
 

Aan: 
de heren B. Vorenkamp en J.J. Moes 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
 
 
Assen, 17 januari 2023 
Ons kenmerk 3/5.2/2022002153 
Behandeld door team Landelijk Gebied 
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over Wijzigingsbesluit aanwezige waarden (veegbesluit) Natura 2000-gebieden 

 
 
Geachte heren Vorenkamp en Moes, 
 
In uw brief van 22 december 2022 stelde u een aantal vragen over Wijzigings- 
besluit aanwezige waarden (veegbesluit) Natura 2000-gebieden. Deze vragen be-
antwoorden wij als volgt. 
 
Vraag 1 
1. Hebben deze toevoegingen geen verder verzwarend beperkend effect op de 
economische activiteiten in de omgeving van deze N2000-gebieden? Zo Ja, of ver-
moedelijk wel: was GS niet tegen dit soort uitbreidingen en koppen op bestaand 
beleid en waarom staat GS dit dan nu wel toe? Zo Nee, kan GS de garantie geven 
daarop? 

 
Antwoord 1 
Het Wijzigingsbesluit dient ertoe om waarden (habitattypen, soorten), 
die ten tijde van het nemen van het Aanwijzingsbesluit voor een gebied 
aanwezig waren, aan het Aanwijzingsbesluit toe te voegen. Bedacht 
moet worden dat deze waarden reeds beschermd zijn vanaf het moment 
dat het Aanwijzingsbesluit genomen is. Het Wijzigingsbesluit is de forma-
lisatie van deze bescherming, maar voegt dus geen extra juridische beper-
kingen toe. 

 
  



 

 

Vraag 2 
Gisteren werd bekend dat Friesland beroep heeft aangetekend tegen dit aange-
kondigde besluit. Gaat de provincie Drenthe dat ook doen? Zo Nee waarom niet? 

 
Antwoord 2 
Nee, wij zijn niet van plan hiertegen te procederen. Er is op dit moment 
geen aanleiding om aan te nemen dat de toegevoegde waarden niet 
daadwerkelijk in de gebieden aanwezig zijn of waren. 

 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
wa.coll. 



 
Schriftelijke vragen  (artikel 41 RVO) aan Gedeputeerde Staten 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Mvr. J. Klijnsma, 

 Postbus 122, 

 9400 AC Assen 

 

Geacht college,        d.d. 22-12-2022 

        Momenteel liggen er een aantal Wijzigingsbesluiten i.z. Natura2000 voor waaronder het 
´Wijzigingsbesluit aanwezige waarden´ dat tot en met 11 januari 2023 ter inzage ligt bij alle 
provincies met de mogelijkheid tot in beroep gaan. In dit wijzigingsbesluit worden 101 deel-
wijzigingsbesluiten aangekondigd voor bijna alle N2000-gebieden in Nederland en zijn onder 
meer ook toevoegingen opgenomen in de habitat-typen en te beschermen soorten. 
Voor Drenthe betreft dit ‘Veegbesluit’ in ieder geval de volgende gebieden en toevoegingen: 

 
       N2000-gebied   Toevoeging van een of meer 
 

Dwingelderveld    Habitattypen 
Mantingerzand   Habitattypen 

Norgerholt   Habitattypen 

Elperstroomgebied  Habitattypen 

Witterveld    Habitattypen 

Drentsche Aa gebied  Soorten 

Fochtelooerveen   Soorten 

Hierover de volgende vragen: 

1. Hebben deze toevoegingen geen verder verzwarend beperkend effect op de 
economische activiteiten in de omgeving van deze N2000-gebieden? Zo Ja, of 
vermoedelijk wel: was GS niet tegen dit soort uitbreidingen en koppen op 
bestaand beleid en waarom staat GS dit dan nu wel toe? Zo Nee, kan GS de 
garantie geven daarop? 



2. Gisteren werd bekend dat Friesland beroep heeft aangetekend tegen dit 
aangekondigde besluit. Gaat de provincie Drenthe dat ook doen? Zo Nee waarom 
niet? 

 

Namens de fractie van de PVV Drenthe,  Namens de fractie van de VVD, 

Bert Vorenkamp     Johan Moes 


