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Onderwerp: Voortgang beheerplannen Natura 2000-gebieden

Geachte voorzitter/leden,

Aljaren werkt de provincie met medebevoegde gezagen en belanghebbende partijen

aan afronding van de beheerplannen voor de veertien Natura 200O-gebieden die onze
provincie rijk is. Met vaststelling van de beheerplannen worden behoud van biodiversi-
teit en het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen gewaarborgd. Bovendien

wordt duidelijkheid geboden aan derden over ontwikkelingsmogelijkheden en welke
activiteiten wel en niet schadelijk zijn in en om het gebied. Drenthe vult haar natuurbe-

leid in vanuit de visie'beleven benutten beschermen'. Voor Natura 2O0O-gebieden

staat vanuit wettelijk oogpunt bescherming voorop. De insteek is dat van een beheer-
plan geen belemmeringen voor het omliggende gebied uitgaan en dat deze b'rjdragen

aan een goede leef-/werkomgeving.

Onze provincie trekt totstandkoming van beheerplannen voor acht van de veertien
gebieden. Vaststelling van de beheerplannen werd bemoeilijkt door de stikstofproble-
matiek van de gebieden in relatie tot de beperkte mogelijkheden voor vergunningver-
lening als gevolg daarvan. De inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak

Stikstof (PAS) in juli 2015 heeft de vergunningverlening vlot getrokken en heeft het

tevens mogelijk gemaakt door te pakken met het afronden van de beheerplannen.

De beheerplannen zijn ambtelijk afgerond in de tweede helft van 2015, waarop de

formele procedure voor vaststelling van de ontwerpbeheerplannen begin dit jaar kon

worden gestart. De periode van terinzagelegging voor de eerste drie beheerplannen

(die voor het Norgerholt, het Drouwenerzand en het Leekstermeergebied) was van

31 maart tot en met 11 mei 2016. ln totaal werden vijf zienswijzen over deze drie be-

heerplannen ingediend.



2

De Nota van antwoord, met inbegrip van een paragraaf tot ambtshalve wijziging in
verband met de paragraaf over vliegbewegingen, treft u hierbij ter kennisname aan.
Op 5 julijl. hebben wij de drie beheerplannen definitief kunnen vaststellen. Wij zullen
nu de publicatie en terinzagelegging van de definitieve beheerplannen verzorgen.
Terinzagelegging gebeurt gedurende zes weken, in welke periode beroep tegen de
beheerplannen kan worden ingesteld.

Voor de mogelijkheid tot het instellen van beroep geldt een aantalvoorwaarden. Zo
moeten appellanten eerder een zienswijze over het beheerplan hebben ingediend,

tenzij het een ambtshalve aanpassing betreft. Beroep is ook niet mogelijk over alle
onderdelen van het beheerplan. Zo kan geen beroep worden ingesteld tegen die on-
derdelen van het beheerplan die rechtstreeks uit de PAS voortkomen. Dat programma

heeft al een eigen procedure doorlopen. Na de terinzagelegging en eventuele be-
roepsprocedure(s) treden de beheerplannen in werking, in principe voor een periode

van zes jaar.

De procedure voor de overige beheerplannen waarvoor onze provincie 'trekker' is,

loopt ondertussen door. Alle beheerplannen (Norgerholt, Drouwenerzand,
Leekstermeergebied, Dwingelderveld, Mantingerzand, Mantingerbos, Holtingerveld en
Fochteloërveen) zijn inmiddels als formeel ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd.

Over het ontwerpbeheerplan Dwingelderveld zijn zeven zienswijzen ontvangen, over
het Mantingerzand drie en over het Mantingerbos twee. De periode van terinzageleg-
ging voor de ontwerpbeheerplannen Fochteloërveen en Holtingerveld loopt nog door.
De verwachting is dat wij deze beheerplannen nog dit jaar formeel kunnen vaststellen

Het Rijk start binnenkort eveneens met terinzagelegging van de beheerplannen waar-
voor het trekker is; het betreft hier de beheerplannen voor het Witterveld, het Drents
Friese Wold & het Leggelderveld, het Elperstroomgebied, het Bargerveen en het
Drentsche-Aa-gebied. Afgezien van het beheerplan voor het Drentsche-Aa-gebied zijn

deze plannen inmiddels als formeel ontwerp vastgesteld. De provincie Groningen trekt
de totstandkoming van een beheerplan voor het Zuidlaardermeergebied.

