeken naar win-
winsituaties, integraliteit en draagvlak bij belanghebbenden in de ruimtelijke opgave. Iets waar 
de CDA-fractie altijd veel waarde aan hecht. Het is goed om te zien dat er uitvoerig overleg is 
geweest met een hele brede maatschappelijke vertegenwoordiging, wat geleid heeft tot een 
unaniem positief advies vanuit het CLG. De PvdA zei het ook al. Een signaal wat wij heel serieus 
nemen. Voorzitter, een aantal vragen aan de gedeputeerde over deze Bomen- en Bossenstrate-
gie. Er gaat nogal wat nieuw bos gerealiseerd worden, buiten de huidige natuurgebieden. Dat 
betekent onherroepelijk dat er ook hectares landbouwgrond van bestemming gaan veranderen, 
maar ook dat andere hectares landbouwgrond bos als buurman gaan krijgen. En wat gaat de 
uitstralende werking van deze hectares nieuw bos zijn op die landbouwgronden? Krijgen we 
straks buffers om de buffers? Kan de gedeputeerde reflecteren op hoe de provincie dit ziet en 
daarmee om wil gaan? Een opmerking over Agroforestry en ik citeer: ‘Andere vormen van Agro-
forestry dan het voedselbos zijn nog experimenteel en in ontwikkeling.’ Voorzitter, ik kan u mel-
den dat ook het voedselbos nog in de kinderschoenen staat en in de praktijk blijkt dat het heel 
moeilijk rendabel te maken is. Daarom hecht de CDA-fractie veel waarde aan de vrijstelling van 
meldings- en herplantplicht voor Agroforestry. Want als wij willen dat onze boeren in Drenthe 
het aandurven om hiermee te experimenteren - wij zouden dat toejuichen - dan moet zo’n expe-
riment namelijk ook mogen mislukken, zonder dat je je als boer al helemaal hebt vastgelegd. 
Goed dat de provincie ook inziet dat die vrijstelling een absolute randvoorwaarde is om de 
ruimte te creëren om zoiets aan te durven. Kan de gedeputeerde wellicht schetsen of die vrijstel-
ling vanuit de provincie daarin voldoende garantie biedt en boeren niet vervolgens tegen lande-
lijke of gemeentelijke restricties aanlopen die innovatie op het gebied van Agroforestry mis-
schien wel tegenhoudt?  
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De voorzitter: Mevrouw Vedder, u heeft een interruptie van mevrouw Zuiker van de Partij voor 
de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik zou graag willen weten van mevrouw Vedder wat het probleem is als je een 
grote hoeveelheid bomen kapt dat je dat moet melden. Fruitbomen zijn vrijgesteld, teelt is ook 
al vrijgesteld. Wat weerhoudt iemand ervan om bomen te planten, dat als hij die ooit gaat kap-
pen, dat hij dat moet melden? Die meldingen worden gewoon …, je meldt het.  
 
Mevrouw Vedder: In de Bomen- en Bossen- strategie staat opgenomen dat Agroforestry wordt 
vrijgesteld van meldings- en herplantplicht. Die twee zien wij als een geheel en waarom we dat 
belangrijk vinden, is omdat als je gaat experimenteren, dan is de kans dat je financieel op je 
snufferd gaat, best wel aanwezig. En als je dan moet voldoen aan een herplantplicht dan gaat 
niemand daaraan beginnen. Dus als wij in Drenthe willen dat onze boeren het durven in deze 
hele dynamische omgeving, waarin er al zoveel op hen afkomt, dat ze dan ook nog durven te 
experimenteren met Agroforestry, dan moeten ze van tevoren ook weten dat het ook mág mis-
lukken.  
 
De voorzitter: Nog een korte vervolgvraag en daarna de heer Vorenkamp van de PVV en daarna 
de heer Van der Meijden.  
 
Mevrouw Zuiker: Weet mevrouw Vedder dat fruitbomen al vrijgesteld zijn van meldings- en her-
plantplicht?  
 
Mevrouw Vedder: Ja en dat is hartstikke mooi. Dus een deel van het voedselbos valt daar al on-
der, maar een voedselbos bestaat natuurlijk niet alleen maar uit fruitbomen. Tenminste ik heb 
net begrepen van mevrouw Huigens dat er minstens vier lagen moeten worden aangelegd om 
een voedselbos een voedselbos te mogen laten heten.  
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Vorenkamp van de PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Volgens mij heeft mevrouw Vedder helemaal gelijk, 
want ik ben dat in de praktijk al tegengekomen dat boeren bos hebben aangeplant, dan vervol-
gens niet helemaal voldoen aan de formaliteiten voor de kap en dan hun landbouwbestemming 
kwijt zijn, want er moet opnieuw verplicht bos weer aangeplant worden. Dus mevrouw Vedder 
heeft helemaal gelijk.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor deze steunbetuiging. We gaan naar de heer Van der Meijden van 
de SP.  
 
De heer Van der Meijden: Een korte vraag, informatief. Ik heb straks even genoemd dat die mo-
tie met betrekking tot extra geld voedselbossen op 7 december is aangenomen in de Tweede Ka-
mer. Dat is ook ondertekend door het CDA en ik hoor u noemen, dat het problematisch of moei-
lijk is met betrekking tot - of ik dat goed gehoord heb, weet ik niet - met betrekking tot het in-
richten van voedselbossen, dat dat lastig is. Dat zei u even in een bijzinnetje. Maar kunt u mij dat 
nader uitleggen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedder.  
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Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. Jazeker, want wij staan ook heel positief tegenover ontwik-
kelingen op het gebied van Agroforestry. Het is wel vaak zo dat je bij nieuwe ontwikkelingen 
moet constateren dat bestaande wetgeving soms belemmerend werkt. We zien dat bijvoor- 
beeld ook bij verduurzaming in stalsystemen, dat het op alle milieudossiers winst geeft, maar 
niet in de oude systematiek van vergunning- verlening past, bijvoorbeeld. Dat soort, hoe moet je 
dat zeggen, ‘red tape-issues’ die je hier dan tegenkomt op het moment dat je als ondernemer 
aan het innoveren slaat, dat is eerder regel dan uitzondering. Dat de provincie Drenthe er blijk 
van geeft dat ze dat zien en daarin mee willen bewegen, is iets wat wij in ieder geval heel erg 
belangrijk vinden. Anders komt zo’n innovatie- stroom nooit op gang.  
 
De voorzitter: Gaat u verder met uw betoog.  
 
Mevrouw Vedder: Verder is de ambitie om 1.700 hectare bos met anderen te ontwikkelingen 
buiten NNN. Dat wordt gezien als inspanningsverplichting. Het is nog niet duidelijk waar die uit-
breiding gerealiseerd moet worden, maatschappelijke partijen worden uitgenodigd met voor-
stellen te komen. Ik zou dan direct enthousiast zijn. Daarom onze vraag of er al voorstellen zijn? 
Wat is het ingeschatte animo en hoe realistisch is deze ambitie dan in de gestelde tijdlijn? Ge-
zien het feit dat er aan die ambitie geen budget gekoppeld is, kunnen we dan verwachten dat 
we bij dergelijke voorstellen die dan dus automatisch gaan zien terugkomen in dit huis? En tot 
slot viel mij ook nog even op richting de inspreker mijnheer Van der Lans. Mogelijk heb ik alle-
maal hartstikke goed nieuws voor mijnheer Van der Lans, want in de literatuurlijst is die alterna-
tieve nota gewoon terug te vinden, dus die moet als bouwsteen gebruikt zijn, want anders had 
hij daar niet tussen gestaan. En de bosfunctiekaart waar mijnheer Van der Lans om vroeg, staat 
op pagina 61. En op pagina 23 staat aangegeven dat procesbos versus multifunctioneel bos, dus 
met houtkap, dat het nu ongeveer fiftyfifty is, daar waar dat in 1996 nog 30% versus 70% was. 
Dat was het, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Vedder. Dan gaan we verder met mevrouw Slagt van 
GroenLinks en daarna de heer Veldsema. Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, complimenten. De Drentse Bomen- en Bossenstrategie is een mooie 
Drentse uitwerking van de landelijke Bossenstrategie met een concrete netto doelstelling. De 
huidige bossamenstelling van de Drentse bossen is daarbij goed in kaart gebracht en mevrouw 
Vedder wist alle paginanummers daarbij te noemen. Houtgebruik verminderen. Gemiddeld ge-
bruiken we één kuub hout per Nederlander en 90% daarvan importeren we om aan deze be-
hoefte te voorzien. In houtgebruik zouden we dus heel veel kunnen besparen door bijvoorbeeld 
minder gebruik te maken van dozen, papier en recyclen van producten. De GroenLinks- fractie 
ontvangt al jaren nagenoeg geen papieren vergaderstukken meer en is volledig overgegaan op 
het digitale systeem. Ik wil de andere fracties verzoeken hierbij aan te sluiten en een voorbeeld 
te geven aan de vermindering van het gebruik van papier en dus indirect van hout. Welke extra 
mogelijkheden ziet GS binnen de provincie voor het verminderen van papiergebruik? Ik zag net 
af en toe boven uw desk een stapeltje tevoorschijn komen, dus ik ben benieuwd naar het ant-
woord. Houdt Drents hout in Drenthe. Voor een houtbouwhuis is ongeveer 50 kuub nodig, heb 
ik mij laten vertellen. De jaarlijkse bijgroei is ongeveer zeven kuub per hectare. Om één huis te 
bouwen is dus ongeveer zes à zeven hectare productief bos nodig. Onze fractie ziet daarbij extra 
kansen en uitdagingen. Houdt Drents hout in Drenthe. Lokaal, duurzaam geproduceerd hout 
verdient een lang leven voor woningbouw en meubelen. Reststukken kunnen we zo optimaal 
mogelijk benutten. Misschien is er dus wel meer ambitie nodig, zoals de PvdA net voor mij zei. 
Omdat er meer vraag gaat zijn in Drenthe naar hout als bouwmateriaal is de ambitie van 10% 
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misschien wel te laag. We blijven dan afhankelijk van het importeren van extra hout. Het ont-
wikkelen van Agroforestry zou hier een extra bijdrage aan kunnen leveren. Is GS bereid om te 
inventariseren hoeveel interesse hierin is en deze bevindingen in de visie op te nemen van de 
Drentse Bomen- en Bossenstrategie en misschien wel de ambitie te verhogen? Voedselbossen 
collectief in Drenthe. Voorkom het maken van een monocultuur bossen. Maak daarom bossen 
weerbaar tegen bedreigingen door het divers te maken. Daarbij kunnen ook initiatieven voor 
voedselbossen heel waardevol zijn. Het is al genoemd door de inspreker, maar het naoberschap 
voor het onderhouden van een voedselbos is al een Drents begrip en daarom zou het mooi zijn 
als ook de particuliere en kleine collectieve initiatieven van nieuw voedselbos kunnen meetellen 
in het realiseren van nieuwe hectares bos. Ecologische verbindingen. Ecologische verbindingen 
zijn meer dan alleen bermbeheer. Ecologische verbindingen kunnen instandhoudingsdoelen van 
Natura 2000-gebieden ondersteunen. Vooral het herstellen van hagen, houtwallen en singels 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren rondom bossige Natura 2000-gebieden. En in 2017 
stelde onze fractie, de GroenLinks- fractie al vast dat er in tien jaar tijd meer dan 120 kilometer 
boomwallen en hagen zijn verdwenen. Kenmerkende landschaps- elementen die het Drentse 
land zo specifiek maken, zijn verdwenen. Kan GS de erfbeplantings- regelingen die er in Flevo-
land land is, met PS delen? Zou GS willen bekijken of deze regeling in Drenthe is in te passen in 
de Drentse Bomen- en Bossenstrategie? En dan tot slot benoem ik even kort, zonder dat ik daar 
al te diep op inga, want dan moet ik nog heel diep in de grond graven, het Statenbos. We heb-
ben als GroenLinks al eerder een heel klein boomzaadje geplant met de PvdA om de voetprint 
van de Drentse Provinciale Staten te verkleinen. Dat zaadje zit nu nog heel diep onder de grond, 
maar we zijn wel heel nieuwsgierig wat voor soort Drentse boom eruit gaat groeien. We houden 
jullie op de hoogte.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Veldsema van de ChristenUnie en 
daarna de heer Pragt. Mijnheer Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Dank u, voorzitter. Als in de breedte door het CLG zo’n stuk gesteund wordt, 
dan hebben we het over een stuk met draagvlak. We hebben diverse betrokken partijen de af-
gelopen week gesproken en zij zijn positief. Daarom kunnen we op hoofdlijnen best met dit 
stuk instemmen. In paragraaf 4.4 gaat het over 1.700 hectare bos buiten het NNN, waarbij u aan-
geeft dit te willen ontwikkelen samen met andere partijen. Uit gesprekken, maar ook uit wat de 
eerste inspreekster mevrouw Huigens aangaf, blijkt daar best belang- stelling voor te bestaan. 
Binnen het instrument SNL wordt vermeld dat een beheertype en een ambitiekaart nodig is. Al-
leen lijkt het instrument SNL niet geschikt voor kleinschalige initiatieven. 150 hectare wordt als 
ondergrens genoemd. Voor de details: op pagina 27, paragraaf 5.2 wordt aangegeven dat er 
geen subsidiemogelijkheid voor particulieren of kleine groepen bestaat. Dat is jammer, want ini-
tiatieven als voedselbossen of aanplant van bos op privéterrein brengt meer dan alleen kubieke 
meters hout. Het is ook goed voor de saamhorigheid en de betrokkenheid bij de omgeving. Na-
vraag bij Prolander leert dat een aanvraag op basis van het SKNL wellicht mogelijkheden biedt in 
onze provincie. Kan de gedeputeerde dat bevestigen, dan wel aangeven hoe we die particuliere 
c.q. kleine werkgroepen van particulieren kunnen motiveren om daarin met ons samen te wer-
ken? En toch nog even naar aanleiding van de tweede inspreker en vooral de reactie daarop van 
een aantal partijen. Het lijkt de goede kant op te gaan, maar ik mag er toch alstublieft van uit-
gaan dat voorliggend stuk besproken wordt en dat we niet nu eerst allerlei alternatieven gaan 
bestuderen. Want dan hadden we het net zo goed van de agenda kunnen halen. Dank u, voor-
zitter.  
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De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Pragt van D66 en daarna de heer Duut. 
Mijnheer Pragt.  
 
De heer Pragt: Voor ons ligt het ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie, de uitwerking van 
de landelijke Bossenstrategie. Het is een makkelijk te lezen nota. Er wordt duidelijk vermeld op 
pagina 8 dat de Drentse bossen bepalend zijn voor de kwaliteit van woon-, werk- en leefomge-
ving. Ze dragen bij aan een gezond milieu, recreatie, biodiversiteit en productie van hout. En op 
pagina 9: naast de bos- uitbreiding ligt er ook een grote opgave voor het vitaal houden van 
onze bossen. Het is belangrijk dat de kwaliteit van het bos wordt verbeterd. Bossen hebben te 
lijden onder de hoge stikstofneerslag, verdroging, versnippering en de effecten van klimaatver-
andering. D66 onderschrijft het belang van een gezond en vitaal bos en het belang van biodiver-
siteit. Maar wat ons betreft mogen de geformuleerde doelstellingen duidelijker en ambitieuzer. 
De landelijke Bossenstrategie gaat uit van 10% netto toename van het bosareaal. In Drenthe 
wordt gestreefd naar 3.700 hectare bosuitbreiding tot 2030. Dit is iets minder dan de nationale 
doelstelling van 10%, maar die 3.700 hectare is ook geen uitbreiding van het bosareaal. 800 hec-
tare wordt binnen bestaande natuurgebieden gerealiseerd, 1.200 hectare is uitbreiding van be-
staande bossen en 1.700 hectare een combinatie van bosuitbreiding met andere functie. Op pa-
gina 41 wordt aangegeven dat hieronder wordt verstaan de aanplant van houtige landschaps-
elementen, zoals houtwallen, struiken, heggen en solitaire bomen. De aanpak van landschaps-
elementen vinden wij een goede zaak, maar dit is geen netto-uitbreiding van bosareaal. Is de 
gedeputeerde het met ons eens dat er feitelijk maar 1.200 hectare netto bos bijkomt in Drenthe 
tot 2030, zijnde 3% en niet de landelijke doelstelling van 10%? De ambitie en uitvoering ver-
woordt …  
 
De voorzitter: Eén moment mijnheer Pragt, u heeft een vraag van mevrouw Vedder van het 
CDA.  
 
Mevrouw Vedder: Dank, voorzitter. Ik was even benieuwd hoe de D66-fractie met name dat eer-
ste stuk ziet, die 800 hectare binnen natuurgebied. Want als je bijvoorbeeld een graslandschap 
omzet naar een bosgebied dan ziet de D66-fractie dat dus niet als een uitbreiding van het bos-
areaal. Maar er stond daarvoor geen bos, dus hoe moet ik dat dan zien? Ik begrijp die redene-
ring niet goed, eerlijk gezegd.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pragt.  
 
De heer Pragt: Zoals wij het gelezen hebben, staat bij bomeninplant binnen het bestaande na-
tuurgebied en ook bepaalde graslanden kunnen echt wel natuur zijn, dus het is geen uitbreiding 
van. Maar misschien hebben wij dat verkeerd gelezen en horen wij dat graag van de gedepu-
teerde. De ambitie en uitvoering verwoordt wat de ambitie is, maar wat ons betreft moet er nog 
een aanvulling komen hoe we de ambities gaan realiseren. Bijvoorbeeld op pagina 45, de ver-
strekking van de groen-blauwe dooradering van het Drentse landschap. Hier wordt alleen maar 
gesproken over bescherming van bestaande elementen, dat wat er nog over is, maar niet over 
het herstellen wat er verdwenen is en ervoor te zorgen dat het een echte dooradering is en geen 
losstaande plasjes. Kan de gedeputeerde aangeven hoe hij de groen- blauwe dooradering van 
het Drentse landschap wil realiseren? En op pagina 46 …  
 
De voorzitter: Wilt u afronden, mijnheer Pragt? U bent over uw tijd heen.  
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De heer Pragt: De Agroforestry. Erg mooi dat er aandacht is voor de Agroforestry, maar er 
spreekt geen enkele ambitie uit hoofdstuk 5.2. Bij ambitie en uitvoering staat een punt, terwijl 
er een komma had moeten staan. Juist bij deze nieuwe vorm van landbouw is het belangrijk dat 
er een actief beleid gevoerd gaat worden door de provincie om dit te realiseren. Dit is een uitge-
lezen kans voor het college om ambities waar te maken en de agrarische ondernemers te helpen 
en te ondersteunen bij de overgang naar een kansrijke vorm van landbouw. Ziet de gedepu-
teerde kans om Agroforestry te realiseren in onze provincie? Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Duut van JA21 en daarna mevrouw Zui-
ker. Mijnheer Duut.  
 
De heer Duut: Dank u wel, voorzitter. Het is een omvangrijk en ambitieus plan dat wij in de basis 
wel kunnen steunen. Ik raakte wel wat, nou in de war is wat erg, maar door de opmerkingen 
van mijnheer Van der Lans. Ik hoop dat de gedeputeerde daar ook nog even op in wil gaan in 
hoeverre die kritiek nou stand houdt, want ook wij hebben wel gelezen dat er sprake is van de-
len van echt natuurlijk bos. Maar goed, dat horen we graag. Het is ambitieus zoals ik zei, maar 
volgens ons wel degelijk haalbaar en betaalbaar, omdat gebruikgemaakt gaat worden van be-
staande financiële bronnen. Bomen en bossen zijn uiteraard voor Drenthe van belang. Niet al-
leen vanwege het belang voor recreatie en toerisme, maar ook omdat bomen en bossen in de 
genen zitten van Drenthe en haar bewoners. De rest is allemaal al grotendeels gezegd. Ik heb 
dan nog één punt, dat is een beetje een afgeleid punt voorzitter, maar ik hoop dat u mij dit toe-
staat. Wij hebben namelijk een voorstel voor een specifieke groep Drenten. We doelen dan op 
de Drentse veteranen. Daarover hebben deze Staten in september 2021 een motie aangenomen. 
De strekking was om een blijvend symbool te zoeken. In dat verband, voorzitter, stellen wij voor 
om daarvoor een boom, bomen of een bos te zoeken. Bomen, een boom, een sterk en onverzet-
telijk symbool, duurzaam en dat is ook precies wat de veteranen gedaan hebben en nog steeds 
doen: zich inzetten voor een duurzame vrede. Daarom stellen wij dus voor om een veteranenbos 
in te richten. Plek, omvang en inrichting laten wij graag over aan onze CdK in de Stichting 
Drentse Veteranen, maar wij verzoeken de gedeputeerde dit verzoek door te leiden naar onze 
commissaris. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren en 
daarna de heer Moes. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Het college vraagt onze zienswijze op de Drentse uitwerking van 
de Bossenstrategie. Allereerst, het beleidsstuk is goed te lezen en een helder verhaal geworden. 
De tekstkaders waarin de ambities en de uitvoering duidelijk staan beschreven. We willen graag 
10% meer bos in Nederland. De provincie zegt dat we een evenredig deel voor onze rekening 
nemen en wij vragen ons af: waarom niet een beetje meer. Uitgerekend in Drenthe zou dat toch 
heel goed kunnen en ook welkom zijn. En dat brengt ons meteen bij de vraag hoe de afstem-
ming tussen de provincies gaat op dit gebied. Gaat elke provincie precies het evenredige deel 
voor zijn rekening nemen, ongeacht de grootte van de provincie of andere kenmerken van de 
provincie? Er moet meer natuurbos komen, wil ook het rijk. Maar dat willen we in Drenthe niet, 
omdat we de afgelopen decennia al relatief meer natuurbos hebben gekregen, is het antwoord 
van het college. Wij vragen dat af hoe een wens voor meer natuurbos die in 2020 wordt uitgesp-
roken, met terugwerkende kracht kan worden vervuld door natuurbos wat wij in het verleden al 
hebben gerealiseerd. En als wij niet meer natuurbos gaan nemen, welke provincie neemt ons 
deel dan voor zijn rekening? Dus graag een toelichting daarop. Voorzitter, houtoogst staat op 
gespannen voet met de wens om meer bomen te krijgen in Drenthe. In Nederland is maar 10% 
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bos en gezien het belang van bos, ook voor mensen, is dat weinig. De meeste bossen zijn ook 
geen uitgestrekte vlaktes met bomen, zoals in andere landen, maar versnipperde stukjes. Moe-
ten we in die stukjes bos ook nog hout willen produceren? Elke keer als we een boom kappen, 
vernietigen we natuur. We tasten de leefomgeving van vele dieren aan en de Partij voor de Die-
ren wil daarom meer aandacht voor soortenbescherming bij bomenkap. We willen dat een ver-
plichte, ecologische scan bij grootschalige bomenkap standaard wordt opgevraagd en beoor-
deeld door de provincie en zeker bij kap in het broedseizoen. Een boom is niet alleen maar hout. 
Het is een organisme waar in, op en onder cruciale ecologische en biologische processen plaats-
vinden. En hout kán een grondstof zijn, maar daar moeten we wel heel zuinig en zorgvuldig 
mee omgaan. Hout oogsten en vervolgens verbranden, is verspilling. Het stoot CO2 uit en hout-
rook is ook nog eens ongezond. Dus wat de Partij voor de Dieren betreft, gaat er geen snipper 
Drents hout meer in een verbrandingsoven. En voorzitter, wat je niet kapt, hoef je niet te her-
planten en gezien het belang van bomen willen we ook een ‘kappen met kappen-strategie’ en 
een zorgvuldige herplant-strategie. We zijn verheugd om te lezen dat de provincie, samen met 
gemeenten, de houtige landschapselementen beter wil beschermen en deze bescherming ook 
beter wil handhaven.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker, u heeft een interruptie van de heer Bosch, Partij van de Arbeid.  
 
De heer Bosch: U heeft het net over ‘kappen met kappen’ en ik hoor eigenlijk in uw betoog 
doorklinken dat we die houtproductie zoveel mogelijk moeten beperken. Maar ik ben ook wel 
even benieuwd naar uw visie op ecologisch en duurzaam bouwen. We hebben vorige week nog 
een presentatie gehad over de mogelijkheden van houtbouw. Dat ziet er allemaal veelbelovend 
uit om op die manier ecologisch te bouwen. Hoe rijmt u dat met de nu door u voorgestane visie 
op houtkap?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Hout, wat ik dus zei, kan een grondstof zijn, maar daar moeten we heel zorg-
vuldig en zuinig mee omgaan. Op dit moment wordt er veel hout verspild, onder andere door 
verbranding. Het is ook de vraag of wij in Drenthe, in deze provincie grootschalige houtoogst 
moeten willen. Wij hebben versnipperde stukjes bos, is dat iets wat wij moeten willen? Dat is de 
vraag die wij onszelf stellen. Ik ga door. Het ging even over de bescherming van landschapsele-
menten en het plan daarvoor dat de provincie heeft en we horen graag van het college wanneer 
er wordt begonnen met dit proces en hoe we dat dan voor ons moeten zien. Want wij vinden 
het ook hoognodig dat de gemeenten bomen in hun plaatselijke verordening beter gaan be-
schermen, minimaal door de kapvergunningen weer in te voeren. Wat wij niet snappen, is dat 
hele punt van de vrijstelling van de meldings- en herplantplicht. Ten eerste is een voedselbos 
niet alleen voor de productie van voedsel, maar heeft het ook ecologische en belevingsfuncties. 
En fruitbomen en kweekgoed zijn al vrijgesteld, dus wij snappen dat punt niet. Overigens jui-
chen wij de ideeën over Agroforestry wel toe. En bij Natura 2000-gebieden zou het inderdaad 
een mooie bufferzone kunnen vormen. Alleen vragen wij ons af hoe we dat kunnen waarma-
ken. Hoe krijgen we het juridisch en planologisch voor elkaar dat we naast Natura 2000-gebie-
den geen sierteelt krijgen, maar voedselbossen? Graag de mening van het college daarover. Tot 
zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan zo verder met de heer Moes.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter?  
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De voorzitter: Nee, we gaan eerst verder met mevrouw Slagt. Zij heeft een vraag, van Groen-
Links.  
 
Mevrouw Slagt: Ik wil graag aan de Partij voor de Dieren vragen of zij de regeling waar de pro-
vincie Utrecht nu mee bezig is, om naast natuurgebieden het eerste recht van aankoop te reali-
seren, bent u bekend met die regeling van de provincie Utrecht en die onderzoeken daarnaar?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Daar ben ik niet mee bekend, maar ik vind het een heel goed plan.  
 
De voorzitter: Dan gaan we nu wel verder met de heer Moes van de VVD en daarna zijn buur-
man, de heer Vorenkamp. Mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, u noemt mijn buurman en ik wil het verhaal 
ook beginnen met de buurman. Dat is mijn buurman van 87 jaar, die geboren en getogen is op 
het plaatsje waar hij nu nog woont. Wij hadden het over bomen en over uitzicht. Hij zegt: ‘Toen 
ik een kleine jongen was, keek ik tot de Friese grens toe.’ Voor uw beeld, ik woon drie tot vier 
kilometer van de Friese grens. ‘En ik zag de kerktoren van de omliggende dorpen.’ Want hij kon 
drie kerktorens zien. Ik ben 52, dus ik ben een stuk jonger dan hij, maar zo oud als ik nu ben, ik 
heb nog nooit die kerktorens kunnen zien. Ik bedoel maar te zeggen en u zult dat zelf ook bea-
men als u oude foto’s ziet van historische verenigingen, van vroeger, dat er meer bomen dan 
ooit in Drenthe staan. Dat is hartstikke goed. We zijn trots op bomen. Er is niks mooier dan bo-
men. We hebben heel veel fijnsparren en lariksen geplant in de zestiger en zeventiger jaren, 
maar toen hebben we de mijnen gesloten en toen waren de bomen niet meer nodig. Dus we zijn 
vergeten de bomen te kappen. De bomen zijn verzurend. Het college schrijft dat ook in het stuk. 
We zouden veel meer inheemse soorten moeten planten. En de PvdA had het er ook al over, dat 
artikel op www.nu.nl, ik zag het ook verschijnen, daar staat dat ook. In Nederland worden op 
grote schaal de verkeerde bomen geplant. De zogeheten Bossenstrategie heeft een kokervisie 
op CO2, waardoor niet wordt gekeken naar gebiedseigen soorten en het verlies van een unieke 
biodiversiteit zelf vertelt. Ze roepen op om de aanplant te herzien. We hebben duizenden hecta-
ren natuur, 10% meer natuur in Drenthe, maar we hebben dus ook heel veel lariksen en fijnspar-
ren die nu bezwijken aan de letterzetter. Maar bomen hebben ook niet het eeuwige leven. La-
ten we ons veel meer inzetten om daar een gezond bos met inheemse soorten van te maken.  
 
De voorzitter: Eén moment mijnheer Moes, u heeft een vraag van de heer Van der Meijden, SP.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, voorzitter. Ik zit me even af te vragen wat u daarnet zei: ‘Ik 
kan de kerktoren niet meer zien.’ Dus in feite zegt u dan ook: meer doen aan bossen is niet meer 
aan de orde. Begrijp ik dat goed? Omdat u de kerktorens niet meer kunt zien, dat je dan zegt: 
‘Nou, laat maar zitten met die bossen. Het is goed zo?’  
 
De heer Moes: Nee, dat hebt u mij niet de horen zeggen. Ik ben bezig met mijn verhaal en ik 
probeer alleen maar aan te tonen dat er over heel Drenthe veel meer bomen staan dan ooit. Dus 
we hebben al meer dan 10% natuur en meer bos dan ooit. En ik hoorde de Partij voor de Dieren 
zeggen: ‘kappen met kappen’. Maar voorzitter, snoeien is groeien, dat weten we allemaal.  
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De voorzitter: Eén moment mijnheer Moes, een interruptie van de heer Bosch, Partij van de Ar-
beid.  
 
De heer Bosch: Toch even een opmerking over ‘we hebben meer bos dan ooit.’ Het is even de 
vraag hoe ver we ‘ooit’ definiëren. Als we honderd jaar terugkijken, dan klopt dat misschien. 
Maar als we kijken naar de Drentse bosgeschiedenis en de historische geografie in Drenthe - ik 
kan het proefschrift van Theo Spek erg aanbevelen - dan zie je dat daar ook nog hele andere 
processen aan ten grondslag liggen. Dus mijn vraag is: hoe ver reikt de historische horizon van 
de VVD?  
 
De voorzitter: De heer Moes.  
 
De heer Moes: Dan ga je ongeveer 100 jaar geleden terug. Toen was alles woest en ledig en na 
de Tweede Wereldoorlog was er veel brandhout nodig. Toen stond er heel weinig bos en was er 
heel weinig hout, ook in Drenthe. Dat klopt. Maar sinds die tijd is er enorm veel bos gegroeid en 
ik ben misschien niet zo’n historicus als u om 100 jaar terug te gaan. Ik ken het verhaal van de 
heer Spek wel, dat is een heel interessant verhaal, maar ik kijk nu deze 100 jaar terug. Bijna zo 
oud als mijn buurman is, om daarop terug te komen. Ik was gebleven bij het snoeien en groeien.  
 
De heer Bosch: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Eén moment nog mijnheer Moes. Mijnheer Bosch.  
 
De heer Bosch: Eigenlijk nog even een korte opmerking in reactie hierop. Ik ben in ieder geval 
blij om te horen dat de VVD propageert om inderdaad de spar en de lariks die uiteindelijk geen 
inheemse soorten zijn, te gaan vervangen door inheemse soorten. Dus daar staan we in ieder ge-
val samen schouder aan schouder.  
 
De voorzitter: Geen vraag van de heer Bosch. Gaat u verder mijnheer Moes.  
 
De heer Moes: Nee, geen vraag, maar altijd goed om te horen dat de PvdA het eens is met de 
VVD. Dat is altijd uit de kunst. Voorzitter, een vraag aan het college. Zijn er genoeg financiële 
middelen om de eventuele Bomenstrategie uit te voeren? Is dat allemaal geregeld? En dan de 
veelgenoemde 1.700 hectare buiten het NNN. Er staat niet letterlijk: we doen het op boerenland, 
maar verschillenden zeiden het al: boerenland zal er ook altijd voor in aanmerking komen. Maar 
laten we niet vergeten dat boerenland waar nu bijvoorbeeld bieten op staan, nu ook al CO2 op-
neemt. Je kunt er wel bomen op planten, maar voordat bos een bos is, ben je jaren en jaren ver-
der. Voorzitter, wij zijn niet geheel enthousiast over de Bossenstrategie, zoals u gemerkt hebt. 
Maar het gaat de inspraak in. We zien het stuk terug met de zienswijzen en we wachten het af. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu inderdaad naar uw buurman. Gelukkig nog niet 87 
jaar, maar een stuk jonger. En daarna komt mevrouw Kort. Mijnheer Vorenkamp, ga uw gang.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u wel, maar ik ben al wel gepensioneerd. Het belangrijkste punt van 
de Drentse Bomen- en Bossenstrategie is dat Drenthe 3.700 hectare extra bos wil, waarvan 2.000 
hectare binnen het NNN en 1.700 hectare daarbuiten. Prima. Maar als die 1.700 hectare daarbui-
ten niet gehaald wordt, gaan we dan ruimte zoeken binnen het NNN? Bijvoorbeeld in de over-
gangsgebieden, bufferzones, om de Natura 2000-gebieden? En als dat gebeurt, wat zijn dan de 



 

82 

eventuele consequenties voor de omringende landbouw? Dat is ook al door het CDA gevraagd, 
maar ik vind het wel van belang. Er zijn grote gebieden aangekocht en gaan nog aangekocht 
worden die ook nog ingericht moeten worden, nieuwe natuur. Passen die 1.700 extra hectares 
daar eigenlijk niet in? Wij schatten in van wel. Of zijn de natuurontwerpers en landschapsarchi-
tecten daar misschien tegen, voorzitter? En hoe gaan we om met de regelgeving met betrekking 
tot de aanplant van tijdelijk bos? Ik heb er al meer over gezegd, maar ik verwijs naar de vragen 
van het CDA, die waren heel goed. Ik ben heel benieuwd. Het volgende: de groen-blauwe door-
adering van Drenthe waarnaar gestreefd wordt, is prima. Prima dat er aandacht is voor bijvoor-
beeld de houtwallen en heggen. Daar zijn we al te veel van kwijt en die moeten zeker niet verlo-
ren gaan als het even kan. Ook hakhoutbosjes zijn zeer waardevol in Drenthe. Hoe gaat de pro-
vincie dat regelen? Met het SNL? Ik begrijp van de ChristenUnie inmiddels dat het Subsidiestelsel 
Natuur en Landschap van Bij12 daar niet zo geschikt voor is. En dan over de blauwe dooradering 
voorzitter. Die blauwe dooradering moet niet gaan leiden tot het nog moeilijker maken voor de 
agrarische sector door verdere verdrassing en vermoerassing van de gebieden die belangrijk zijn 
voor de landbouw. Onze vraag is dus vooral ook: gaat hierbij wel rekening gehouden worden 
met de belangen van de landbouw? En houdt de provincie de vrijwilligheid wel steeds als uit-
gangspunt bij dit streven, voorzitter? Naar aanleiding van de heer Van der Lans nog even een 
opmerking ter geruststelling van hem. Staatbosbeheer meldde in een infosessie van vorige week, 
als ik me niet vergis, dat de productie van houtopbrengst in Drenthe behoorlijk afneemt in ver-
band met de omvorming van bos tot natuur en mijn vraag aan GS is - ik kon toen geen vragen 
stellen - mijn vraag aan GS is: komt dit omdat er dan met natuur niet meer op bos wordt ge-
doeld? Dat bos gekapt wordt, want die vlaktekap gaat steeds nog steeds door, en dat daar dan 
iets anders voor terugkomt? Heide misschien of iets anders? Ik hoor het graag. En dan als laatste, 
voorzitter, we hebben het gehad over de mineralenverarming, de heer Van der Lans heeft het 
daar ook over gehad en ik wil zeggen dat er op dit moment experimenten in Nederland zijn met 
de toevoeging van mineralen, bijvoorbeeld door middel van steenmeel aan natuurgrond. Daar 
wordt mee geëxperimenteerd en dat vind ik het overwegen waard, voorzitter. Want als dat 
goed is voor ons parklandschap, laten we dat dan gewoon doen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met mevrouw Kort van Stip en dan als laatste de 
heer Wiersema. Mevrouw Kort.  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel, voorzitter. Als je als één van de laatsten aan het woord bent, dan is 
eigenlijk het meeste wat je had willen zeggen al gezegd. Dus ik ga het ook maar gewoon kort 
houden deze keer, ik ga mijn naam eer aan doen. Wij zijn op zich positief over de Bomen- en 
Bossenstrategie. Wij maken ons ook zorgen over wat het CDA inderdaad ook al heeft aange-
kaart, de effecten die het heeft op agrarische gronden. Wij zouden het inderdaad zeer betreu-
renswaardig vinden als de agrarische gronden inderdaad worden gebruikt om daarop nieuwe 
bossen aan te leggen. En wat ik inderdaad bij het vorige agendapunt al aangaf, we hebben na-
tuurlijk Natura 2000-gebieden en als die overgangsgebieden worden gebruikt om bos in te gaan 
planten, prima, maar dan moet niet die grens weer verder opgerekt worden. Laten we dan wel 
de grens van het huidige Natura 2000-gebied bijvoorbeeld gaan bewaken. Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Wiersema van Sterk lokaal.  
 