Al met al ligt vaststelling van de beheerplannen voor de Drentse Natura 2000-
gebieden op koers. Wij zullen u in het najaar nader informeren over de voortgang

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris voorzitter

Bijlage

md/coll

van antwoord bij de Natura 2000 beheerplannen
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1. Inleiding

In deze Nota van antwoord beantwoorden Gedeputeerde staten van de
provincie Drenthe (GS) de zienswijzen op de Natura 20OO-
ontwerpbeheerplannen Drouwenerzand en Norgerholt en in
overeenstemming met het ministerie van Economische zaken en de
provincie Groningen, de zienswijzen op het Natura2OOO-
ontwerpbeheerpla n Leekstermeergebied.

Proces
De termijn waarop belanghebbenden hun zienswijze op de
ontwerpbeheerplannen konden indienen is aangekondigd met een
kennisgeving in de lokale bladen in de provinciã Drenthe en voor het
Leekstermeergebied ook in de Midweek in de gemeente Leek (provincie
Groningen) van 29 en 30 maart 2016. van 31 maart tot en met 11 mei
2016 was het mogelijk om de ontwerpbeheerplannen, evenals de
onderliggende stukken, in te zien op de website van de provincie
Drenthe, in het provinciehuis van de provincie Groningen
(Leekstermeergebied) en in de gemeentehuizen van de gemeentes Leek
( Leekstermeergebied ), Noordenveld ( Leekstermeergebied en
Norgerholt) en Borger-odoorn (Drouwenerzand). Tijdens deze periode
kon iedereen die dat wilde schriftef ijk of via internet reageren op de
plannen, onderwerpen aan de orde stellen, oplossingen aandragen en
reageren op eventuele onjuistheden. ook waren er, voorafgaand aan de
terinzageleggingperiode in december 2ots, informatieavonden en
beantwoording van vragen door projectmedewerkers.

Zienswijzen
GS ontvingen op de aangeboden stukken in totaal 5 zienswijzen. Eén
zienswijze ten aanzien van het ontwerpbeheerplan Leekstermeergebied,
één zienswijze betreffende het ontwerpbeheerplan Drouwenerzand en
drie zienswijzen aangaande het ontwerpbeheerplan Norgerholt.

De gemeente Noordenveld heeft bij brief van 10 mei 2016 ook een
reactie op de beheerplannen verzonden. De gemeente laat weten 'trots
te zijn dat er binnen de gemeentegrenzen 3 Natura 2000 gebieden
liggen, unieke natuur van Europese topklasse'. De gemeente ziet in de
beheerplannen geen aanleiding voor het geven van een zienswijze.

Leeswijzer
Voor het beantwoorden van de zienswijzen zijn in deze nota alle vragen,
opmerkingen, suggesties, adviezen en aanbevelingen geordend per
zienswijze en onderverdeeld in deelzienswijzen. Onder elke
deelzienswijze is het antwoord van GS weergegeven. voor zover dit leidt
tot aanpassingen in het desbetreffende beheerplan is dit in groen
weergegeven. Daarnaast is er nog een aantal ambtshalve wijzigingen
doorgevoerd, om omissies in het beheerplan te herstellen.

Vervolgprocedure
Na verwerking van de resultaten van de zienswijzen, advies en
bestuurlijk overleg over de ontwerpbeheerplannen hebben GS
ingestemd met het beheerplan voor Leekstermeer, Drouwenerzand en
Norgerholt en deze beheerplannen vastgesteld. Dit gebeurde voor het
Leekstermeergebied in overeenstemming met het ministerie van
Economische Zaken en de provincie Groningen.
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Het beheerplan is vastgesteld voor een periode van zes jaar. In die
periode worden de ontwikkelingen in het gebied en het iesultaat van de
maatregelen gevolgd. Aan het einde van de looptijd van het beheerplan
volgt een integrale evaluatie die informatie moet geven voor een
eventuele herziening in het volgende beheerplan.
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2 Zienswijzen

Leekstermeergebied

Indiener: LTO-Noord

Antwoord:
voor uitbreiding enlof wijziging van activiteiten die mogelijk een effect
hebben op natuurgebieden (ook andere Natura zooo-gõoiéden) is altijd
een vergunning in het kader van de Nb-wet nodig.