De heer Wiersema: Dank u wel, voorzitter. Als laatste en om niet geheel voor niks thuis te heb-
ben zitten zweten op deze mooie nota en een bijdrage te maken, ga ik hem toch maar even in-
tegraal met u doornemen. We worden hierin uitgenodigd, voorzitter, om onze reactie te geven 
op het ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie. Als eerste opmerking: de nota zelf. Een 
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prachtige presentatie, al eerder gememoreerd, inmiddels versie 3, hoe mooi Drenthe is en nog 
mooier kan worden. Je kunt deze nota zo opsturen naar het tijdschrift National Geographic. Hel-
dere nota’s, informatief en een fraaie presentatie. Prima, maar dit lijkt mij toch wel een prijs-
vraag tussen provincies. Wie maakt de mooiste Bomen- en Bossennota? Hier hangt een prijs-
kaartje aan en graag vernemen wij van de gedeputeerde wat deze nota inclusief de ambtelijke 
inzet heeft gekost. Al was het maar om simpel vast te stellen hoeveel bomen wij hiervan hadden 
kunnen planten. Nu naar de inhoud. Voorzitter, een goede presentatie en een uitwerking van 
eerder gemaakte afspraken en uitgangspunten, waar voor een deel ook al de inspraak - ik doel 
daarbij op de Commissie Landelijk Gebied - heeft plaatsgevonden. 10% krijgen we erbij, met een 
onderverdeling in bestaande natuurgebieden en nieuwe ontwikkeling en omdat ik nogal een 
beelddenker ben, heb ik dat ook maar even voor mezelf vertaald in handzame eenheden. We 
gaan dus 7.500 voetbalvelden toevoegen, 4.000 realiseren we in bestaande gebieden en de rest 
leggen we nieuw aan of we versterken bestaande structuren. Deze 1.700 hectare is te doen op 
de totale oppervlakte van onze provincie van in totaal 268.000 hectare. We hebben deze reken-
som ook even gemaakt om ervan verzekerd te zijn dat er dus ruimte is en blijft voor economi-
sche ontwikkeling en onze boeren. Bos is van belang voor ons allemaal en kent veel verschil-
lende functies. Naast CO2, het vasthouden van water, leefplaats voor veel dieren, bosbouw en 
recreatie, om er maar een paar te noemen. De tijd dat hier een paar verdwaalde jagers rondlie-
pen en dat was een tijd die ver lag voor de oprichting van de VVD, later opgevolgd door de eer-
ste boeren, die ligt al heel lang achter ons. Nu wonen wij inmiddels hier met 500.000 Drenten in 
deze mooie provincie. Dat betekent ook iets voor de natuur en het gebruik daarvan. Natuur, bos 
en bomen, daar moet je van kunnen genieten en mag dus toegankelijk zijn. Hierbij denken we 
aan de recreant, wandelpaden, fietspaden, mountainbiken, ruiterpaden en zelfs cultuuruitingen. 
Er moet dus veel kunnen in de te ontwikkelen gastvrije natuur. Maar ook zeggen we erbij: niet 
alles hoeft en kan overal. Het is zoeken naar een goede balans tussen natuur, dier en wij als ge-
bruiker. Tot slot, voorzitter. We kunnen niet op alle facetten van de nota ingaan. Daarvoor is de 
tijd te kort, maar naast de eerder gemaakte opmerking nog het volgende waar we voor pleiten: 
het terugbrengen van oude soorten fruit- en andere bomen en diversiteit. Combineer functies 
daar waar mogelijk, bijvoorbeeld ook het voedselbos. Communiceer met de recreatiesector en 
goede inspraak van maatschappelijke organisaties, waarvan ook de stichting van de heer Van 
der Lans en het LTO. Vergroening van industrie, stedelijke en particuliere gebieden. Daar is nog 
heel veel te winnen. Terugbrengen en versterken van oude Drentse structuren, zoals ook ge-
noemd in de nota, als beekdalen en brinken, daar zijn we sterk voorstander van. Resumerend, 
uitbreiding en uitgangspunten hebben onze steun, rekeninghoudend met eerder vermelde aan-
vullingen en opmerkingen. Dank, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Wiersema en ik hecht er nog even aan om te vermelden dat 
als de vergadering begint, dan ligt er een inspreeklijst klaar en die behandel ik ook op volgorde 
zoals hij daar ligt. Dus nummer één op nummer één en degene die als laatste zijn naam in het 
onderste vakje zet, die krijgt dan helaas als laatste het woord. Dus u heeft daar zelf wel invloed 
op. Dan is het toch nog ook een beetje de eigen verantwoordelijkheid van mensen om te zeg-
gen: ik wil graag aan het begin van de discussie wat zeggen, halverwege of wellicht aan het 
eind, dus voor een volgende keer.  
 
De heer Wiersema: Voorzitter, ik kijk u er ook absoluut niet persoonlijk op aan. Ik kende deze 
spelregel.  
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De voorzitter: Dank u wel, maar ik wilde het toch nog even gezegd hebben. We gaan over naar 
de beantwoording van onze gedeputeerde en dat is de heer Jumelet en hij heeft daarvoor 
twaalf minuten voor de beantwoording in de eerste termijn. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter. Goed om de Bomen- en Bossenstrategie zo met 
elkaar aan de orde te hebben. Het is met nadruk een Ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrate-
gie en dat zeg ik met nadruk. U is gevraagd om een eerste reactie, om vervolgens een zienswijze 
te vragen aan de Drentse samenleving, aan een ieder die er ook gebruik van wil maken, om ver-
volgens na de zomervakantie ergens in het najaar de commissievergadering nogmaals te hebben 
en vervolgens ook het stuk vast te stellen, zo het kan in de Staten. Dat zal in het najaar zijn, 
even een slag om de arm. Dat roept wel bij mij even de vraag op of ik nu alle vragen moet gaan 
beantwoorden, want dat doet vermoeden dat we dat als commissievergadering heel gebruikelijk 
dan doen en ook op die manier gaan vertalen. Maar ik roep u in ieder geval op wanneer u zaken 
hebt waarvan u hebt gehoord of gedacht: we willen daar met elkaar nog wel eens goed over 
doorpraten, dan zou dat ook samengevat kunnen worden om mee te geven in dat proces met 
die zienswijze, zodat we in de loop van die commissievergadering die dan in het najaar pas is, 
om dat dan ook daar te behandelen. Ik ga wel een poging doen om het heel kort samen te vat-
ten, een aantal opmerkingen die ik in ieder geval gehoord heb, om dat op die manier toch te 
doen, want heel veel is natuurlijk gezegd en dan in 12 minuten, waarvan er al twee voorbij zijn, 
is het lastig om u allen weer recht te doen. Maar dat is misschien wel even voor u zo meteen om 
te concluderen of dat een goede weg is om te gaan. Voorzitter, met nadruk ook even toch naar 
de idee waar het gaat om natuurbos en hoe dat nou in de nota zich vertaald heeft. Ik weet dat 
er heel veel, ook in dit geval weer met heel veel partijen is gesproken. Ik moet u zeggen en er 
werd net door mevrouw Vedder al even op geduid, op bladzijde 23 staat iets over het multifunc-
tioneel bos en het aandeel natuurbos. Dat zit eerder in de verhouding van 30:70 en dat is inmid-
dels 50%. Dus daar is inderdaad wat mee gebeurd. En toch maar even hier, want anders is die 
gelegenheid er niet, er is wel degelijk, op enig moment, en dat is volgens mij wel kenbaar ge-
maakt net op de literatuurlijst, die verstrekt is, daar staat wel degelijk dat er gebruik is gemaakt 
van de partijen die net door de inspreker zijn vermeld. Inderdaad, op bladzijde 61 van het stuk is 
de kaart meegestuurd. Maar even toch die opmerking, want het doet net vermoeden alsof wij 
blind vooruit zijn gegaan en niet om ons heen hebben gekeken. Ik constateer in ieder geval dat 
dat volgens mijn informatie en volgens mijn ervaring die ik hiermee heb gehad in de afgelopen 
tijd, dat er wel degelijk natuurlijk goed is gekeken wat er om ons heen gebeurt en dat er zeker 
kritiek is op die landelijke Bossenstrategie. Voorzitter, de heer Bosch refereerde zojuist aan het 
artikel bij www.nu.nl. Dat ging over de vraag of we de goede bomen planten. Bert Maes, de 
ecoloog die in dat artikel wordt genoemd, is zelfs gesprekspartner geweest bij het opstellen van 
de Drentse Bomen- en Bossenstrategie, waar het paragraaf 3.4 betreft over inheemse boomsoor-
ten met autochtone populaties, om het maar even helemaal correct te zeggen. Met andere 
woorden, we hebben breed gekeken en breed geopereerd. Volgens mij voldoen we aan die lan-
delijke Bossenstrategie als het gaat om die 50% natuurbos. In die functionaliteit ziet u inder-
daad die pagina zojuist gerefereerd, volgens mij 34, dat er een onderscheid wordt gemaakt. Dus 
voor alle duidelijkheid, ik kan het niet mooier maken dan het is, maar het is net even een ander 
verhaal en ik vermoed dat u daar behoefte aan hebt, om dat van ons hier achter deze tafel te 
horen. De SP: hoe verhoudt het zich, wat, waar? U snijdt een heel belangrijk thema aan, voorzit-
ter, want de vraag naar de ruimte of de strijd om de ruimte of het gevecht om de ruimte, hoe 
wilt u dat noemen, ik herken dat. Het gaat over woningbouw, het gaat over landbouw, het gaat 
over natuur, het gaat over klimaatmaatregelen, energietransitie. En we weten allemaal dat dat 
in datzelfde Drenthe moet gebeuren op één of andere plek. Dus er zit druk op de grond en ik 
denk dat dat zo meteen bij het PNP ook aan de orde komt. Grondprijzen stijgen en de vraag hoe 
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ga je daarmee om, zeker als je deze opgave ziet. Landelijk dus een poging om vanuit het Kli-
maatakkoord ook een Bossenstrategie vorm te geven. Die discussies zijn geweest. We hebben 
met elkaar die 10% gezien als 10% in de vertaling van wat er landelijk aan bos is, wat we in 
Drenthe aan bos hebben. En vervolgens kom je dan op 10%, want als je het door 12 deelt, zou je 
wellicht tot een ander percentage kunnen komen, maar het is een percentage dat een inspan-
ningsverplichting is. Nog even op de vraag, volgens mij van mevrouw Zuiker, die ook daarnaar 
vroeg: hoe zit dat nou met die opgave? Nou, we hebben het net als met, denk ik dan, de RES zo 
dat we met elkaar afspraken maken en dan tel je uiteindelijk op na besluitvorming en dan kom 
je aan 100%, in ieder geval als het gaat om die Bossenstrategie. Zo hebben we er met elkaar 
over gesproken en ik heb er op dit moment geen zicht op of iedereen zijn deel gaat realiseren, 
gaat halen, maar daar zal natuurlijk binnen het IPO, zoals u weet, over gesproken gaan worden. 
Als het gaat om de brede strategie, niet alleen klimaat, maar ook waterbeheer revitalisering en 
u hebt het misschien ook gezien bij deze Bomen- en Bossenstrategie, dit concept, dat wij niet be-
ginnen met meer bos, maar dat we beginnen met: hoe ga je met het bestaande bosareaal om? 
Om nadruk te leggen op het feit dat we daar gewoon mee moeten beginnen. Je moet beginnen 
bij wat je hebt, om vervolgens te kijken: hoe kun je dan die andere opgaven gaan realiseren? 
Voedselbos. Ik vind het belangrijk om daar nog iets over te zeggen. De inspreker is er nog, zie ik 
vanaf deze kant. Een geweldig mooi initiatief. Laten we dat gewoon even concluderen, zeker als 
het gaat om het maatschappelijke draagvlak dat daarvoor is. De vraag is dan: hoe breng je dat 
verder? De vragen zijn net gehoord en mevrouw Vedder heeft net gevraagd aan de inspreker 
om een zienswijze in te dienen. Dan kan het ook deel gaan uitmaken van de bespreking en ik 
zie een duim omhoog en ik denk dat het een hele mooie manier is om die maatschappelijke dis-
cussie, dat draagvlak te krijgen voor een Bomen- en Bossen- strategie, zeker bij dit soort goede 
initiatieven. Wat mij betreft zijn ze gewoon heel mooi. Als het gaat om de vraag of je gebruik 
kunt maken van subsidieregelingen, SNL is genoemd, plant boom, vanuit die beweging, kunnen 
kleine initiatieven ook van subsidie worden voorzien. Dus het is interessant om te kijken welke 
geldstromen er kunnen worden benut, als het gaat om wat zojuist is ingebracht. Groen in de 
stad. U hebt zelf het Regiostedenfonds met elkaar goedgekeurd vanuit het investeringsbudget. 
Daar zat dat stukje groen in. Dus wij hebben inderdaad al voorgesorteerd op de vergroening van 
de stad. En ik denk dat het een hele mooie manier is om te laten zien dat het niet alleen over 
bos gaat, maar ook over bomen, dus bij mensen dichtbij. We gaan vaak als mensen een keer 
naar het bos, op zondagmiddag bijvoorbeeld, maar het is ook mooi als de bomen naar de men-
sen toekomen en dat is het idee achter dit verhaal. Laten we constateren dat het niet alleen 
maar over bomen en bos gaat, maar ook om wat je hierbuiten direct in de omgeving ziet. Dat is 
natuur en zo moeten we met elkaar ook willen verkeren. Nieuw bos buiten het NNN, wat bete-
kent dat nou als het gaat om de schaduwwerking, de werking naar de andere omgeving? Dat is 
een belangrijk punt. Ik denk dat het goed is om te melden dat het vooral gaat om aansluitende 
bosontwikkeling. Dus het gaat over de tussengebieden, het gaat over de overgangsgebieden, 
landschapsgrond is genoemd, ik noem het hier ook weer. Dat moet wel ontwikkeld worden, ex-
tensiveren, wellicht is bos is daar een mogelijkheid. Er is ook wel eens gedacht aan bijvoorbeeld 
windmolens die hier en daar geplaatst worden in onze provincie, daar zou je bos bij kunnen 
aanplanten, daar zijn ook ideeën over. In ieder geval is het wel goed om te kijken wat dat dan 
weer betekent voor de directe omgeving. Dat is een belangrijk vraagpunt en dat zal zeker nog 
aan de orde moeten komen. Agroforestry, vrijstelling van de herplantplicht. Dat kunnen wij, dat 
kunt u ook geven aan dit soort initiatieven en ik denk dat het heel terecht is. Aan de ene kant 
gaat het om fruitbomen, daar heb je dat helemaal niet nodig, heb ik heel goed gehoord en te-
gelijkertijd horen we dat er meer dan alleen maar fruitbomen aan de orde zijn. En de vraag is 
dan bij voedselbossen en bij Agroforestry of je toch niet moet kijken hoe je dan een vrijstelling 
kunt krijgen, als het een belemmering is om die ontwikkeling verder te brengen. Dat zal ook een 
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gesprek moeten zijn, denk ik in de komende tijd. Mij schoot trouwens ook Daniël Lohues in ge-
dachten, daar kan ik niks aan doen: ‘Hout moet’. Dus dat heeft ongeveer ook wel een beetje de 
gedachte met elkaar, ‘hout moet’, maar we moeten ook wel even moed houden in dit hele pro-
ces om te zorgen dat we onze bossen goed doorgeven, maar ook zorgen dat dit verder komt. En 
ik heb de opmerking gehoord van mevrouw Slagt wat de nieuwe hectares en voedselbos betreft. 
Ik vermoed gewoon dat we met elkaar eens moeten kijken hoe je de financiering dan moet we-
ten rond te krijgen. En kennisdeling is ook een heel belangrijke. Ik zie nog wat andere opmer-
kingen, niet omdat het niet belangrijk is, maar u had al een paar vragen die ik al beantwoord 
had. Dan gaat het over de ambitie, kan het ook iets meer zijn? Dat kan altijd, zou ik haast zeg-
gen, maar we hebben nog niet benoemd hier, ik heb dat u tenminste niet horen noemen, dat 
we ook nog 200 hectare buiten het NNN moeten compenseren aan bossen, want die zijn gekapt 
in het kader van de natuurdoelstellingen voor Natura 2000. Je hebt heide bedacht en vervolgens 
is er nu bos ontstaan en moet het bos gekapt worden en moet het uiteindelijk heide worden. 
Dat staat allemaal in de Natura 2000-beheerplannen en er moet een compensatie zijn buiten het 
NNN en zo is de wereld opgebouwd, zou ik haast zeggen. U lacht mij al een beetje toe, maar ik 
moet daar soms ook wat om glimlachen, maar zo is het wel geregeld en daar hebben we geld 
voor gekregen via het Programma Natuur. Dus die 200 hectare komt er ook nog eens bij, die ook 
buiten het NNN moet worden gerealiseerd. Dat is de verplichting die we op ons hebben, omdat 
gecompenseerd moet worden vanuit die natuurdoelstelling die ik zojuist probeerde nog te be-
noemen. Ambitieus. Nou ja, als je het dan gaat optellen met alle opgaven die er in het landelijk 
gebied nog eens een keer zijn, met de gronddruk die we voelen, met extensiveren van de land-
bouw, met alle andere zaken die in datzelfde landelijk gebied moeten, ik denk dat dat best een 
grote opgave is. We spreken dus over een concept, dus als het gaat om groen-blauwe doorade-
ring, zijn vooral landschapselementen belangrijk, maar zeker ook de blauwe, dat goud dat we 
hebben benoemd, daar is al lange tijd sprake van. Ik weet in ieder geval wel dat ook in het GLB 
wellicht mogelijkheden zijn om agrarisch te gaan financieren via de eco-regelingen voor dat 
soort landschapselementen. Dus u vroeg net al even: het lijkt wat naast elkaar. Voor mij is dat 
niet naast elkaar, het zit allemaal in mijn ene hoofd en het gaat allemaal door elkaar heen, maar 
het is wel goed, denk ik, om elkaar daar goed over te blijven informeren, want het is veel tege-
lijk en het heeft veel met elkaar te maken. Dus ik denk dat het terecht is wat u opmerkt en tege-
lijkertijd ziet u, als u de stukken leest, dat er wel degelijk dwarsverbanden zijn.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden, mijnheer Jumelet?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dan kom ik bij het Veteranenbos, ik hoorde dat door de heer Duut ge-
noemd. Ik begrijp dat daar al vanuit de commissaris over wordt gedacht met een aantal TBO’s, 
Terreinbeherende Organisaties, dus of dat hier dan een plek moet krijgen? Misschien is het al 
geregeld, zou ik haast zeggen. Ik weet het niet helemaal precies, maar ik kreeg een signaal van 
de ambtenaren dat daar al over wordt gesproken en op zich een goed idee. Of dat Statenbos 
een goed idee is, dat laat ik aan u over. Dat is ook zo’n idee dat dan voorbijkomt. Laten we het 
niet moeilijker maken dan het is, zou ik haast zeggen, maar laten we vooral kijken hoe we dit 
kunnen realiseren. De Partij voor de Dieren, hoe gaat het met die provinciale afstemming? Ik 
heb net proberen aan te geven dat dat die optelsom is. Natuurbos bladzijde 23, bladzijde 34, 
bladzijde 61, landschapselementen, kapvergunning gemeente. Het is wel de bevoegdheid van 
gemeenten, de bevoegdheden van provincie wanneer het grotere eenheden zijn van houtop-
standen of bos. Volgens mij hebben we u daar bij regelmaat, zou ik haast zeggen nu, geïnfor-
meerd over wiens verantwoordelijkheid dat is en bij de laatste beantwoording van de vragen, - 
maar dan kijk ik ook weer even heel voorzichtig richting mevrouw Veenstra als het gaat om de 



 

87 

beantwoording, het gaat erom dat wij vragen hebben beantwoord inmiddels, of dat dan al ver-
stuurd is naar u, dat komt er allemaal aan -, waarin we ook aankondigen dat we een soort hand-
out hebben voor gemeenten, voor ons, voor wie dat wil zien, hoe het geregeld is met kapver-
gunningen, met herplantplicht, om in ieder geval dat beschikbaar te hebben voor een ieder die 
dat wil zien.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker heeft een vraag.  
 