Drrtzreruswuze 2:
Indiener pleit voor een aanpassing van de tekst waarmee de
onduidelijkheid over de vermelding van agrarische activiteiten als
bestaand gebruik wordt weggenomen en wordt vastgesteld dat er voor
agrarische activiteiten dus geen vergunningplicht geidt loot niet voor
die activiteiten die los staan van stikstofemissie).

Antwoord:
Het verduidelijken van de tekst waarbij bestaande landbouwkundige
activiteiten worden vrijgesteld van vergunningplicht leidt tot verbe-tering
van het beheerplan.
De zienswijze wordt op dit punt overgenomen.

Deezteruswuze 3:
In relatie tot paragraaf 8.1.3 merkt de indiener op dat voor bemesten en
beweiden wordt verwezen naar de pAS gebiedsanalyse in hoofdstuk 5.
Gelet op het feit dat stikstof geen rol speelt wordt over bemesten en
beweiden in hoofdstuk 5 niets beschreven. De verwijzing kan daarom
achterwege blijven.

a

DEELZIENSWTJZE 7:
In het beheerplan wordt vastgesteld dat stikstofdepositie geen rol speelt
(pag. 99) en er daarom geen sprake is van een pAS-gebieã. vorgeni
indiener wordt verwarring veroorzaakt door de tekst in paragraaf 8.1.1
waar wordt beschreven hoe de uitbreiding van bedrijven met vee opeens
wel getoetst zou moeten worden in verband met de relatie tot stikstof-
depositie.

Antwoord:
In het geval van het Leekstermeergebied is dit een zinvolle aanvulling.
De zienswijze wordt op het punt van de niet passende verwijzing dan
ook overgenomen.

DEELZTENSWUzt 4:
De indiener merkt op dat de staatssecretaris van Economische Zaken, in
haar brief van 6 december 2013 aan de Tweede Kamer over de
Implementatie van het Gemeenschappelíjk Landbouwbeleid, aangeeft
dat kwetsbare blijvende graslanden binnen Natura 2000-gebiedeñ
volgens de Europese verordening niet mogen worden geploegd of
omgezet. volgens de Europese richilijnen kunnen lichte vormen van
grondbewerking op blijvend grasland wel worden toegestaan. De
Nederlandse overheid heeft het ploegverbod per 1-1-2015 in laten gaan
voor alle blijvende graslanden binnen Natura 2000 gebieden ter
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bescherming van de biodiversiteit. Blijvend grasland is land dat vijf jaar
of langer grasland is (Ministerie 82,2013).

Deze beleidslijn heeft volgens indiener verregaande consequenties voor
een aantal agrarische bedrijven aan de zuidzijde van het Natura 2000
gebied. zij liggen soms met een substantieel deel van hun gronden
binnen de begrenzing van het Natura 2000 gebied. Het groñdgebruik
van die percelen wordt met voornoemd beleid gefixeerd, en de
mogelijkheden om de ruwvoerproductie op deze percelen op niveau te
houden worden ernstig belemmerd. De indiener mist in het beheerplan
aandacht voor de situatie waarin de betrokken boeren zijn geraakt
doordat de huiskavels van de bedrijven binnen de begrehzing van
Natura 2000 terecht zijn gekomen. De indiener pleit ervoor dat vanuit
het belang van de betrokken boeren maar ook vanuit de Natura 2000
ambities wordt gekeken naar uitvoering van de Nationale beleidslijn op
dit punt, In het beheerplan wordt grote waarde toegekend aan hel
behoud van foerageergebied voor ganzen en smienten. Het is volgens
indiener de vraag hoe de foerageer mogerijkheden van ganzen en
smienten worden beïnvloed door een afname van de hoeveelheid lekker
mals gras in die percelen waar het scheuren van grasland wordt
verboden.