Mevrouw Zuiker: Dat klopt. U heeft inderdaad vragen van ons beantwoord, over voorlichting 
aan gemeenten, hoe het allemaal geregeld is en dat is op zich heel goed dat dat gebeurt. Waar 
ik het over had, is de opmerking bij de paragraaf ‘Drents goud’. We gaan met de gemeenten 
een strategie ontwikkelen om de houtige landschapselementen beter te beschermen en die be-
scherming ook beter te handhaven en dat proces is waar ik naar vroeg.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, zeker, binnen de CLG hebben we dit ook aan de orde gehad. 
Dat moet opgestart worden. Eigenlijk is het al een tijdje geleden aan de orde geweest, dan blijft 
het weer liggen, moet ik heel eerlijk zeggen, met een veelheid van dingen die dan voorbijkomen 
en vervolgens zitten we nu alweer een tijdje tegen de verkiezingen aan en moet ik helaas con-
stateren dat dat is blijven liggen en na 16 maart kunnen we wellicht weer met nieuwe colleges 
aan de slag. Ambtelijk heeft men wel degelijk contact, maar bestuurlijk moeten we dat dan op 
dat moment weer verder brengen. Voorzitter, nog even een paar dingetjes. De heer Moes heeft 
het over de financiën. We hebben het hier al een keer eerder in deze zaal over de financiën ge-
had. Toen heb ik ook gezegd: die 2.000 hectare binnen het NNN zou je vanuit die opgave van 
het Natuurpact kunnen gaan realiseren. Daar hebben ook de TBO’s hun medewerking aan toe-
gezegd. Die 200 hectare buiten het NNN betreft compensatie. Daar is financiering voor, want 
dat is in het Programma Natuur al meegenomen. Voor 17 hectare buiten het NNN is geen finan-
ciering. 1.700 hectare, daar is nog geen financiering voor en laatstelijk moesten we nog een dis-
cussie voeren, die is nog niet beslecht, over het beheer van de nieuwe aanleg van bossen, want 
als je een bos aanlegt, of dat dan allemaal natuurbos moet zijn, maar in ieder geval moet er hier 
en daar toch wat beheerd worden, stel ik me zo voor. Daar is nog geen goede afspraak over ge-
maakt. Wat heeft dat nou allemaal gekost, zo’n mooie folder? Geen idee trouwens, maar ik kan 
u wel melden dat de foto’s en dat wil ik niet onbenoemd laten, die worden door iemand hier in 
dit huis zelf gemaakt. Hij heeft als hobby natuurfotografie. Hans Dekker, u kent hem misschien 
wel. De man is alleen maar te zien, als hij buiten is tenminste, met een jas aan en een camera op 
zijn buik. Dus ik schat in dat dat niet zo heel veel kost, want hij doet het met heel veel plezier en 
is ontzettend trots en wij zijn trots op hem, want hij maakt hele mooie foto's, voor de Natuurvi-
sie, voor deze en voor elke brochure die u ziet die met de natuur te maken heeft. Alstublieft.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even naar onze twee insprekers en dan begin ik met de heer 
Van der Lans, want hij zit nog op de plek. Heeft u een korte reactie op hetgeen wat zich zojuist 
heeft voorgevallen in deze zaal?  
 
De heer Van der Lans (inspreker): Ik zou heel graag twee punten willen noemen. Het eerste gaat 
over biodiversiteit, dat is niet zo vaak aan de orde geweest, maar de biodiversiteit, zoals die hier 
wordt opgevat en aan de orde is geweest met Bert Maes, die ook heeft ingesproken blijkbaar in 
verband met het stukje autochtone soorten, er is een heel verschil tussen biodiversiteit die je 
aanplant, een wilde appel, een wilde peer, een wilde mispel of wat dan ook, dat is een soort. Ie-
dereen heeft in zijn tuin allerlei soorten geplant. Dat is iets totaal anders dan de biodiversiteit 
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die volgt op procesnatuur, met grazers, zonder grazers enzovoort. Dan heb je dus de biodiversi-
teit op een dode boomstam, op een wortelkluit en dergelijke. Dat is een totaal andere biodiver-
siteit dan dat je in je tuin hebt of wat je aangeplant hebt op welke manier dan ook of in een 
aangeplant bos. Het tweede punt is de bosfunctiekaart. Die bosfunctiekaart die op pagina 61 
aanwezig is. Ik zei dat hij er niet was. Ik wist wel dat dit er wel was, maar dat bedoel ik eigenlijk 
niet met een bosfunctiekaart. Als je hier naar deze bosfunctiekaart zou kijken, dan zult u zien 
dat er een groot aantal waardevolle bosgemeenschappen op staan. Dat zijn kleine stukjes waar 
nog leuke soorten in zitten, maar dat heeft niets met procesnatuur te maken. Dat zijn allemaal 
stukjes die geïsoleerd liggen, die misschien wat zouden kunnen uitbreiden. Overigens staat er 
wel in dat je misschien aan de rand wat zou kunnen vergroten. Dat staat wel ergens in de nota, 
maar dat heeft niks met procesnatuur te maken. Dat heeft wel te maken met biodiversiteit, het 
tijdelijk bewaren van die soorten die daar in die waardevolle bosgemeenschappen op 10, 20 of 
30 hectare nog voorkomen. Dan staat er ook nog bosreservaat. Bosreservaten zoals wij die ken-
nen, zijn stukken waar geen beheer wordt gepleegd. Die worden aan hun lot overgelaten. Als je 
dat laat doen, dan gebeurt dat waar we het eerder over hadden, dus dat climaxbos. Daar moet 
dus die begrazing in, maar dat kan niet in kleine stukjes. En dan staat er nog iets. Het natuurbos 
dat is een wat grotere oppervlakte en het boslandschap staat er dan, dat is nog weer een wat 
grotere oppervlakte, maar die zijn allemaal niet met elkaar verbonden. En er staat in de nota 
nergens hoe die zouden moeten worden beheerd. Dus dat bedoel ik met al die dingen, die losse 
elementjes, die op zich niet nog honderden jaren kunnen bestaan. Die moeten op een of andere 
manier tot een geheel worden getransporteerd. Dus dat bedoel ik eigenlijk met die bosfunctie-
kaart. Laten we integraal kijken naar dit, laten we integraal afwegen, wat kunnen wij waar? En 
dan als slot nog even, bij dat grote stuk Drents-Friese Wold aan de linkerkant op de kaart op de 
grens naar Friesland toe. Dat Drents-Friese Wold daar zit een stuk stuifzand in, er zitten stukken 
heide in, er zitten nog steeds stukken productiebos in. Ook dat is dus geen boslandschap in de 
sfeer zoals ik dat heb bedoeld. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel en als u nu uw plaats zou willen afstaan aan mevrouw Huigens, dan 
kan zij ook nog voor de laatste maal haar bevindingen met ons delen.  
 
Mevrouw Huigens: Dank u wel, voorzitter. Ik zou inderdaad graag nog een paar dingen willen 
toevoegen. Allereerst is de vraag gesteld door de heer Van der Meijden of een voedselbos het 
natuurlijke bos niet bijt. Daar heeft de heer Van der Lans op geantwoord en ik zou eraan willen 
toevoegen: voedselbossen zijn niet een boomgaard. Er zijn ook geen fruitbomen in de tuin. We 
zijn ook geen moestuin omzoomd met bessenstruiken en wat fruitbomen. Voedselbossen zijn 
een door mensen aangelegd ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos en door 
Stichting Voedselbosbouw Nederland is ook in kaart gebracht hoe het zit met CO2-opslag en 
biodiversiteit. En daarmee staat een voedselbos, in de definitie zoals ik hem gaf, gelijk aan een 
natuurlijk bos. Dat vind ik van belang om te melden. Het is dus niet een Spielerei van inwoners 
in hun achtertuin. Dat bedoelen we er nadrukkelijk niet mee. Wat ik verder zou willen toevoe-
gen is het vraagstuk rond planologisch-juridische en bestemmingsplan- technische realisatie van 
voedselbossen en wat heel belangrijk is, wat ik niet in mijn pleidooi heb verteld, is dat voedsel-
bossen als vorm van Agroforestry een landbouwcode hebben. Dat betekent concreet dat voed-
selbossen kunnen worden aangelegd op grond met een agrarische bestemming, natuurlijk reke-
ninghoudend met de waarden die daar ook bij gelden, maar dat is in ieder geval van belang. 
Dat betekent dus ook dat het als een agrarische activiteit gezien kan worden en daarmee ook 
kan vallen onder de vrijstelling van de meldings- en herplantplicht. Het laatste wat ik wilde toe-
voegen is dat de heer en dan moet ik even goed kijken, de heer Bosch het woord stapstenen in 
de mond heeft genomen en dat vond ik eigenlijk een heel erg mooi woord, want dat is precies 
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wat wij hopen te realiseren en waar we aan hopen bij te dragen met kleinschalige voedselbosjes. 
We kunnen een gordel van stapstenen creëren, waarin we een hele mooie verbinding kunnen 
leggen tussen natuur en landbouw en daar bieden we graag onze hulp bij aan. Dank u wel. Har-
telijk dank voor uw bijdrage. Dan kijk ik rond of er mensen zijn die in tweede termijn iets willen 
zeggen. Ja, dat is het geval. Niet heel veel. Ik ga toch maar denk ik eventjes iedereen bij langs en 
als u niet hoeft, dan kunt u gewoon schudden, dan ga ik meteen door naar de volgende.  
 
De voorzitter: De heer Van der Meijden, SP?  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, voorzitter. Ook gedeputeerde Jumelet, bedankt voor uw toe-
lichting. Ik denk, als u meeneemt wat er vandaag over de tafel is gekomen en wat er ingebracht 
is, zo her en der, en wat we straks eventueel in een definitief stuk terug kunnen zien, dan zou ik 
u zeer erkentelijk zijn. Ik zou eigenlijk willen afsluiten met een citaat van doctorandus Arnolds, 
een voormalig hoofddocent van de Universiteit Wageningen, en hij zegt: “Een echt natuurbos is 
de eenvoudigste en goedkoopste vorm van natuur die er bestaat. Gewoon van nu af aan met je 
handen er vanaf blijven, tenminste tot 2050, kost nul euro.” Neem het voor wat u lief is.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Bosch, Partij van de Arbeid?  
 
De heer Bosch: Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk niks voorbereid, want ik was in de veron-
derstelling dat we gewoon één termijn zouden hebben, maar nu ik toch een tweede termijn 
krijg, benut ik die toch maar eventjes. Ik wil allereerst het college bedanken voor de heldere be-
antwoording van een aantal vragen. Mijn fractie kijkt erg uit naar wat er uit de inspraaktermijn 
gaat komen. We zien dat met vertrouwen tegemoet. En ik hoop dat dit traject een volgend 
hoofdstuk gaat toevoegen aan onze Drentse geschiedenis, want ik moet als historicus dan toch 
nog maar even een duit in het zakje doen. Onze Drentse geschiedenis begon natuurlijk met de 
verlening van het foreestrecht aan de Utrechtse bisschoppen in de negende eeuw. Laten we ho-
pen dat deze Bomen- en Bossenstrategie een nieuw hoofdstuk aan onze Drentse geschiedenis 
kan toevoegen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vedder? Niet. Mevrouw Slagt, GroenLinks? Niet. Mijnheer 
Veldsema? Niet. Mijnheer Pragt? Wel.  
 
De heer Pragt: Ja, want wij hebben geen antwoord gekregen op onze vragen. Want in de Bos-
senstrategie wordt gesproken over 10% netto toename van het bosareaal. Als ik de beantwoor-
ding beluister en de cijfers bekijk, dan is het stukken minder wat we in Drenthe doen. Daarnaast 
was de vraag: komt er een actieplan om te realiseren dat de groen-blauwe dooradering van het 
Drentse landschap werkelijk een feit wordt en ook dat we Agroforestry gaan realiseren? En 
Agroforestry gaat veel verder dan een voedselbos. Een voedselbos is een onderdeel van Agrofo-
restry, maar Agroforestry behelst veel meer en is ook voor de landbouw erg interessant. Ik hoor 
graag van de gedeputeerde.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Duut? Niet. Mevrouw Zuiker? Niet. De heer Moes?  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. Het college is voornemens om het Ontwerp Bossenstrate-
gie in procedure te brengen voor inspraak. De gedeputeerde gaf net aan dat voor 1.700 hectare, 
een heel groot gedeelte van wat in deze plannen staat, nog geen financiering is. Dus we gaan 
een plan de inspraak ingooien, waar voor de helft geen financiering voor is. Ik vind het een heel 
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bijzondere. We zijn met het bos bezig en volgens mij moet je eerst snoeien, voordat je iets ten 
uitvoer kan brengen. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Vorenkamp?  
 
De heer Vorenkamp: Dank u, voorzitter. Ik wil het ook even hebben over de financiering en ik 
wil het hebben over de groen-blauwe dooradering, want het is mij volledig onduidelijk hoe die 
gefinancierd wordt. En dan met name ook de bestaande groene dooradering, het heggenland-
schap, de hakhout- bosjes, erg belangrijk voor het aanzicht van Drenthe, ook voor recreatie en 
toerisme, het coulisselandschap wat Drenthe is, hoe behouden we dat? Er is al 120 kilometer ver-
dwenen. Hoe is die financiering geregeld? Dat wil ik graag weten van de gedeputeerde.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kort? Niet. Mijnheer Wiersema? Ook niet. Het woord is aan 
de heer Jumelet, zes minuten. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel. De heer Arnolds werd weer aangehaald, zou ik haast zeg-
gen. Hij staat op bladzijde 57 ook genoemd in de literatuurlijst. Dus toch maar weer even ter on-
derstreping dat we de oogkleppen niet op hebben. Dan vervolgens de heer Pragt, die een aantal 
vragen stelt. Dat gaat dan over en dan ga je rekenen, hoe zit het nou precies met die 2.000, 
1.700 en die 200 hectare? Want dat moet je ook nog meetellen. Van die 2.000 hectare hebben 
we in ieder geval geconstateerd dat een deel gewoon nog binnen de opgave kan. We hebben 
het zo meteen over het PNP. Ook binnen het NNN moeten wij nog een heel aantal gronden om-
zetten van landbouw naar natuur. Niet alleen maar dat, maar we hebben ook al natuurfunctie, 
maar dat moet nog worden ingericht. Dat zijn twee bewegingen. Daarvan hebben we met de 
terreinbeheerderorganisaties afspraken gemaakt dat we in ieder geval op die gronden ook nog 
bos kunnen gaan planten. Dat zou kunnen betekenen dat je een aantal natuurdoeltypen dus 
veranderd in bos. En dat is ook wat we nu aan het ontdekken zijn met elkaar. En ga je dan van 
de ene natuurdoelstelling naar de andere? Ga je daar dan iets af doen? Want dat was volgens 
mij uw vraag: ga je dan extra doen? In onze beleving wel, want het gaat om de Bomen- en Bos-
senstrategie, dat is ook de afspraak. Dat mag ook binnen die Bossenstrategie een manier zijn om 
die hectares te halen, want het gaat over die CO2-reductie, het vastleggen daarvan en bomen 
kunnen daarbij helpen. Dus buiten het NNN proberen we naar meekoppelkansen te kijken. En er 
zijn er inmiddels een heel aantal van. Of dat nou op uw instemming kan rekenen, maar ik noem 
het dan toch maar. Er zijn boeren die zeggen: ‘Ik wil mijn bedrijf omvormen naar een landgoed.’ 
Landgoederen zijn al genoemd in de eerste verkenning, maar bijvoorbeeld ook waterschappen 
hebben aangegeven dat ze meer bos wensen in beekdalen. Dat zijn ideeën waar je in ieder ge-
val van kunt zeggen: als dat waterschap dat graag wil, hoe ga je dat dan financieren? Dat is niet 
zo’n rare vraag, ook aan het waterschap zelf, hoe kom je dan maar over de brug? We verwach-
ten natuurlijk ook vanuit de CO2-markt dat bedrijven ook zelf bij wijze van spreken gaan inves-
teren in bossen, om die vastlegging die ze gewoon verplicht zijn te doen, om dat ook te realise-
ren. We hadden gesprekken met partijen die zeiden: als onze werknemers veel vliegen met het 
vliegtuig, dan kunnen wij een bos gaan aanplanten. Alleen kwam toen de corona-tijd en toen 
stonden de vliegtuigen stil. Dus er zijn genoeg initiatieven en dus op die manier zal dat dan ook 
moeten gebeuren op de een of andere manier. Maar dat staat nog wel open en we weten niet 
wat dit kabinet in het kader van de klimaatgelden wellicht ter beschikking gaat stellen. Want in 
feite heeft minister Jetten dat ook in zijn portefeuille om daarmee aan de slag te gaan.  
 
De voorzitter: Ja, ik zie een interruptie van de heer Pragt, D66. Ga uw gang.  
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De heer Pragt: Maar we staan natuurlijk positief tegenover dat soort initiatieven. Perfect, maar 
dan is wel de conclusie dat de 10% netto bosuitbreiding, zoals die genoemd wordt, in Drenthe 
niet gehaald wordt.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Daar bent u jammer genoeg …, ik ben dan ambitieuzer dan u, want vol-
gens mij proberen we deze ambitie neer te leggen, proberen we er hard aan te trekken en echt 
werk van te maken. Dus ik zou die conclusie nou niet trekken, want dan zegt u eigenlijk al dat 
het niks wordt. En volgens mij heb ik net een aantal voorbeelden genoemd. Er ligt € 35 miljard 
op de plank voor klimaat, € 25 miljard voor een aantal andere zaken en extensivering en de fi-
nanciering voor dit soort maatregelen, die zijn aanstaande en daar worden ook de gesprekken 
over gevoerd op dit moment. Dus ik zou die ambitie hoog houden.  
 
De heer Pragt: Daar wil ik toch even kort op reageren. Ik zeg niet dat wij niet ambitieus zijn als 
D66, het tegenovergestelde.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pragt, wilt u wachten totdat u het woord krijgt alstublieft, anders dan 
gaan we echt een hele rare vergadering krijgen. Het woord is aan mijnheer Pragt, D66.  
 
De heer Pragt: Ik heb het er niet over gehad dat we niet ambitieus zijn als D66. Misschien nog 
wel ambitieuzer dan u, dat weet ik niet. Alleen de conclusie is: er staat 10% netto bosareaal-uit-
breiding en dat doen we dus niet. Er staan in het plan ook andere initiatieven om groen te ver-
sterken, bosranden of, zoals het omschreven staat van landschapselementen, houtwallen enzo-
voort, maar dat is geen bosuitbreiding. Het is wel goed dat het gebeurt en daar zijn we enthou-
siast over, maar we breiden geen 10% uit, maar minder.  
 
De voorzitter: Mijnheer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dat is een bijzondere conclusie, want volgens mij zijn bomen 
ook los van elkaar verkrijgbaar en als je dat bij elkaar optelt in kleine landschapselementen kun 
je dat gewoon ook brengen tot het totaal wat we met elkaar hebben afgesproken en waar we 
in ieder geval die ambitie op hebben. Dus in die zin denk ik dat wij nadrukkelijk ook de Bomen- 
en Bossenstrategie aan de orde hebben en wij die ambitie ook proberen te vertalen naar plan-
nen en die zijn deels al goed ingevuld en deels moeten die nog worden ingevuld, maar daar heb 
ik net iets over gezegd. Dan over Agroforestry. En ook daarvan geldt natuurlijk dat we ook kij-
ken naar initiatiefnemers. Dat gaan we als provincie niet zelf doen, maar daar gaan de gesprek-
ken over. Daar zullen we met elkaar invulling aan moeten geven, tegen de achtergrond van dat 
er wel heel veel gronddruk is op dit moment en dat we proberen met elkaar op plekken waar de 
provincie misschien zelf eigenaar is, te kijken of we daar initiatieven verder kunnen brengen, 
maar dat zal moeten gaan blijken. Voorzitter, tenslotte de heer Vorenkamp die iets zegt over 
die landschapselementen, als het gaat om Drents goud. Dat blijft inderdaad een belangrijk punt 
en dat blijft een lastig punt en ik heb net genoemd in dat kader, dat financiering ook niet altijd 
voorhanden is, maar waar we wel mogelijkheden zien, bijvoorbeeld, als het gaat om Land-
schapsbeheer Drenthe, waar we ook financiering met gemeenten en vrijwilligers organiseren. 
We weten ook binnen het GLB dat wellicht via eco-regelingen, dat een mogelijkheid gaat wor-
den voor boeren om dat te gaan doen. Dus we zoeken echt naar mogelijkheden om Europees 
geld daarvoor te gaan inzetten. Maar het blijft inderdaad een belangrijk aandachtspunt, maar 
het wordt hier genoemd, omdat het zo belangrijk is en dat ben ik van harte met u eens. Voorzit-
ter, dat waren voor mij de laatste vragen. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Jumelet. Dan gaan we even over tot de orde van de dag, 
want u heeft natuurlijk een voorstel gedaan om na de zomer te gaan kijken of we in de commis-
sievergadering de zienswijzen kunnen bespreken, ook met deze commissieleden. Ik heb een 
briefje gekregen van de griffie, 28 augustus eindigt onze zomervakantie. Dat zou betekenen dat 
31 augustus, u kunt het met potlood in de agenda zetten, we dit met elkaar gaan bespreken in 
een commissievergadering. We gaan de zienswijze niet in een commissievergadering bespreken, 
maar in een soort informatiebijeenkomst. Mijnheer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter, voor uw snelle meedenken over deze vraag, met 
elkaar daar natuurlijk, maar inderdaad, in mijn planning zie ik staan dat 7 september een Staten-
commissie OGB is. Dan komt ook de Nota van Antwoord voorbij, gezien de zienswijzen die dan 
zullen zijn ingediend. Ja, ik zou het een goed idee vinden om te kijken of je bijvoorbeeld inder-
daad in de week daaraan voorafgaand kijkt wat we nog aan ideeën hebben. Dan kunnen de Sta-
ten daar nog een rol in hebben, of kunnen wij hem in ieder geval presenteren, om het dan ver-
volgens mee te nemen in het totaal. Dat lijkt me een goed plan.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters, D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dan zou ik toch wel even graag volgordelijk … hoe dan ook, ook al 
hebben we 10 informatiebijeenkomsten of aan de koffietafel doorpraten, formeel hoort het wel 
even netjes in de commissie en dan in PS.  
 
De voorzitter: Dat is ook wat er gaat gebeuren. We gaan het op 7 september in de commissiever-
gadering bespreken. Alleen in de week voorafgaand is er dan een soort informatiebijeenkomst, 
waarin onder andere de zienswijzen worden besproken. Zo is het nu afgesproken. Ik kijk nog 
een keer rond. Is dat voor iedereen duidelijk? Heel fijn. Dan denk ik dat het goed is om even vijf 
minuten te schorsen en zie ik u graag weer om 16.15 uur.  
 
De voorzitter: dames en heren, wilt u weer naar uw plek gaan? We gaan weer zo beginnen een 
minuut.  

9. Tussenevaluatie Programma Natuurlijk Platteland; brief van het college van Gedepu-
teerde Staten van 26 november 2021, incl. onderbouwing Statenfracties GroenLinks, 
D66 en PvdA 

De voorzitter: Goed. Aan de orde is Agendapunt 9, de Tussenevaluatie Programma Natuurlijk 
Platteland. Dit agendapunt is geagendeerd op verzoek van de Statenfracties van GroenLinks, 
D66 en de Partij van de Arbeid. En bij dit agendapunt heeft zich ook een inspreker gemeld, een 
bekende in deze Statenzaal, de heer Hanskamp. Hij krijgt 5 minuten de tijd om in te spreken. En 
zoals bekend krijgt de commissie daarna weer de gelegenheid om vragen te stellen aan de in-
spreker. Het woord is aan de heer Hanskamp. Gaat uw gang.  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Dank u wel voorzitter. Geachte Statenleden, ik zal van het inspre-
ken geen maandelijkse gewoon maken, maar ik wilde nu toch een paar dingen kwijt. Drenthe 
heeft een hele rijke traditie wat betreft natuurlijk platteland, wat nu aan de orde is. Het even-
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wicht tussen landbouw, landschap, cultuur en natuur, goed voor het wonen en voor de vrijetijds-
economie. Drenthe was hier eigenlijk een halve eeuw lang koploper, vanaf de jaren ’50 tot een 
aantal jaren geleden. IJkmomenten, jaren dat zaken die belangrijk waren in de Staten zijn vast-
gesteld. Het werd ook een stukje van mijn leven. Ik herinner me het samenspel of de contacten 
wanneer minister Braks of minister Nijpels, een christendemocraat en wel een liberaal, op be-
zoek kwam om speciaal in Drenthe wat zaken te bekijken rond de Drentsche Aa of rond de 
Hunze. Ik wijs ook op de hele goede resultaten qua evenwicht in de ruilverkaveling Ruinen, 
Odoorn, Exloo en bij Zweeloo en Oosterhesselen. ROEG! doet er op tv af en toe verslag van. Dan 
kom ik bij het eerste centrale punt van mij en daar kom ik op het eind op terug. Dat is: Drenthe 
werd kampioen kavelruil. Dat is grond aankopen, ruilen en allerlei onmogelijk geachte oplossin-
gen toch kunnen bewerkstelligen. En kavelruil, kavelruil plus, planmatige kavelruil, net hoe je 
het noemt, in kleiner verband of groter verband heeft te maken, en dat is mijn boodschap, met 
vertrouwen in de streek, met mandaat in de streek aan een aantal mensen die die taak hebben 
gekregen uit de streek, aan geld, aan budget, aan kopen en ruilen. Dan komt mijn tweede punt 
en dat is een punt, ik zou zeggen af en toe word je er word verdrietig van, dat is de geweldige 
opkomende bureaucratie op allerlei punten, gepaard gaande met steeds meer rechtsprocedures. 
En ik denk dat die bureaucratie en die rechtsprocedures de komende jaren, dat is mijn voorspel-
ling, ik ben geen profeet, maar ik denk, ik weet zeker dat die toe zullen nemen. Vandaar dat ik 
het vandaag heb over mandaat in de streek, geld en vertrouwen, om de doelstellingen zoals we 
hier vandaag op tafel hebben bij Agendapunt 9 toch te handhaven. Er waren ambitieuze doel-
stellingen, maar het heeft wat langer geduurd, het beleid werd wat bleker letterlijk en figuur-
lijk, het duurde wat langer, 10 jaar erbij, het gebied werd wat kleiner, maar los daarvan, de 
exacte jaartallen, de exacte hectares, het gaat natuurlijk om het doel dat je nastreeft voor melk-
veehouderij, voor akkerbouw, voor natuur en tussenvarianten. De Omgevingsvisie is dan het ka-
der. De heer Jumelet is vandaag aanwezig, ik zie de heer Kuipers ook weer, want wat ik zeg 
heeft nadrukkelijk ook te maken met het belang van de drinkwaterwinning. Het heeft ook te 
maken met de ruimte voor de heer Brink, die qua kavelruil in het verleden als voorzitter van LTO 
een belangrijke rol gespeeld heeft in de bestuurscommissie. Het heeft ook te maken met milieu. 
Het heeft ook te maken met cultuurhistorie. Dan heb ik denk ik alle collegeleden gehad. Ik zou 
heel kort willen zeggen: Dat Programma Natuurlijk Platteland, ik dacht een paar keer aan de 
A28. Waarom aan de A28? Er waren provinciale grond aankopers en die kochten grond, niet de 
strook die onteigend moet worden, nee die kochten overal grond. Er werden en passant bij 
Pesse boerderijen verplaatst, gewoon om die A28 in een goed jasje te krijgen, ook qua grondge-
bruik voor de dorpen, voor de veiligheid en voor de landbouw. En wat er met die A28 is ge-
beurd, vooral tussen Fluitenberg en Oranjekanaal, dat is dus geen Rijkswaterstaat A28 maar een 
provinciale A28 van begin tot het eind. Het verkeer moet er stromen. Op dezelfde manier moet 
het water stromen van Grolloo naar Groningen. Wat ik nu zeg, het vertrouwen in de streek bij 
het nieuwe Drostendiep, pak dat ook op bij de Drentsche Aa, bij de Ruiner Aa, bij de Reest et ce-
tera. Het blad Nieuwe Oogst, ik heb een exemplaar meegenomen, ik lees dat met plezier, het 
LTO-blad geeft heel veel voorbeelden van de praktijk die tot succesfactoren leidt. Naast het uit-
rollen van een duurzame akkerbouw en melkveehouderij, waar de heer Jumelet veel aan doet 
en de provincie een steun in de rug kan gebruiken, niet budgetten verschuiven, maar budgetten 
vergroten op dat punt. Agrarisch natuurbeheer, maar dan heb ik het over de permanente land-
bouwgebieden, is ook wat betreft andere doeleinden klimaat, water, et cetera, het grondge-
bruik op de juiste plaats, het grondgebruik op de meest geschikte plek. Ik ga dit nu niet verder 
uitdiepen. Ik vrees dat de bureaucratie, alle regels die er zijn en die er bijkomen, dat dat nog 
meer een knellende post gaat worden, ook wanneer de Kaderrichtlijn Water in werking treedt 
of helemaal afgerond moet zijn, net als nu bij de melkveehouders met de PAS-zaken gebeurde. 
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Dus ik zou willen zeggen tot slot, dat is mijn boodschap: Veel minder regels, minder digitale be-
standen en digitale bureaucratie, maar veel meer mandaat aan een paar mensen in een streek, 
en of dat kavelruil is of kavelruil plus, of eenvoudige kavelruil of planmatige kavelruil, of een 
kleine administratieve landinrichting, doe dat praktisch en heb daarvoor de kavelruilcoördinato-
ren, de kaco’s, het zijn geen tropische vogels maar kavelcoördinatoren. Af en toe sprak ik wat 
van die mensen. Het moet een steun in de rug hebben en ik zou zeggen: Drents parlement, GS, 
pak dit signaal op. Dus minder bureaucratie en meer vertrouwen in een streek, meer mandaat 
aan een streek en laat men gewoon kopen en kopen en ruilen, en op die manier de zaken die de 
Staten vastleggen in de Omgevingsvisie gerealiseerd te krijgen. Dank voor de geboden gelegen-
heid en mijn bijdrage, heb ik ingeleverd bij de secretaris van de Statencommissie. Dus die kan op 
die manier naar u… kunt u ze nog rustig eens een keer bekijken. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Hanskamp. Heeft er iemand van de commissieleden een ver-
helderende vraag? Mijnheer Van de Weg SP, gaat uw gang.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Hanskamp. Naar aanleiding ook van een 
van uw laatste opmerkingen: Welke deskundigheid zou u dan willen verbinden aan die mensen 
uit de streek? En inderdaad minder bureaucratie, dus ik leid daaruit af: Minder vanuit het pro-
vinciehuis van bovenaf als het ware, maar meer vanuit het veld. Welke deskundigheid zou daar-
voor aanwezig moeten zijn?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Het gaat om twee dingen. Die deskundigheid is er vaak wel als je 
kijkt naar de rentmeester van het Drents Landschap, of kijkt naar een boer met een brede visie, 
bijvoorbeeld Roy Meijer, die zie ik dan regelmatig in landbouwbeleid Witteveen, die deskundig-
heid is bij verschillende mensen aanwezig. En dat betekent dat dat gepaard moet gaan met ver-
trouwen en een mandaat, dat die mensen in een bepaald gebied zaken tot een oplossing bren-
gen zoals jullie in de Omgevingsvisie hebben vastgesteld. Deskundigheid is er, maar zoek dat 
niet alleen in het gebouw, maar gebruik de deskundigheid die gewoon in Drenthe is bij de ver-
schillende partijen. Mensen die over en weer… Vertrouwen en mandaat, daar gaat het om.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kleine Deters D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel. Mijnheer Hanskamp helder verhaal. Waar ik even mee wor-
stel, zou dan ook, want wij hebben dit geagendeerd, om het verzoek te versnellen, dat komt 
dan straks aan de orde, zou het ook kunnen zijn dat juist de bureaucratie toegenomen is, omdat 
we met elkaar onvoldoende stappen zetten.  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Ik kijk zo tegen het agendapunt aan, dat mandaat en vertrou-
wen en deskundigheid in het gebied automatisch gaat leiden tot een versnelling. Terwijl we nu 
zien dat na 2015, kijk in het stuk zelf, daar eigenlijk een vertraging is gekomen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Camies JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Hanskamp. Kan ik uit uw verhaal opmaken, dat 
daar veel mensen zijn die de hakken in het zand zetten doordat ze eigenlijk vanuit de provincie 
van alles opgelegd wordt? Kan ik dat zo lezen?  
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De heer Hanskamp (inspreker): Nou, ik versta dat eigenlijk bij de handelwijze bij alle overheden, 
dus de lijst van Thorbecke, de drie overheden, Den Haag, ook het lokaal bestuur, ook het water-
schap. Ik zie wel eens mensen die horend doof worden van alles wat er speelt. En ik denk op het 
moment dat er initiatieven zijn en bruggen worden geslagen tussen verschillende belangen, dat 
ik moet zeggen: Met mandaat, met ruimte, met financiën ondersteunen we dat. En wat er bin-
nenkomt is een compromis uit de streek, het Nieuwe Drostendiep of pak het op bij de Ruiner Aa, 
daar moet nog wat gebeuren. Laat dat ook binnenkomen. En dan kan het college de middelen 
die er rijkelijk komen, ook besteden.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Vorenkamp PVV.  
 
De heer Vorenkamp: Dank u voorzitter. Mijnheer Hanskamp, kan ik uw bijdrage zo interpreteren 
dat er steeds meer bureaucratie is? Dat men daar steeds meer last van heeft? Dat de afstand van 
het veld, van de burgers op het platteland, tot de bureaucratie, het provinciehuis en andere 
overheden, steeds groter wordt? Mijn concrete vraag is eigenlijk: Wie moet dat mandaat krijgen 
volgens u?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Ik ben het ten dele met u eens. Die toenemende bureaucratie 
knelt, het gaat knellen. Gelukkig is Drenthe een bestuur, een provincie, waar de afstanden nog 
relatief kort zijn, overbrugbaar, maar we moeten toch meer naar het resultaat kijken. En man-
daat, vertrouwen, gaat op heel veel manieren. Je hebt in de WILG, dat is een wet die eronder 
ligt, in het landelijk gebied heb je tal van mogelijkheden om een commissie, een groep in een 
gebied met wat te belasten. Je kunt een kavelruil hebben van drie mensen, je kunt een zware 
herinrichting hebben, zoals vroeger in de Veenkoloniën of in Roden-Norg. Er zijn allerlei tussen-
stadia. En afhankelijk van wat men voor aanpak kiest, geef dat mandaat, maar doe dat zo licht 
mogelijk, met zo min mogelijk zware procedures, met zo min mogelijk zware onderliggende 
stukken van bureaus die worden ingeschakeld. Mensen weten rond de Vledder Aa of de Ruiner 
Aa zelf wel vaak wat er mogelijk is.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Nog een vraag van de heer Van der Meijden SP.  
 