Antwoord:
Het beheerplan richt zich op de instandhoudingsdoelen voor het gebied.
De provincie denkt dat over het geheel genomen voldoende
fourageergebied voor de aangewezen vogelsoorten blijft bestaan. In
zoverre doet de beleidslijn van EZ geen afbreuk aan de
instandhoudingsdoelen voor het gebied.

wat het beleid inhoudelijk betreft; dat betreft landelijk vastgesteld
beleid dat daarom buiten het bereik van dit specifieke beheõrplan valt.

DEELzTENSWUzt 5:
In relatie tot punt 4 merkt de indiener op dat het verwarring kan
opleveren om in figuur 4.7 een kaart op te nemen waar de ðituatie qua
grasland en akkerbouw in 2012wordt beschreven. Tekstdelen waarin
naar deze kaart wordt verwezen, zouden moeten worden aangevuld met
de nuance dat de situatie op deze kaart niet maatgevend is võor de
vraag of er op 1 januari sprake zou zijn van blijvend grasland.

Antwoord:
Het voorstel van de indiener leídt tot verduidelijking van de tekst.
De zienswijze wordt op dit punt overgenomen.

b. Drouwenerzand

Indiener: LTO-Noord

DEELZIENSWIJ¿E 7i
De indiener stelt dat in het beheerplan de conclusie wordt getrokken dat
regulier landbouwkundig gebruik een negatief effect heeft via de
depositie van stikstof (zie hoofdstuk 5 pAS) en (mogelijk) het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen (paragraaf 4.2.7).
De indiener merkt op dat de verwijzing naar paragrafen waarschijnlijk
niet juist is.
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Antwoord:
De verwijzing in het beheerplan is inderdaad niet correct. De foutieve
verwijzing wordt geschrapt.
De zienswijze wordt op dit punt overgenomen.

Derzreruswuzt 2:
De indiener twijfelt aan het in het beheerplan gestelde dat het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen door landbouwers buiten het Natura
2000-gebied mogelijk negatief effect heeft op instandhoudingsdoelen.
De indiener mist de onderbouwing hiervan in het beheerplan. De
indiener verzoekt daarom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
als onderdeel van de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf als
bestaand gebruik te kenschetsen. Hiermee is dit altijd vergunningsvrij
en kan ook "de inwaai van voor natuurdoelen schadelijke stoffen,l als-
voorbeeld in paragraaf 8.2.5. worden verwijderd.

Antwoord:
De onderbouwing van het mogelijke probleem met inwaaien ontbreekt
inderdaad. Het in het beheerplan gesignaleerde probleem dat
samenhangt met het inwaaíen van gewasbeschermingsmiddelen wordt
verwijderd in paragraaf 4.2.7.
De zienswijze wordt op dit punt overgenomen.

De zinsnede'inwaai van voor natuurdoelen schadelijke stoffen'
(paragraaf 8.2.5) wordt niet geschrapt. Deze zinsnede heeft betrekking
op atmosferische depositie.

De¡l-zleruswnze 3:
De indiener vindt het van belang dat in de paragraaf (8.2.5) duidelijk
wordt welke landbouwkundige plannen en activiteiten al dan niet
negatieve invloed hebben op de Natura 2000 doelen. Dus een
opsomming van de zaken die mogelijk van invloed zijn en aansluitend
een zinssnede waaruit duidelijk wordt dat alle overige beheer en
onderhoudsactiviteiten die horen bij het exploiteren van een agrarisch
bedrijf dus geen negatief effect sorteren. Hiermee wordt volgeñs de
indiener voorkomen dat gezeur ontstaat in relatie tot handhaving. Zie
ook de aspecten die naar voren komen in paragraaf 8.2.5, waar
bijvoorbeeld wordt gesuggereerd dat werkzaamheden van de landbouw
buiten Natura 2000 gebied verstoring kunnen veroorzaken. Dat is dus
niet aan de orde. Het lijstje onder 8.2.5 moet volgens de indiener op dit
aspect worden gescreend.