De heer Van der Meijden: Mijnheer Hanskamp. Er doemt een vraag bij mij op: In hoeverre krijg 
je het voor elkaar dat partijen tot zeg maar een vorm van overeenstemming komen? Ik vraag 
dat, omdat de nota die ik ook gelezen heb, dat er veel in Drenthe op basis van vrijwilligheid 
moet worden gerealiseerd. Maar we weten ook met elkaar dat er belangen spelen en soms ook 
eigen belangen. In hoeverre zou je dan een stok achter de deur moeten zetten om tot je doel te 
komen? Want de mogelijkheden van onteigening en herverkaveling zijn ook aanwezig en daar 
zijn wettelijke instrumenten die gehanteerd zouden kunnen worden. Dus in hoeverre… Kijk, het 
kan op een gegeven moment vastlopen, dat de mensen er niet uitkomen. Wat ga je dan doen?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Die stok is er, er staat een hele dikke knuppel achter de deur. 
Maar laat die daar ook maar staan. Op het moment dat je bezig bent een kavelruil, kavelruil 
plus, en dat is in het verleden wel eens vaker gebeurd, kan het zijn dat je op gegeven moment 
met toch voortgang te garanderen, je dat omturnt in bijvoorbeeld een hele simpele administra-
tieve ruilverkaveling. Dan heb je het niet over onteigenen, maar dan heb je het een administra-
tieve ruilverkaveling. Dat klinkt heel anders. Zoals in Ruinen bijvoorbeeld is gebeurd. Dus zo zou 
ik het willen.. Ik zou het woord ‘onteigenen’ gewoon… Ik denk dat het haast een beetje een ge-
loofsbelijdenis discussie wordt. Doe dat nou niet. Bij de A28 was dat ook niet nodig. De provincie 
deed het zoals ze het deed, want het verkeer moest van Hoogeveen naar Assen en omgekeerd.  
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De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat we dan nu over kunnen gaan naar de inhoudelijke be-
spreking van dit agendapunt. Mijnheer Hanskamp hartelijk dank. Ik kom straks nog eventjes kort 
bij u terug. Er is één termijn en de agenderende fracties, dat betreft GroenLinks, D66 en de Partij 
van de Arbeid fracties, hebben elk 3 minuten spreektijd en de overige fracties 2 minuten. Ik be-
gin met mevrouw Slagt van GroenLinks en daarna mevrouw Kleine Deters. Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, u heeft al gezegd wie het allemaal geagendeerd heeft, dus dat zal ik 
niet gaan herhalen. Het rapport Tussenevaluatie Programma Natuurlijk Platteland wordt vormt 
input voor de actualisatie van het Programma Natuurlijk Platteland. De vragen aan de overige 
fracties kunnen de fracties vinden in de onderbouwing. GroenLinks is van mening dat uit de tus-
senevaluatie stevige conclusies kunnen worden getrokken. Schokkend om te lezen dat Drenthe 
achterblijft in het realiseren van de natuuropgave. De natuur staat er nog lang niet goed voor in 
Drenthe vanuit het perspectief van de landelijke en regionale doelen van biodiversiteit, zo ver-
meldt het rapport. Een robuust netwerk van natuur als basis voor de gewenste kwantiteit, kwali-
teit en biodiversiteit van Drentse natuur daar gaat het om. Er is meer sturing nodig van de pro-
vincie om de ambitie van het Programma Natuurlijk Platteland te behalen, is onze mening. De 
uitgangspunten van beschermen, beleven en benutten lijken niet in balans, omdat de uiteenlo-
pende belangen dit voortdurend bij het vinden van oplossingen in de weg gaan staan, terwijl 
beschermen op dit moment een extra hoge prioriteit zou moeten krijgen, zeker in het licht van 
getrokken conclusies in het rapport. Er zal een balans gevonden moeten worden tussen vrijwil-
ligheid en sturing van de provincie, waarbij het uiteindelijk wel zo is, dat de provincie gewoon 
een klus te klaren heeft. Boeren en boerenorganisaties kunnen daarbij in positieve zin het ver-
schil maken. De provincie moet hen daarbij goed faciliteren, niet feliciteren, faciliteren en tege-
lijkertijd duidelijk zijn dat gehandeld wordt vanuit de visie van het PNP. Een innovatieve aanpak 
is nu op zijn plaats om te zoeken naar extra financiële en realisatiemiddelen. Te denken valt bij-
voorbeeld aan een Out of The box sessie om echt innovatief te zoeken naar mogelijkheden. In-
ternationaal, nationaal, denk eens groter dan alleen Drenthe. En screening voor koppelkansen 
op wereldlijke mogelijkheden tot funding. Ik vind het zo mooi dat we ook op economiegebied 
de JSF-funding hebben binnengehaald. Misschien is dat ook op agrarisch gebied mogelijk. Hoe-
wel GS nog in gesprek gaat met de partners van het CLG, de Commissie Landelijk Gebied, heb-
ben wij daarop vooruitlopend enkele vragen. Die staan ook al in de onderbouwing met daarbij 
nog een vraag. Herkennen GS zich in de conclusies en aanbevelingen? Welke in het bijzonder en 
welke niet, zou u dat kunt kunnen toelichten? En om te komen tot een reactie op het rapport, 
gaan de aanbevelingen bespreken met de partners in de Commissie Landelijk Gebied. Wat is 
daarbij de insteek van het college? Stel dat er een actualisatie komt van het PNP, zou dit geza-
menlijk kunnen met de Versnellingsagenda? Het zou heel mooi zijn als dit voor de zomer naar 
PS zou kunnen komen. Zou GS dat kunnen toezeggen? En als derde, die staat ook in de onder-
bouwing: Heeft het college zelf al aanknopingspunten gevonden om het proces van natuurher-
stel te versnellen? Welke zijn dit en zou u ons daarover willen informeren?  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met mevrouw Kleine Deters van D66 en daarna de 
heer Bos. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Voordeel als tweede is, dat mevrouw Slagt al een 
aantal zaken genoemd heeft, die we gezamenlijk geagendeerd hebben, dus dat ga ik niet her-
halen. Voorzitter, nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Nederland. Maar realiseren we de af-
spraken die in het Natuurpact in 2013 zijn vastgelegd? In de evaluatie zijn succesfactoren en 
knelpunten bepaald en op basis daarvan aanbevelingen gedaan. Met GroenLinks en de Partij 
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van de Arbeid, is al genoemd, maakt ook D66 zich grote zorgen over het behalen van de doel-
stellingen in 2027. Dat was eigenlijk de reden om deze tussenevaluatie gezamenlijk te agende-
ren. D66 denkt dat wij met de huidige werkwijze de doelen niet gaan halen en er een versnel-
ling nodig zal zijn. En helaas, de natuur in Drenthe staat er niet goed voor. Dat is door mevrouw 
Slagt net ook al genoemd. De kwaliteit, de kwantiteit en biodiversiteit van de Drentse natuur 
moet verbeteren en een robuust netwerk is hiervoor nodig. Voorzitter, dit vraagt een forse in-
vestering maar met name ook inzet van de provincie om een nieuwe balans te vinden tussen vrij-
willigheid en sturing. En voor het herstellen van de kwaliteit van de natuur zullen wij actiever 
moeten samenwerken met alle partijen. Juist met onze partners, zoals de waterschappen, ter-
reinbeheerders, de boeren, boerenorganisaties, zij kunnen het verschil maken. Mogelijk kunnen 
ook zij de rol vervullen, zoals de heer Hanskamp net heeft verwoord. Maar de provincie moet 
daarbij aangeven wat zij verwacht en tegen welke prijs. De conclusies en de tussenevaluatie zijn 
stevig. We blijven achter in het realiseren van de natuuropgaven en D66 pleit voor een versnel-
ling. Het huidige tempo van realisatie van zowel aankoop als inrichting schieten ernstig tekort. 
Wij hebben begrepen dat ook de Commissie voor het Landelijk Gebied heeft gepleit voor een 
Versnellingsagenda voor het nakomen van de realisatieafspraken. En is de gedeputeerde bereid 
om met de Versnellingsagenda te komen? Daarbij ook aansluitend op de vraag die mevrouw 
Slagt net gesteld heeft. Zo ja, kunnen we deze Versnellingsagenda voor de zomer ook in deze 
Staten bespreken? Die voeg ik maar toe omdat we geen tweede termijn hebben. Dus gedepu-
teerde, dat horen we dan graag. En zo ja, dan zouden wij die graag voor de zomer willen be-
spreken. Voorzitter, wij hebben vandaag al gesproken over de Natuurvisie, de Bomen en Bossen-
strategie. Er doen zich enorme kansen voor. Gedeputeerde, benut deze kansen. Er liggen grote 
bestuurlijke keuzes, maak die keuzes. En D66 kiest ervoor om nieuwe grenzen te stellen en wij 
zijn bereid om de landbouw in de overgangsgebieden rond de natuurgebieden extra te facilite-
ren. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Onze volgende spreker is de heer Bosch van de Partij van de Arbeid, 
gevolgd door de heer Pruisscher. Mijnheer Bosch.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. Hoe kunnen we als PS bijdragen aan een versnelling van 
onze opgave om nieuwe natuur toe te voegen aan een robuust Natuurnetwerk Nederland? Dat 
moet wat de Partij van de Arbeid betreft de insteek zijn van de discussie vandaag. Een aantal be-
langrijke kansen, knelpunten en aanbevelingen worden in de tussenevaluatie reeds genoemd. 
En wat de Partij van de Arbeid betreft moeten we ons niet blindstaren op hectares, perceelgren-
zen, jaartallen, maar moeten we wel een helder doel voor ogen hebben, namelijk: Natuurherstel 
en nog belangrijker, systeemherstel in de breedste zin van het woord. Maar wanneer we de ge-
stelde doelen willen halen, hebben we wel versnelling van het proces en een duidelijke, daad-
krachtige strategie vanuit de regierol van de provincie nodig voor die versnelling. Om de opgave 
voor natuurherstel te behalen, moet uitgegaan worden van de kracht van lokale samenwerking 
binnen de gebiedsprocessen. De motivatie om zich in te zetten voor natuurontwikkeling is in 
Drenthe groot en dat stemt ons positief. Daarvoor hebben we wel een ding nodig en dat is de-
polarisatie van de discussie. We moeten weg van de tegenstelling tussen natuur en cultuur, tus-
sen boeren en natuurorganisaties, en een gezamenlijk gevoel van urgentie kweken. Zoals in de 
tussenevaluatie gesteld wordt, we hebben de kracht van de agrarische ondernemers hard nodig 
om onze maatschappelijke doelen in natuurherstel te bereiken. En we moeten hun kennis en in-
novatiekracht ten aanzien van kansen op de grondmarkt en mogelijkheden om natuurinclusieve 
landbouw te realiseren niet links laten liggen. Als het aankomt op grondbeleid om de opgave te 
halen, geeft het rapport van Witteveen+Bos ook aan dat er ruimte moet zijn voor out of the box 
oplossingen, om het maar op zijn Drents uit te drukken. Pagina 30. Zoals slimme combinaties van 
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ruimtegebruik die ook ruimte bieden voor nieuwe verdienmodellen. Ook moeten we wat de Par-
tij van de Arbeid betreft meer mandaat en vertrouwen, de heer Hanskamp had het er al over, 
gegeven worden aan belanghebbende partijen en natuurorganisaties in de verschillende gebie-
den. Dan kunnen ze binnen de kaders van de algemene, maar heldere strategie voor versnelling 
van de RES-opgave zelf plannen ontwikkelen voor arrangementen voor kavelruil en verkoop, ze-
ker gezien de beperkte beschikbaarheid van grond en de hoge grondprijzen. Wel moet het col-
lege van GS wat ons betreft het meer dwingende instrumentarium in de gereedschapskist ge-
reed hebben voor realisatie van de laatste hectares binnen de opgave. Maar uitdrukkelijk als 
laatste redmiddel. Innovatieve oplossingen vanuit het gebied zelf moeten dus leidend zijn. Dit 
vereist slagkracht en de durf om die mandaten te verruimen en de natuuropgave niet vanuit de 
eilandjescultuur maar als een gezamenlijk einddoel voor ogen te houden.  
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Pruisscher van de ChristenUnie gevolgd 
door de heer Vegter. Mijnheer Pruisscher. Eerst mevrouw Slagt van GroenLinks gaat uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u voorzitter. Ik had een vraag nog aan de PvdA, die ik al eerder aan de 
Partij voor de Dieren had gesteld. Is de PvdA op de hoogte van de regeling en de onderzoeken 
van het voorkeursrecht om op provinciaal niveau recht van eerste onderhandeling te hebben 
rondom natuurrealisatie?  
 
De voorzitter: Mijnheer Bosch.  
 
De heer Bosch: Kort en bondig: Ja.  
 
Mevrouw Slagt: Zou dat…  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt.  
 
Mevrouw Slagt: Excuses. Zou dat iets zijn voor Drenthe denkt u?  
 
De voorzitter: Mijnheer Bosch.  
 
De heer Bosch: Zou dat wat zijn? Het is een middel.  
 
De voorzitter: Kort en bondig antwoord. We gaan verder met mijnheer Pruisscher van de Chris-
tenUnie.  
 
De heer Pruisscher: Dank u wel mevrouw de voorzitter. De geagendeerde Tussenevaluatie vormt 
na bespreking met verschillende partners de input voor de actualisatie van het Programma Na-
tuurlijk Platteland. Met andere woorden: We zijn er nog niet. Het is een tussenstap. Dat bete-
kent ook dat we hier nog veel vaker over komen te spreken, of in ieder geval in wat voor infor-
matiebijeenkomsten en dan ook, wie weet. Maar dit is een eerste stap. Dat begint eigenlijk met 
de conclusie dat de provincie goed op weg is, een vergelijkbaar resultaat heeft met ook verge-
lijkbare provincies en dat de prognose is dat ook het merendeel van de opgaven in 2027 gereali-
seerd kan worden. Het nog te realiseren deel is uiteraard wel lastiger, omdat al het laaghangend 
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fruit al geplukt is. In het rapport lezen we een aanbeveling om de wettelijke instrumenten meer 
in te zitten. Mijnheer Bosch had het daar net al over. De vraag is alleen wel of dat het instru-
mentarium ook efficiënt en effectief is. Daarom horen wij graag van het college waar dat instru-
mentarium nuttig ingezet kan worden. Dat hoeft niet nu. Dat geldt voor alle vragen die ik ei-
genlijk nu uw kant op gooi. Dat mag wat mij betreft ook bij de actualisatie van het PNP aan bod 
komen. Wat we ook lezen in de evaluatie, is behoefte aan helderheid. Wat is nu de gewenste 
balans? Waar moeten we naartoe? Formuleer duidelijke doelen en antwoorden. En dat zijn alle-
maal zaken die ook niet nieuw zijn, ook niet vragen die u voor het eerst vanuit onze fractie 
hoort en ook niet alleen op dit beleidsterrein, maar breder voor de hele provincie. Dus ook dát 
bij de actualisatie betrekken. Wat een somberder constatering is, is dat de maatregelen nog niet 
hebben geleid tot natuurherstel. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat de problemen niet bij de 
bron worden aangepakt. De richting, de actualisatie, zouden wij dan ook willen meegeven: 
Houd daar dus het oog op natuurherstel in en natuurbescherming, stel dat centraal. De kool en 
de geit sparen kan niet altijd. Voorzitter, er zitten dus genoeg aanknopingspunten in om ons be-
leid tegen het licht te houden. En wij vragen het college ook om in de actualisatie hier uitge-
breid bij stil te staan en we spreken elkaar dan weer.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik heb ook begrepen dat u snel moet vertrekken hierna, vandaar dat 
u wellicht de antwoorden op een ander moment ook wilt horen. We gaan verder met mevrouw 
Kleine Deters van D66. 
 
Mevrouw Kleine Deters:  Dan gun ik me nog even een buurman zal ik zeggen. Toch heb ik graag 
een vraag aan de heer Pruisscher. Ik begrijp uit uw verhaal niet zo goed of u zich met ons ernstig 
zorgen maakt over de huidige stand en of u op grond daarvan ook met ons van mening bent dat 
er een versnelling vereist is.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pruisscher.  
 
De heer Pruisscher: Uw constatering dat het niet goed gaat, is terecht. Dat is ook een van de con-
stateringen, maar dat is wel één van de constateringen. De andere constatering is ook dat de 
provincie eigenlijk wel goed op weg is en vergelijkbaar is met andere provincies en dat het 
grootste gedeelte wel gehaald kan worden. Dus wat we nou richting de actualisatie willen zien: 
Hoe kunnen we nou de andere doelen ook voor 2027 halen? En als daar een versnellingsstrate-
gie voor nodig is, dan hoor ik dat graag. Maar dat is het punt van de actualisatie.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Dan nog een poging. Hoor ik u zeggen dat u 
het… nou ja, in ieder geval dat wij verschil van mening hebben, dat u het niet ernstig genoeg 
vindt vanuit uw visie om het verzoek voor de versnelling in te dienen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Pruisscher.  
 
De heer Pruisscher: Dat is wel echt een D66 vraag. Dat het echt zo’n vraag is die alleen uit uw 
mond kan komen. Ja. Het siert u wel. Ook ik deel wel de staat van de natuur en het belang van 
de zorgen daarom. Zeker. Maar volgens mij is de oproep om versnellen iets wat ook gedeeld 
wordt. Ik heb niet het gevoel dat het helemaal nieuw is. Maar goed. Ik heb u net ook al gezegd 
dat ik twee verschillende conclusies lees. Dat leest u kennelijk ook niet helemaal, dus daar kun-
nen we inderdaad van mening verschillen. Maar richting de actualisatie is er wel duidelijk, ik heb 
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dat ook net gezegd, dat er de focus moet zijn op natuurherstel en natuurbescherming, dat dat 
centraal moet staan.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Vegter van het CDA, gevolgd door de 
heer Camies. De heer Vegter.  
 
De heer Vegter: Dank u wel mevrouw de voorzitter. De fracties van GroenLinks, Partij van de Ar-
beid en D66 hebben de tussenevaluatie geagendeerd, omdat ze zich zorgen maken dat het gere-
aliseerde aantal hectares nieuwe natuur niet lineair oploopt tot 2027 en zij interpreteren dat als 
achterblijven. Dat mag natuurlijk. De CDA-fractie trekt echter een andere conclusie uit deze Tus-
senevaluatie. Wij zien namelijk in de Tussenevaluatie benoemd, dat het tempo waarmee Dren-
the de opgaven realiseert, overeenkomt met het landelijke tempo en met de andere provincies 
op zandgrond. Oftewel heel Nederland doet het evengoed of even slecht zo je wilt. De reden 
daarvoor zien we in aanbeveling twee. Er is namelijk nogal wat gebeurd sinds 2013, toen deze 
afspraken zijn gemaakt en toen we met de PNP begonnen zijn. Er is nogal wat bijgekomen in 
dat landelijk gebied, zoals het dossier stikstof, biodiversiteit, klimaat. Wie kent ze niet? Niet voor 
niks staat in die aanbeveling, dat we aan het begin staan van een transitie en dat die transitie 
vraagt om een integraal systeem en gebiedsaanpak, zowel inhoudelijk als organisatorisch. En dat 
er wordt gesignaleerd dat alle partijen daarmee worstelen en dat interbestuurlijke samenwer-
king nog in de kinderschoenen staat, omdat sectoraal werken immers altijd de norm is geweest. 
Dus blijft Drenthe achter? Net zoveel en net zo weinig als de rest van Nederland. En helpt het 
dan voorzitter als we gaan grijpen naar onteigening en wettelijke herverkaveling? Het wordt nu 
een stuk voorzichtiger genoemd. Het staat in het stuk ook voorzichtig, maar het is er wel in op-
genomen en daarmee zet je wellicht onze boeren op de schopstoel. En hiermee antwoordt de 
CDA-fractie met een resoluut ‘nee’. De woorden versnelling en onteigening staan eerder diame-
traal tegenover elkaar. De laatste ruilverkaveling in Drenthe, in Zuidwest- Drenthe, heeft zo’n 20 
jaar geduurd. Nou, die tijd is er niet, zou ik zeggen. Bovendien voorzitter, hecht de CDA-fractie 
meer waarde aan kwaliteit, zorgvuldigheid en draagvlak dan aan een magische datum en platte 
hectares. Tot slot, voorzitter vindt de CDA-fractie het buitengewoon opvallend, dat er in de tekst 
van de drie initiatief nemende fracties geïmpliceerd wordt dat de provincie gebrek aan visie en 
sturing heeft, zonder dat verder te onderbouwen. Voorzitter, daar is de CDA-fractie het absoluut 
niet mee eens. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. U heeft een interruptie van mevrouw Kleine Deters D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Fijn dat de heer Vegter vanmiddag ook in ons 
midden is en dat ik toch het debat met hem nog aan kan gaan. Mijnheer Vegter, in uw inbreng 
begrijp ik niet goed, u schetst: Zijn we beter of zijn we slechter? Ik zit hier als Statenlid voor 
Drenthe. Ik wil trots op mijn provincie zijn en ik wil graag dat wij bij de betere… en dat wij het 
goed doen. De zorgen zijn er, die hoor ik u ook niet ontkennen, maar ik vind u wel… Het komt 
op mij over dat u het wat bagatelliseert, of we nou bij de slechtste of beste horen. We moeten 
er toch met elkaar voor gaan dat wij het goed voor elkaar willen hebben? En u als collegepartij 
‘Mooi voor elkaar’ nog, dan moet u toch strijdbaarder zijn voor onze natuur? Ik merkt dat even 
niet, maar ik weet dus niet goed hoe ik uw inbreng daarbij moet labelen.  
 
De voorzitter: Mijnheer Vegter.  
 
De heer Vegter: Dank u wel voorzitter. Mevrouw Kleine Deters legt me nu allerlei zaken in de 
mond die ik absoluut niet gezegd heb. Wij strijden net zo hard voor de natuur als mevrouw 



 

101 

Kleine Deters. Het is ook goed om met elkaar naar de versnelling te kijken, als die mogelijk is. 
Dus daar zijn we het ook wel mee eens. Maar laten we dat alsjeblieft doen zonder het benoe-
men van het O-woord. Laten we gaan voor zorgvuldigheid en draagvlak. En uit mijn mond mag 
u dan ook nog wel vernemen dat, als nou die 15.000 ha die we ooit hebben afgesproken niet ha-
len in 2027 maar wel in 2028, hoe erg is dat?  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de volgende spreker. Dat is de heer Camies van 
JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Een moment. Ik wou even mevrouw Kleine Deters vragen om als er niks te zeggen 
is gewoon even rustig te blijven, want we hebben wel wat last van het rumoer. Na mijnheer Ca-
mies, mijnheer Van de Weg van de SP. Maar eerst mijnheer Camies.  
 
De heer Camies: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik meen het echt. Ik kijk nog een keer naar mevrouw Kleine Deters, maar u zegt 
continu, ook als de microfoon uitstaat, allerlei dingen en dat is toch een beetje rumoerig. Dus of 
u daarop wilt letten. Ik geef het woord aan mijnheer Camies.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dat komt bij mij achter vandaan, dat kwam niet bij mij van-
daan.  
 
De heer Camies: Ik hoop niet dat dit tactiek is om mij van mijn spreektijd te beroven.  
 
De voorzitter: Zeker niet. Gaat uw gang mijnheer Camies.  
 