Antwoord:
Met de inwerkingtreding van de crisis- en herstelwet in 2010 is het
uitgangspunt voor het bestaand gebruik in en rond Natura 2000 het ,.ja
tenzij"-principe. Al het bestaand gebruik dat op 31 maart 2010 bekenã
was, is - al dan niet onder voorwaarden - toegestaan. Deze benadering
lijkt te passen bij hetgeen indiener van de zienswijze voorstaat.

wel wordt getoetst of het bestaand gebruik mogelijk van invloed is op
de instandhoudingsdoelen voor een Natura 2000-gebied. Deze aanpak
brengt met zich mee dat alleen die activiteiten genoemd worden die
mogelijk een negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen. Een
opsomming van de activiteiten die al dan niet een negatieve invloed
hebben past niet in de aanpak.
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Deetzrrruswuzt 4:
In relatie tot stikstof merkt de indiener op dat op nationaal niveau
discussie is geweest over de invloed van bemesting en beweiden in de
omgeving van Natura 2000 gebieden. Hiervoor is in de regels de
volgende aanpassing doorgevoerd :

In het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 wordt na
artikel 3 een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 3a Het verbod, bedoeld in artikel 79d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998, is niet van toepassing op:
- het weiden van vee;
- het gebruiken van meststoffen zoals bedoeld in aftikel 7, eerste lid,
onderdeel b, van het Besluit gebruik meststoffen.

De indiener is van mening dat voor de volledigheid van dit beheerplan
uitleg moet worden opgenomen over de doorwerking van deze
aanpassing van landelijke regelgevíng. Dit om ook in de discussie op
lokaal niveau onduidelijkheden over de mogelijke invloed van beweiden
en bemesten weg te nemen.

Antwoord:
Het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet is een landelijk besluit
en in de toelichting van dit besluit wordt ingegaan op de doorwðrking.
Het beheerplan is niet de plek om hier nader op in te gaan.
De zienswijze wordt op dit punt niet overgenomen.

D¡euzreruswuze 5:
De indiener merkt op dat uit paragraaf 5.7.1 blijkt dat heischraal
grasland wel als habitat kan worden geduid, maar in welke mate (1 ha?)
en met welke kwaliteit is zeer onzeke-r. De omvang is eigenlijk te
beperkt voor een succesvolle situatie en tegelijkerii¡o wòrdt het behoud
van deze oppervlakte als een ambitie uitgesproken. volgens de analyse
zijn slechts 2 van de 14 soorten die heischraal graslandlyperen, hiei
aanwezig. De indiener vraagt zich af of het realistisch is om een grote
inspanning te verrichten om dit habitattype in het Drouwenerzand te
gaan koesteren. Zeker ook als blijkt dat de hydrologie en de kritische
depositiewaarde een probleem vormen en onderzoek en externe
maatregelen nodig zijn om het heischraal grasland optimaal te laten
gedijen, is naar de mening van de indiener een heroverweging van dit
doel op zijn plaats.

Antwoord:

Indiener: LTO-Noord

D¡ezteruswrJzE li
op pagina 14 leest de indiener dat "Fen aanvulling komt mogetijk nog
voor de aanwijzing van het habitattype hoogveenbos". De indiener stl¡t

Het landelijk beleid ten aanzien van in het gebied aanwezige
instandhoudingsdoelen (in dit geval een habitattype) is dai deze niet
worden geschrapt. Verder kan opgemerkt worden dat het habitattype
heischrale graslanden een prioritair habitattype betreft hetgeen betekent
dat het gevaar loopt te verdwijnen, waardoor de Europese unie een
bijzondere verantwoordelijkheid voor dit habitattype draagt.

Norgerholt

I
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vast dat dat het toevoegen van het habitattype hoogveenbos mogelijk
consequenties heeft voor de negatieve externe werking die van hêt
Norgerholt uit gaat. Indien die veronderstelling juist is zou het alsnog
aanwijzen van deze habitat kunnen leiden tot een belemmering uan ã"
agrarische exploitatie van gronden en de ontwikkeling van bedri¡ven.
Gelet op de impact die het toewijzen van een aanvullend doel in dit
gebied zal hebben op de omliggende landbouw wil de indiener opmerken
een sterk tegenstander te zijn van deze aanvulling. Het Norgerholt is
een cultuurhistorisch element tussen twee oude agrarische Drentse
dorpen. Het bos was van de mensen, via het Natura 2000 stempel en
zeker als daar Hoogveenbossen als habitattype aan toe wordt gãvoego
zal de afstand tot de bewoners slechts toenemen.