De heer Camies: Ik probeer het alsnog kort te houden. Een ding is duidelijk: Het laat wel wat de 
politieke kleur bekennen hier. Dat vind ik wel interessant. Als ik net het verhaal van de senio-
ren… het CDA hoor. Van de senioren, ha. Wij zijn groot liefhebber van de natuur, laat dat dui-
delijk zijn. Drenthe staat er immers onbekend. Hier is rust en ruimte en men staat hier dicht bij 
de natuur. En daar mag je ook best wat voor over hebben. Dat hebben we ook, getuige hoe in-
woners agrarisch en politiek wat ons betreft al veel goed werk verrichten. Maar blijkbaar is het 
voor de agenderende partijen, nog niet goed genoeg. Ze zijn van mening, en ik citeer: ‘Juridisch 
dwingende beleidsinstrumenten, wettelijke herverkaveling en onteigening in het O-woord, waar 
op dit moment niet of slechts beperkt wordt ingezet vanwege het uitgangspunt van vrijwillige 
basis van de provincie Drenthe. Wat vinden wij waarvan? Wij zijn ontzettend blij dat de provin-
cies zulke draconische middelen grotendeels achterwege laten. Menen dat een onteigening een 
probaat middel is om dit programmadoel te moeten halen, is wat ons betreft totaal onbespreek-
baar. Het eigendomsrecht is in dit land een groot goed en een hoeksteen van het liberale ge-
dachtegoed overigens. Dat nota bene een van de indieners van de agendering, van oorsprong 
een liberale partij, meent dat ze dit soort middelen in moeten gaan zetten, verbaast ons ook ten 
zeerste. De inwoners, die namelijk al met steeds grotere argusogen naar de overheid kijken, met 
draconische middelen als onteigening tegemoet treden, is wat JA21 betreft allesbehalve duur-
zaam. En ik zal uitleggen waarom. Duurzame verandering is díe verandering die van binnenuit 
komt. Intrinsiek, op basis van vrijwilligheid. Deze is het meest robuust van karakter en beklijft 
doorgaans ook het best. Met dwang geforceerd je targets willen halen, werkt uiteindelijk ave-
rechts. Voor langdurige duurzame verandering is draagvlak nodig en een fundamenteel besef 
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dat het anders moet. Dat fundament sla je volledig weg wanneer je aankomt met onacceptabele 
middelen zoals dwang. No go. Niet doen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Camies. De volgende spreker is de heer Van de Weg van de 
SP, gevolgd door mijnheer Moes. Mijnheer Van de Weg.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, allereerst even een wedervraag aan de 
fracties die dit punt aan de orde stellen en agenderen. In de reactie van 26 november 2021 op de 
Tussenevaluatie zeggen Gedeputeerde Staten in de eerste helft van 2022 met een geactualiseerd 
Programma Natuurlijk Platteland te komen. Waarom hebben de fracties dit niet afgewacht? Dit, 
met een mooi woord, vinden wij eigenlijk een beetje … lijkt ons een beetje prematuur, maar 
daar hebben ze vast een eigen redenen voor, nu alvast als een soort schot voor de boeg. Verder 
zijn we het wel eens met de inhoudelijkheid van de ingebrachte motivatie en argumenten. Ge-
zien de Tussenevaluatie ligt het tempo van functiewijziging en herinrichting te laag, terwijl 2027 
met rasse schreden nadert. In dat opzicht vinden wij het een goede zaak, dat met deze agende-
ring een soort schot voor de boeg voor GS wordt gegeven met het oog op de actualisatie die er-
aan zit te komen. Verder vragen wij ons af, en mijn collega van de SP heeft inderdaad daar vra-
gen over gesteld aan de heer Hanskamp, hoe vaak er al gebruikgemaakt is van dwingende juri-
dische middelen, of het O-woord zoals het nu intussen heet, of nog helemaal niet. En of alles tot 
nu toe inderdaad in goed overleg gebeurt. Tot slot voorzitter. Ik heb nu al heel veel betogen ge-
hoord over die herinrichting en de functiewijziging. Wij schorten dat wat ons betreft eigenlijk 
op tot de actualisatie van dit punt. Tot slot willen wij het college eraan herinneren dat wij in de-
cember 2020 in de OGB-vergadering al extra miljoenen naar voren hebben gehaald, of tenmin-
ste die zijn vrijgemaakt toen, met het argument om het programma op dat moment wat te kun-
nen versnellen. Misschien heeft ons dat achteraf wat voor Prolander… dat was heel positief. Dus 
dat heeft ons misschien een beetje in slaap gesust, want wij zien daar inderdaad in de evaluatie 
weinig tot niets van terug, dat inderdaad het programma daar ook een impuls heeft gekregen 
door die extra miljoenen die naar voren gehaald zijn. Misschien kan de gedeputeerde daar in ie-
der geval antwoord op geven. Tot zover voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga verder met de heer Moes, VVD.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter. Het is even improviseren. Mevrouw Zwaan had dit voorbe-
reid, maar die ligt met griep thuis op bed. Het meeste heeft het CDA al gezegd en daar gaan we 
ons van harte bij aansluiten. Dat zijn alle woorden die wij ook helemaal vinden. Maar ik wil toch 
wel even een opmerking maken over twee zinnen, die alles omvatten wat in de motivatie van de 
fracties staat. Er staat: Er zal een balans gevonden moeten worden tussen vrijwilligheid en stu-
ring van de provincie, waarbij het uiteindelijk wel zo is dat de provincie gewoon een klus te kla-
ren heeft. De volgende zin: Boeren en boerenorganisaties kunnen in positieve zin het verschil 
maken. Voorzitter, deze zin, ik zal hem anders benoemen. We zetten de boeren eerst het mes 
op de keel, en terwijl we ze het mes op de keel zetten, prijzen we ze de hemel in. Als dit de 
denkwijze en werkwijze is van de partijen die dit indienen, gooien we het verre van ons. En voor 
de rest inhoudelijk. Het college heeft aangegeven dat wij de eerste helft van 2022 een update 
krijgen. Daar zullen wij over de actuele stand dan ook meepraten. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Bosch van de Partij van de Arbeid.  
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De heer Bosch: Dit lokt toch even een reactie van mijn kant uit. Als u het op deze manier wil in-
terpreteren, prima, maar volgens mij heb ik in mijn bijdrage zojuist ook aangegeven dat de Par-
tij van de Arbeid wat ons betreft deze discussie wil depolariseren. En als u het op deze manier 
interpreteert, prima, maar volgens mij hebben we hiermee alleen een handreiking in uw richting 
proberen te doen. Ik zou zeggen: Neem die handreiking aan en denk samen met ons na over 
hoe wij tot deze, zullen wij zeggen, opgaven en het realiseren van deze opgaven kunnen ko-
men. Dat is ook zo waar ik van uitga dat de gedeputeerde ons daar het verlossende woord in zal 
gaan geven.  
 
De voorzitter: De heer Moes.  
 
De heer Moes: Dank u wel voorzitter, natuurlijk willen we meedenken. Want tijdens het indie-
nen vroeg de ene partij aan de andere partijen die het indiende, of die ook wisten van het voor-
keursrecht. Dus ook het voorkeursrecht op percelen grond wordt er nog bijgehaald. Onteige-
ning, voorkeursrecht, alles halen we erbij. En u wil de boeren omarmen om mee te werken. Daar 
storen wij ons als VVD aan.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Interruptie van mevrouw Kleine Deters D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, toch een interruptie naar de heer Moes. Ik heb getracht ook 
als één van de indienende partijen het breed aan te zetten. Daar is D66 ook van overtuigd. En 
we spreken over het Programma Natuurlijk Platteland en ik hoorde de heer Moes alleen maar 
spreken over de inzet van de boeren, of het beperken van de inzet. Ik sluit me daarin zeer aan 
bij de woorden van collega Bosch van de Partij van de Arbeid, die duidelijk zegt: Wij willen de-
polariseren. Mijnheer Moes, realiseert u zich, dat u met alleen maar de insteek die u kiest juist 
polariseert en dat u juist niet verbreed? En mijn vraag aan u is dan ook: Het natuurlijk platteland 
is toch groter en bevat toch meer? U bent toch ook Statenlid voor de gehele provincie en niet 
alleen voor dat stukje?  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes?  
 
De heer Moes: Ik reageer niet inhoudelijk op het Natuurnetwerk en de realisatie daarvan. Die 
verantwoordelijkheid kennen we. En ik heb gezegd daar gaan we op reageren als de actuele 
versie komt van het college. Ik reageer hier op de woorden in de motivatie van de drie indieners. 
Daar reageer ik op, niet op de realisatie van NNN en alles. Inhoudelijk heb ik daar niet op gerea-
geerd. We staan voor een realisatie van het Natuurnetwerk. Ik reageerde alleen maar op de 
woorden zoals deze drie partijen vandaag gebruiken.  
 
De voorzitter: De heer Camies, JA21.  
 
De heer Camies: Dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Moes. Het valt u misschien 
op net zoals het mij opvalt, dat de andere partijen menen dat zij depolariserend bezig zijn. Bent 
u van mening of denkt u misschien dat zijzelf niet helemaal begrijpen, dat het woord ‘onteige-
ning’ eigenlijk toch nog wel heel erg gevoelig ligt? En dat het noemen van een dergelijk middel 
in de agendering om vervolgens te zeggen: We moeten een gezamenlijk gevoel van urgentie 
kweken. Maar ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen. Maar bent u samen met mij van 
mening dat dat toch wel harde taal is voor mensen die menen dat ze depolariseren?  
 
De voorzitter: Mijnheer Moes.  
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De heer Moes: Het instrument onteigening is al een politiek iets wat al jaren gebruik wordt en in 
het uiterste geval ook altijd gebruikt kan worden. Absoluut en daar werkt de VVD ook aan mee. 
Maar ik kan dat niet voor dit doel… Ik heb alleen maar proberen uit te leggen, deze woorden, 
die mij opgevallen waren, hoe ze dit in de motivatie van dit agendapunt hebben. En daar wil ik 
het bij houden.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters D66.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja, maar mevrouw Kleine Deters had net nog de hand opgestoken, dus als u zo 
doet, dan weet ik dat het niet meer hoeft. Mevrouw Slagt GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Ik heb een vraag aan u voorzitter. Mijn vraag is: Krijg ik op het einde nog een 
slotwoord? Want als dat niet zo is, in een paar zinnen, dan heb ik een interruptie en anders niet.  
 
De voorzitter: Indieners krijgen altijd het slotwoord. Dus, kijk aan. Dat hoor ik van mijn buur-
vrouw. Het staat niet in mijn lijst, maar vandaag wel blijkbaar. Dus daar mag u blij mee zijn. Dat 
was het? Dan gaan we verder met de volgende en dat is mevrouw Peeks van de Partij voor de 
Dieren en daarna de heer Wiersema. Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Peeks: Dank u wel voorzitter, ik dacht al dat ik bijna niet meer kwam. Maar goed… 
Voorzitter. De partijen GroenLinks, PvdA en D66 vragen ons om een reactie op de Tussenevalua-
tie natuuropgave PNP. Dat is mooi, want de Partij voor de Dieren heeft in 2021 ook al vragen ge-
steld aan de gedeputeerde over waarom het natuurherstel zo traag verloopt. Dit komt volgens 
ons onder andere door het vrijwillige karakter, dat heeft D66 ook al aangegeven, waar de gede-
puteerde aan blijft vasthouden. We delen dan ook de zorg dat het op deze manier wel erg lang 
gaat duren. Wij denken dat er een maximale inspanning geleverd moet worden richting natuur-
herstel, gezien de klimaatcrisis waar we ook in zitten. De drie genoemde partijen vragen ook om 
goede ideeën. Dat heb ik eigenlijk nog niet echt gehoord van andere partijen, maar het kan me 
ontschoten zijn. Nou, dan zijn ze dus bij ons aan het goede adres hieronder. Ik heb een paar 
ideeën. U kunt natuurlijk een soort taskforce natuurherstel samenstellen met resultaatverplich-
ting, eigenlijk ook al wat de heer Hanskamp enigszins aangaf. Verder kun je de oppervlakte 
landbouwgrond waarop grootschalig diervoeding wordt verbouwd, verminderen en daardoor 
komt er meer land vrij voor natuur. Activiteiten en projecten zouden alleen moeten mogen 
doorgaan als ze aantoonbaar bijdragen aan duurzaamheid op lange termijn. En als aantasting 
van natuur onvermijdelijk is, wordt vooraf en in de directe omgeving een dubbele hoeveelheid 
natuur gecompenseerd. Hierdoor kunnen dieren een veilig heenkomen zoeken. Gezien de ur-
gentie die volgens ons niet helemaal gevoeld wordt bij verschillende stakeholders, lijkt het ons 
goed dat de provincie meer het voortouw neemt in deze belangrijke kwestie. Tot zover.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Wiersema van Sterk Lokaal. En 
daarna als laatste de heer Koopmans. Mijnheer Wiersema.  
 
De heer Wiersema: Dank u wel voorzitter. De fracties van GroenLinks, PvdA en D66 maken zich 
zorgen over het tempo en de voortgang van het project, het Programma Natuurlijk Platteland. 
Je hoeft de Tussenevaluatie ook niet met een vergrootglas of tussen de regels door te lezen, om 
vast te stellen dat ze hierin wellicht in ieder geval deels gelijk hebben. Twee partijen die in het 
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college zitten zijn dus behoorlijk teleurgesteld door het tempo en de ambitie en de daadkracht 
van het college op dit project. Voorzitter, hoe moeten we dit nou duiden, dit signaal? Is dit een 
beetje college plagen of is men werkelijk heel bezorgd? Waar wij er van uitgaan dat het om het 
laatste gaat. Is het een dualistisch opzetje om het college de ruimte te bieden nog maar eens 
duidelijk te vertellen hoe de vlag er bijstaat en zal staan eind 2027? Want dat zijn we natuurlijk 
nog lang niet. Alle acties en voorgenomen routes zullen nog ongetwijfeld met ons gedeeld wor-
den door de gedeputeerde. We gaan er dus ook maar eens even voor zitten om deze beant-
woording tot ons te nemen, voordat wij verdere conclusies trekken dan eerder gemeld. En een 
persoonlijke mededeling daarbij is ook meteen een excuus voorzitter, naar u gedeputeerde en 
alle collega's in deze ruimte, dat door het uitlopen van deze vergadering ik toch genoodzaakt 
ben de antwoorden op een ander moment tot me te nemen. Maar dat kan gelukkig, daarvoor 
hebben we de techniek, dit vanwege dat ik een belangrijke afspraak heb, want er staan nog een 
aantal dieren op mij te wachten nu. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Fijn dank u wel. We sluiten af met de heer Koopmans van de PVV. Gaat uw gang.  
 
De heer Koopmans: Dank u wel. Wij hebben de agendering van die drie partijen goed gelezen. 
En ja, eigenlijk halverwege de reis kijken hoe ver je bent en of de eindbestemming gehaald kan 
worden, is altijd verstandig. Maar dit stuk ademt heel erg het verlangen om nu halverwege de 
reis al te zeggen: We komen er nooit, we halen het lang niet, dus we moeten wat gaan doen. 
Doet me een beetje denken aan een vakantiereis naar Zuid-Frankrijk, waarbij de kinderen hal-
verwege beginnen te jengelen: Wanneer zijn we er nou? Maatregelen die ze dan bedenken van 
deze partijen, die niet toevallig dezelfde zijn als die de groene revolutie prediken. Maar dan wel 
altijd in dwang en met wettelijke maatregelen. Maar mevrouw de voorzitter, zo ver is het nog 
niet. Als je de evaluatie leest, dan lijkt het dat Drenthe het best goed doet, eigenlijk net zo goed 
als de andere zandgrondprovincies. Maar dan moet je ook eens kijken naar de opgave. En de op-
gave in Drenthe, zowel voor de grond als voor de herinrichting, is vele hectares groter dan de 
andere drie provincies. In dat licht gezien, doet Drenthe het helemaal niet slecht. Dus ja, mis-
schien valt het wel mee. Dus het zou ook nog kunnen dat, en daarom is dan die vraag misschien 
wél gewettigd, dat de ambitie van Drenthe te groot was. Maar daar kan de gedeputeerde vast 
wel iets over zeggen. Als je kijkt dat in het hele verhaal, in de rapportage, dat niet alle betrokke-
nen dezelfde perceptie hebben van de noodzaak om dit op te lossen, om dus die omzetting alle-
maal te maken. Het kan niet zo zijn dat één partij daarin de belangrijkste beslissingen neemt en 
de belangrijkste eisen stelt. Er moet samengewerkt worden en dus is het ook heel belangrijk dat 
er naar elkaar geluisterd wordt. En daar ligt nou de grote taak voor de provincie. En dan, ja, het 
is absoluut een eis dat er gepraat wordt. En dat zetten van die stok achter de deur… Nee, op het 
aller, aller, allerlaatste moment liever helemaal niet. Dus, ja ga praten, zoek een ervaren…  
 
De heer Bosch: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Gaat uw gang.  
 
De heer Bosch: Het is volgens mij nog een gewoonte van het digitaal vergaderen waar we de mi-
crofoon open moesten zetten om de beurt te krijgen. Ik zal proberen er op te letten, want het is 
ook een transitiefase zal ik maar zeggen. Ik wilde de heer Koopmans even vragen, want ik hoor 
hem zeggen: Die stok achter de deur, dat moet helemaal aan het einde van het proces zijn en 
liever helemaal niet. Dan heb ik u goed begrepen. Nu vraag ik aan u: Heeft u mijn bijdrage ei-
genlijk wel goed beluisterd? Want volgens mij heb ik in mijn bijdrage zojuist niets anders be-
oogd dan precies dat. Dus ik zou u nog wel even willen vragen om daarop te reflecteren.  
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De voorzitter: Mijnheer Koopmans.  
 
De heer Bosch: Nou, dat wil ik wel doen, met alle plezier. Ik denk dat uw bijdrage, en zo zou het 
moeten zijn, eigenlijk hetzelfde is als wat in de papieren bijdrage staat. En als die afwijkt, dan is 
die bijdrage van drie partijen waarvan de PvdA er één is, niet meer correct. Dus ja, als u van me-
ning bent dat uw papieren bijdrage en hier uw bijdrage live niet één op één gelijk zijn, dan 
heeft u misschien een punt.  
 
De voorzitter: Mijnheer Bosch.  
 
De heer Koopmans: Ik ga ervan uit dat ze gelijk zijn.  
 
De voorzitter: Mijnheer Bosch.  
 
De heer Bosch: Als u mij toestaat toch nog alleen even de constatering, en dan misschien een 
vraag aan de PVV… Volgens mij staat er in de papieren versie, u zegt, ik heb hem goed gelezen, 
volgens mij staat er in de papieren versie uiteindelijk niet veel meer dan wat ik gezegd heb. En 
ik neem in ieder geval namens de Partij van de Arbeid de ruimte, om daar in ieder geval, want 
we vragen aan de andere fracties ‘Geef een visie’, we hebben een visie verwoord, er staat niet 
veel anders in, dus volgens mij is dat prima in lijn met wat er in de papieren versie staat. U heeft 
mijn bijdrage kunnen horen. Als u daar goed naar heeft geluisterd, dan hoort u ook dat we dat 
echt als laatste redmiddel nemen. We hebben het O-woord niet gebruikt. Dus met andere woor-
den is wat mij betreft deze discussie namens de Partij van de Arbeid gewoon afgerond.  
 
De voorzitter: U had nog een vraag zei u.  
 
De heer Koopmans: Nee, geen vraag.  
 
De heer Bosch: Nou, even de vraag of mijnheer Koopmans mij de toezegging zou willen doen 
om in het vervolg in ieder geval goed naar mijn betoog te luisteren en daarop ook te kunnen 
reflecteren.  
 
De heer Koopmans: Ik zal volgende keer wéér goed luisteren. Wat betreft de door de drie par-
tijen gestelde…  
 
De voorzitter: Mijnheer Koopmans, u bent trouwens ook over uw spreektijd heen, dus of u wilt 
afronden.  
 
De heer Koopmans: Dat komt door de interrupties. De drie vragen. Wij denken dat het meevalt, 
gelet op de grote opgave van Drenthe. Dus zo ver lopen we niet achter. En wij delen ook de visie 
van de drie partijen niet. Het uitgangspunt is vrijwilligheid, en dat moet gewoon zo blijven. En 
dan de vraag of we nog een goede suggestie hebben. ja, ga eens in overleg met mijnheer Hans-
kamp en ga eens kijken met hem wie eventueel als ervaren rot in het vak, gelouterde mediator, 
zou kunnen helpen om dit proces op gang te blijven houden. Dat was het.  
 
De voorzitter: Fijn dank u wel. Als we toch over mijnheer Hanskamp hebben, die kan inmiddels 
wel weer bijna op zijn plekje gaan zitten, want ik geef nu het woord aan de heer Jumelet voor 
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de beantwoording van de vragen en daarna kom ik nog een keertje bij mijnheer Hanskamp te-
rug. Mijnheer Jumelet u heeft 9 minuten de tijd om te antwoorden. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. De agendering heel eerlijk gezegd, verraste mij 
ook, gezien het feit dat de toezegging was gedaan om medio dit jaar u bij te praten over de ac-
tualisatie van het Programma Natuurlijk Platteland. Maar goed, dan is het zo en dan moet je 
daar met elkaar mee weten te dealen. Het is zo dat wij in alle openheid, en dat mag ook wel 
eens gezegd worden, deze evaluatie zelf hebben laten maken. Vooral om ons voordeel daarmee 
te kunnen doen als het gaat ook om waar staan we, welk instrumentarium zien we en hoe gaan 
wij met elkaar de komende 6 jaar verder vanuit de gedachte dat het Natuurpact ons in ieder ge-
val een opgave heeft gegeven waar we met de provincie samen een handtekening onder heb-
ben gezet in 2013. U weet misschien trouwens ook dat er een Voortgangsrapportage Natuur is 
jaarlijks, waar de provincies samen aangeven waar ze staan met die realisaties van hectares, om 
vervolgens die rapportage ook te sturen naar de Tweede Kamer via de minister en u krijgt hem 
ook elke keer. Op die manier ziet u hoe het ermee staat. De conclusies die een aantal van u trek-
ken zijn natuurlijk interessant om aan te horen. Maar als het om feiten gaat, zien we inderdaad 
toch echt dat, als het gaat om de hectares, we niet zo heel veel verschillen van inderdaad een 
aantal provincies die als zandprovincies te boek staan: Overijssel, Gelderland en Brabant. En is 
dat dan een geruststelling? Nou, dat zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd, dat ben ik wel met de 
heer Vegter eens, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Is het nog steeds zo dat we een grote op-
gave hebben? Belangrijk is dan ook de vraag als u dat rapport dan hebt gelezen, dat ik ook na-
tuurlijk heb gelezen: Herkent u zich daar dan in? Dat is de vraag. Ik herken me wel in een aantal 
van die die opmerkingen die er staan. Zeker als het gaat om urgentie ziet u de noodzaak, de blij-
vende aandacht voor noodzaak en urgentie, om hard aan de slag te zijn. Ik denk dat dat geen 
enkel misverstand is, want in de bijeenkomst van 9 december van de Commissie Landelijk Ge-
bied, daar komt hij weer, dat bespreken we trouwens nu wel heel veel zoals u inmiddels weet, 
hebben wij ook deze evaluatie besproken en we hebben daar met elkaar geconstateerd dat dat 
goed is om zo’n evaluatie te laten doen, om uiteindelijk daar weer lering uit te trekken. En we 
hebben vervolgens ook afgesproken, dat we in sessies van organisaties tezamen zes tafels zou-
den houden, om vervolgens ook bij iedereen op te halen langs de lijn van drie vragen: Hoe staat 
u daarin? Ik noem ook maar even wat in die gesprekken heeft plaatsgevonden, ze zijn inmiddels 
afgerond. We zullen namelijk aanstaande vrijdag de CLG hebben met de rode draden uit die ge-
sprekken en dat gaat langs de lijn: Voelt u dezelfde urgentie? Voelt u de verantwoordelijkheid? 
Gemeenten tezamen, TBO’s, waterschappen, recreatie en toerisme en de landbouw? Ziet u de-
zelfde urgentie die wij zien op dit dossier? Voelt u ook die verantwoordelijkheid? Wij hebben 
inderdaad als provincie natuurlijk de regie rol. Maar we kunnen als provincie van alles en nog 
wat willen, maar als die partijen die ik net noemde niet meedoen, dan kun je lang en hard roe-
pen, maar dan gebeurt er helemaal niets in het landelijk gebied. Dus die vraag hebben we met 
elkaar aan de orde gehad. Daar hebben de verschillende partijen op gereageerd. Voorzitter, 
tweede vraag aan de orde gekomen: Als we dan gaan versnellen, hoe doen we dat dan? Welke 
knoppen ziet u waar je aan kunt draaien om te gaan versnellen? Daar zijn ook maatregelen aan 
de orde geweest. Ik werk zoals u weet met uw opdracht om dit uit te voeren, maar ook met ons 
grondbeleid als onderlegger. Daar hebben we nou eenmaal een aantal instrumenten in staan 
die ook toepasbaar zijn in dat landelijk gebied bij deze opgave. Daar houden we ons voorlopig 
maar even aan. Hij is ook in de maak om te actualiseren om te kijken: Hebben we nog andere 
instrumenten nodig? Want als we nou die actualisatie serieus nemen zo meteen, dan zou dat 
kunnen leiden tot ook een actualisatie van het grondbeleid is. Dus vraag 2 was: Welke knoppen 
ziet u? En de derde vraag is ook niet onbelangrijk als je dan de verantwoordelijkheid neemt als 
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partijen die aanwezig zijn in die Commissie Landelijk Gebied. U hebt een mening over de knop-
pen waaraan we kunnen draaien en daar is overeenstemming over, dan moet je ook weer met 
elkaar constateren dat het goed is om dat nog eens te onderschrijven. U weet misschien, in fe-
bruari 2015 is er een raamovereenkomst gesloten tussen een heel aantal partijen om samen het 
Programma Natuurlijk Platteland verder te brengen, of in ieder geval deze opgave uit het Na-
tuurpact te realiseren. En dat willen we graag voor de zomervakantie nog eens een keer aan de 
orde hebben.  
 
De voorzitter: Ik heb een interruptie van de heer Van de Weg van de SP voor u.  
 
De heer Van de Weg: Dank u wel voorzitter. U eindigde inderdaad met de woorden waar ik de 
vraag over wilde stellen, of u voor mijn gevoel al een beetje bezig was met een samenvatting 
geven van de actualisering van het PNP van het grondbeleid. Hebt u enig idee of dat inderdaad 
dit voorjaar gaat gebeuren en wanneer? 
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, wij hadden en hebben het voornemen, zoals u net zelf heeft 
gememoreerd, om het in ieder geval in dit voorjaar met elkaar af te ronden. Het is nu februari, 
de gesprekken zijn gevoerd, we hebben vrijdag aanstaande de CLG. Dat betekent dat het vervat 
wordt in een document, dat moet leiden uiteindelijk tot een actualisatie en dan tot een nieuwe 
raamovereenkomst. Ik heb het liever over een samenwerkingsovereenkomst. Dus de poging is en 
ik vermoed dat ook gaat lukken, dat wij voor de zomervakantie de actualisatie rond hebben. En 
dat we dan met elkaar die nieuwe samenwerkingsovereenkomst kunnen aangaan, om vervol-
gens het instrumentarium dat we met elkaar hebben gevonden of waar we het met elkaar over 
eens zijn, in te gaan zetten. Dat zou kunnen betekenen dat ik ook bij u terecht kom om uitein-
delijk het nieuwe grondbeleid aan de orde te hebben, om het instrumentarium te borgen in het 
beleid dat we als provincie voor staan. Kortom, dat is…  
 
De voorzitter: Ik interrumpeer u even. Er is ook nog een vraag van mevrouw Kleine Deters van 
D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Even de stap daarvoor. De gedeputeerde had het 
over de bijeenkomst van komende vrijdag van de Commissie Landelijk Gebied. Heb ik uw woor-
den goed verstaan, dat u zei dat u aanstaande vrijdag dat overleg hebt. En als de Commissie Lan-
delijk Gebied vrijdag met elkaar van mening is dat er een versnellingsagenda moet komen voor 
het nakomen van de realisatieafspraken, dat u dan akkoord bent en dat u dat ook voor de zo-
mer in PS brengt?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik heb vaker met mevrouw Kleine Deters te maken. Ze pro-
beert haar eigen idee in ieder geval hier voor ons gestand te doen. Dat is prachtig. GS gaan over 
het Programma Natuurlijk Platteland. De uitvoering is in onze handen gegeven. Wij doen dat 
met onze partners en we zullen, als we daar de actualisatie en het plan hebben vastgesteld in 
GS, u daar van in kennis stellen. Want zo zijn de rollen met elkaar afgesproken. Ik kom bij u te-
rug als er een nieuwe Nota grondbeleid uit voortvloeit, waar we andere instrumenten zouden 
moeten willen gaan inzetten om uiteindelijk die versnelling teweeg te brengen. De knoppen 
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waaraan we draaien, daarvan is gezegd, daar moeten we met elkaar goed naar kijken. We heb-
ben Prolander, inderdaad mijnheer Van de Weg, de opdracht gegeven om in al die gebiedsaan-
pakken nog meer aanwezig te zijn, er nog meer inzet te hebben op uren. Dat klopt, dat is ook 
gebeurd. Het levert nog niet het resultaat op zichtbaar in hectares, want daar gaat natuurlijk 
het Programma Natuurlijk Platteland over en natuurlijk ook het Natuurpact. Maar weet even dat 
dit proces loopt en we u daar zelf van op de hoogte hebben gebracht dat we voor de zomer 
daarmee zouden komen. U wordt er in ieder geval van in kennis gesteld, om uiteindelijk u de 
kans te geven dat weer te agenderen. En sterker nog, we zullen dat ook nog doen als er een 
nieuwe Nota grondbeleid uit voortvloeit. Dat is wat het is op dit moment. En we zien naar aan-
leiding van deze agendering…  
 
De voorzitter: Een moment. Nog één keer een interruptie van mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, toch antwoord op mijn vraag om te voorkomen dat ik het 
anders interpreteer dan u dat gezegd heeft. Ik heb u echt horen spreken over de Commissie Lan-
delijk Gebied aanstaande vrijdag. Mijn vraag was: Is het juist als ik het op die manier interpre-
teer? Is dat wat u net gezegd heeft? Als dat niet zo is, en blijkbaar zei u dat, wat was uw mede-
deling dan wel over de Commissie Landelijk Gebied van aanstaande vrijdag?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, wij komen regelmatig bij elkaar als Commissie Landelijk Ge-
bied en dat is aanstaande vrijdag. Dat wil niet zeggen dat dan het ei wordt gelegd. We zullen 
met elkaar de gesprekken die we hebben gevoerd in de afgelopen maand bespreken in een 
rode-draden-verhaal als het gaat om de notitie die dan voorligt. En vervolgens moeten we kijken 
of daar conclusies uit te trekken zijn die een gemeenschappelijk verhaal worden, want uiteinde-
lijk gaat het erom dat we al die partners nodig hebben, of het nou het waterschap is, of het nou 
de TBO is of de landbouw is, om uiteindelijk stappen te kunnen zetten die tot versnelling aanlei-
ding zijn binnen het Programma Natuurlijk Platteland. Ik denk dat dat gewoon helder is. En u 
vroeg mij ook voor, of u vroeg dat geloof ik mijnheer Van de Weg: Wanneer komt dat dan? Het 
is in ieder geval het voornemen om dat voor de zomervakantie te doen, dat u ook daar de stuk-
ken van ziet. En dan kunt u het zelf agenderen als u dat uiteraard wilt. En ik heb net gezegd als 
het gaat om het grondbeleid, dan is dat een stuk dat hier aan de orde moet komen, want u gaat 
er ook dan iets van vinden. Maar dat heeft weer te maken met welke knoppen willen we inzet-
ten om uiteindelijk dat versnellen ook mogelijk te maken. Voorzitter, ik hoorde een aantal za-
ken die hier ook zo zijn genoemd als het gaat om waar we dan misschien aanknopingspunten al 
zien, om het heel even kort samen te vatten. Nou, we zien natuurlijk dat, de heer Hanskamp als 
inspreker heeft dat net ook denk ik wel kenbaar gemaakt, we natuurlijk uitblinken in die ruilver-
kaveling. Dat is wel een instrument dat we gebruiken natuurlijk, dat kan niet overal, maar dat 
gebeurt nog steeds stel ik ook maar vast. Het idee is ook om te kijken naar instrumentarium dat 
bijvoorbeeld gaat over het maximaal schadeloosstellen. Dat zijn nieuwe instrumenten die wel-
licht ook mogelijk zijn. We zien natuurlijk ook met elkaar dat binnen de aankoopregeling van 
het Rijk in het kader van stikstof mogelijkheden gaan ontstaan, want er zijn heel veel grondbe-
zitters, lees ook agrariërs, boeren, die nu ook wel eens iets zeggen van: Ik maak van de gelegen-
heid gebruik om te stoppen. Dat brengt ook weer een dynamiek te weeg en wellicht kan dat ons 
helpen. Daarnaast hebben we landschapsgrond nog een keertje, de derde keer vanmiddag of 
deze dag dacht ik dat ik dat noem. Maar het is wel degelijk een mogelijkheid waar bijvoorbeeld 
sprake is van het afwaarderen van de waarde van de gronden rondom natuur. En tenslotte moe-
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ten we ook kijken hoe we met gemeenten samen verder optrekken. Want ons is ook ter ore ge-
komen, en dan kijk ik even naar de heer Schoenmaker die had het op een ander moment daar 
over, maar ik maak even het punt nu, dat het gaat over capaciteit als het gaat om bestemmings-
planwijzigingen. Je ziet dat er soms op dit moment gewoon geen capaciteit is bij gemeenten, 
tenminste dat horen wij uit de gesprekken, en dan moeten we zien dat het geen showstopper is. 
Maar dan moeten we zien dat we dat met elkaar uiteindelijk aan de orde krijgen, zodat we 
tempo er in houden wat betreft de functiewijziging als dat ook aan de orde is in die gebiedsge-
richte aanpak. Kortom voorzitter, dat zijn een aantal elementen die ik hier alvast noem, omdat 
die gesprekken nog moeten worden geëvalueerd met elkaar in de Commissie Landelijk Gebied 
vrijdag. Er zal ook wel weer een volgende komen en misschien nog wel een volgende. Uiteinde-
lijk is ons voornemen dat in GS voor de zomervakantie daar een klap op wordt gegeven op die 
actualisatie. En dat zal leiden tot informatie naar u toe, om het vervolgens aan u te laten of u 
dat wilt agenderen. En ik heb erbij gezegd, misschien ook wel de actualisatie van het grondbe-
leid. Maar dat zullen we met elkaar moeten constateren naar aanleiding van de gesprekken die 
we hebben gevoerd.  
 
De voorzitter: Fijn dank u wel gedeputeerde. Het woord is aan de heer Hanskamp. Heeft u nog 
een korte reactie op hetgeen dat er zojuist door de commissieleden en de gedeputeerde is ge-
zegd?  
 
De heer Hanskamp (inspreker): Ja graag. Rond 2000 was Drenthe kampioen kavelruil wat er ge-
beurde in de verschillende streken in klein verband. En ik zag in het stuk in 2015, begon het wat 
stroever te lopen, het tempo liep terug. Vandaar mijn oproep, omdat ik overal die toenemende 
bureaucratie zie in die rechtszaken, geef dan maar aan een streek aan een aantal mensen de 
ruimte, het geld, met lichte procedures. En wat de heer Jumelet nu zegt, dat stelt me al een he-
leboel gerust, zal ik maar zeggen. Dus ik zou willen zeggen om daar alleen maar steun aan te 
verlenen.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan wil ik als laatste graag het woord geven aan de indieners, 
weer in dezelfde volgorde. Mevrouw Slagt van GroenLinks.  
 
Mevrouw Slagt: Dank u wel voorzitter. Ik wil heel graag alle partijen bedanken voor hun open 
dialoog en dat we dit op een rustige manier met elkaar kunnen bespreken. Op sommige punten 
zijn we het inhoudelijk misschien niet eens of wat dan ook, maar we kunnen het hier wel be-
spreken en iets meegeven aan GS. En ik heb het idee dat daar ook oor naar was, ook al was het 
misschien overvallen door de agendering. Ik vind het heel fijn zoals het nu gegaan is. En dat we 
nog alleen Nederlands benchmarken en niet Europees, dan vind ik wel: Daar kan nog wel een 
tikkie bij, wat ruimer denken in Drenthe. Maar ik vind het ook heel mooi als we Europees kampi-
oen ruilverkaveling kunnen worden. Dus als we Drenthe zo op de kaart kunnen zetten, vind ik 
dat we de O-woorden ook zoveel mogelijk moeten vermijden, maar wel de instrumentaria inzet-
ten om het doel te behalen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dank u wel. Ik heb in mijn eerste termijn ook aangegeven 
dat wij ons grote zorgen maken. Die zorgen blijven, maar wij willen ons ook inzetten en ik heb 
ook genoemd dat er grote kansen liggen. We hebben nu drie onderwerpen vandaag gehad die 
allen de natuur betreffen en dat is gewoon een maatschappelijke opgave die we met elkaar 
hebben. En dan is er niet een partij uitgezonderd. Dat zijn alle organisaties en de waterschappen 
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en de natuurorganisaties, de boerenorganisaties, maar ook ons als inwoners, bedrijven. Mis-
schien moeten we… Maar wij zullen wel scherpe keuzes moeten maken en moeten staan voor 
die keuzes en dat wil D66 in ieder geval. En daarin tracht ik dat ook aan te geven. Voorzitter, bij 
de Natuurvisie in PS zullen we daarop terugkomen en mogelijk dat we dan ook nog wel met 
suggesties komen van bijvoorbeeld een groene ruilverkaveling in voeren. Er zijn mogelijkheden. 
Wij zien de kansen en wij hopen dat… Wij willen niet op de rem staan. En we hopen dat de ge-
deputeerde en de andere partijen dat ook niet willen en dat we die kansen ook grijpen met el-
kaar.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Het laatste woord is aan de heer Bosch, Partij van de Arbeid.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. Dat gebeurt niet vaak dat ik het laatste woord heb, maar 
dank daar in ieder geval voor. Ik grijp die kans graag. Ik wil alleen maar even duidelijk maken 
dat ik blij ben dat we hier de open dialoog hebben kunnen voeren met elkaar. De lijnen lopen af 
en toe wat uit elkaar, maar ik denk dat we ook gewoon gezamenlijk bepaalde doelen te beha-
len hebben. Daar kun je een mening over hebben, die hebben we met elkaar gedeeld. Ik ben 
ook blij met de beantwoording zoals die door de gedeputeerde is gedaan. Dus dat zie ik, net als 
de inspreker de heer Hanskamp zei, met vertrouwen tegemoet. En we komen daar richting de 
zomer of in ieder geval op een later tijdstip met elkaar op terug. En dan gaat de discussie verder 
en daar kijk ik naar uit. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan denk ik dat het voor dit moment voldoende behandeld is. 

10. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en Verbonden partijen 

De voorzitter: en dan gaan we verder met Agendapunt 10, dat is waarschijnlijk een hele korte. 
De IPO-, SNN-, EU- aangelegenheden, NRK en de verbonden partijen. Is er iemand die daar iets 
over wil vertellen? Eenmaal andermaal, helemaal niet. Dat is fijn. 

11. Schorsing (heropening 2 maart 2022) 

De voorzitter: ik kom nou bijna precies om 17.30 uur aan bij de schorsing. Want ik schors deze 
vergadering tot woensdag 2 maart, 11.30 uur. En ik dank iedereen voor zijn of haar inbreng, wel 
thuis voor straks. 
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