Antwoord:
In het huidige aanwijzingsbesluit is momenteel geen aanvulling voor dit
habitattype voor het Norgerholt opgenomen. Dezorgplicht gelãt echter
wel voor dit habitattype.
De zienswijze wordt op dit punt overgenomen.

DEELzIENSWnze 2:
In het verlengde van onderstaande tekst van pagina 16 en het
voornemen om een beheercommissie in te stellen kan de indiener zich
voorstellen om bij de bemensing van die commissie maar wellicht zelfs
bij het beheer een rol te geven aan de omliggende boermarken.
De provincie Drenthe heeft op 2 december 2015 te Norg een
informatieavond gehouden over het Natura 2000-gebieã Norgerholt.
Tijdens deze avond kregen omwonenden uitleg over het beheerptan en
de procedure voor de vaststelling daarvan in 2016. Bovendien kregen zij
gelegenheid input te leveren voor het beheerplan. Hieruit kwam náar
voren dat er meer aandacht moet zijn voor het beheer dat werd
uitgevoerd toen het bos nog in bezit was van de Boermarke. De
provincie gaf aan dat met het huidige beheer van 'nietsdoen'de
instandhoudingsdoelen voor het Norgerholt wel gerealiseerd kunnen
worden, maar dat er goede redenen zijn om in overleg met de
beheerder Natuurmonumenten te kijken naar mogeti¡kheaen om het
beheer van de randzones te differentiëren.
Daarnaast is aangegeven dat monitoring gebruikt kan worden om de
trynds en verspreiding van soorten als bosanemoon en lelietje-van-
dalen te volgen. verder wordt door de provincie een verzoek ingediend
bij het programma bosreservaten van Alterra (zie paragraar +.1.s¡ om
een pilot van het onderzoeksprogramma voor'strooiselroof in hei
Norgerholt uit te voeren,

Antwoord:
we waarderen de betrokkenheid van de boermarken bij de ontwikkeling
van het bos. We willen kijken of deze bij de invulling vãn de
beheercommissie een plek kunnen krijgen. . De behLercommissie moet
nog worden ingesteld, waarbij is aangegeven dat de gekozen
organisatievorm wordt toegespitst op de behoeften vanuit het gebied
(paragraaf 7.5.3).

Dee¡-zleruswuze 3:
In paragraaf 4.2.6 van dit beheerplan staat:
De reguliere landbouwactiviteiten hebben geen negatieve effecten, met
uitzondering van beweiden en bemesten vanwege effecten via
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stikstofdepositie. Beweiden en bemesten leiden tot depositie van stikstof
op het aangewezen habitattype. stikstofdepositie zorgt voor vermesting
en verzuring van natuurterreinen (zie ook paragraaf 4.2.9). In de pAS--
gebiedsanalyse (hoofdstuk 5) wordt nader ingegaan op de effecten van
stikstofdepositie.
In relatie tot stikstof is van belang op te merken dat er in de afgelopen
periode op nationaal niveau discussie is geweest over de invloeã van
bemesting en beweiden in de omgeving van Natura 2000 gebieden.
Hiervoor is in de regels een aanpassing doorgevoerd. De aanpassing ziet
er globaal als volgt uit:

In het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 7998 wordt na
artikel 3 een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 3a
Het verbod, bedoeld in artikel 79d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998, is niet van toepassing op:
- het weiden van vee;
- het gebruiken van meststoffen zoals bedoetd in artikel 7, eerste lid,
onderdeel b, van het Besluit gebruik meststoffen.

De indiener is van mening dat voor de volledigheid van dit beheerplan
uitleg moet worden opgenomen over de doorwerking van deze
aanpassing van landelijke regelgeving. Dit om ook in de discussie op
lokaal niveau onduidelijkheden over de mogelijke invloed van beweiden
en bemesten weg te nemen.

Antwoord:
Het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet is een landelijk besluit
en in de toelichting van dit besluit wordt ingegaan op de doorwerking.
Het beheerplan is niet de plek om hier nader op in te gaan.
De zienswijze wordt op dit punt niet overgenomen.

D¡etzreruswuz: 4:
Bij de beschrijving van het (enige) habitat type beuken-eikenbossen in
paragraaf 2.2.7 en 2.3.1 staat:
In tegenstellÌng tot de Eikenhaagbeukenbossen komen de Beuken-
eikenbossen met hulst voor op ptekken zonder grondwaterinvloed en de
gemiddelde voorjaarswaterstand (GVG) bevindt zich meer dan 40
centimeter onder het maaiveld;
In paragraaf 4.2.8 wordt in het volgende gesteld:
Een diepere ontwatering van het bos of de directe omgeving kan echter
wel nadelige gevolgen hebben voor de instandhouaing. oit speelt vooral
aan de westzijde, waar de afwatering plaatsvindt in de richting van het
beekdal van de slokkert. wijzigingen in de waterhuishoudingáan deze
zijde van het Natura 2000-gebied moeten daarom op mogeliike effecten
worden getoetst.

Kijkend naar de tekstdelen die iets zeggen over de hydrologische
randvoorwaarden waaronder het Norgrerholt eeuwentãng prima heeft
gefunctioneerd vraagt de indiener zich af of de stelling ómtrent de
externe invloed niet voorbarig is. De indiener kan zich goed voorstellen
dat nader onderzoek zal uitwijzen dat de "onderzoekszõne,, die hier in
verband met het beleid voor drainage en beregening tijdelijk is
geprojecteerd, overbodig zal blijken.
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Antwoord:
Het geconstateerde betreft hier de overeenstemming tussen de
Groenmanifestpartners en de provincie Drenthe (deðember 2015) over
de aanpak voor drainage en beregening in de omgeving van Natura
2OOO-gebieden in Drenthe en die is opgenomen ¡n de beheerplannen.
Nader onderzoek, zoals in de aanpak aangegeven, gaat dit uit*i¡."n,
Naar aanleiding van de resultaten en concluiies van o¡t onderzoék wordt
de zone waarbinnen een voortoets bij plannen voor nieuwe drainage en/ of beregening aan de orde is opnieuw bekeken. op termijn kunnén
beheerplannen vervolgens aan nieuwe afspraken worden aangepast. Ditgeldt voor alle Natura 20O0-gebieden in Drenthe met
i nsta nd houd i n gsdoelen waa rvoor hyd rolog ische omsta nd i g heden va n
belang zijn.

Indíener: Natuurmonumenten

DEELzIENSWTIzI 1:
op de pagina's 10, 16 en 47 wordt gesproken over de wens van de
provincie om een onderzoek naar het effect van strooiselroof als pilot in
het gebied te gaan uitvoeren. De indiener stelt dat dit in tegenspraak is
met diverse andere passages uit het beheerplan. In de tekst van het
beheerplan is verwoord dat strooiserroof evenals begrazing, geen
geschikte herstelmaatregelen zijn. De indiener verwi¡st h¡ervãor naar de
tekst in de samenvatting van de pAS-analyse op pagina 54 die door
deskundigen is opgesteld en naar parag raaf s.4.1 (Maatregelen op
lokale schaal), waarin het volgende gesteld wordt: ,,Het bos is te kle¡n
voor grootschalige maatregelen als kap, begrazing en strooiselroof.
Nader onderzoek naar enkele maatregelen door iet oBN (kennisnetwerk
ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) buiten het gebied in de eerste
beheerplanperiode moet aantonen of maaatregelen ¡n dit type bos
mogelijk zijn.' (...) 'strooiselroof is vooralsnog niet gewenst vanwege
verstoring van de oude bosbodem; bovendien is niet bekend wat d-e
effecten zijn op de natuurwaarden van het gebied." (pagÌna 63)

De indiener onderschrijft dit deskundigenoordeel, dat aansluit bij het
beheer dat Natuurmonumenten al jaren voert en dat er toe geleid heeft
dat het Norgerholt als één van de beste voorbeelden van het
Habitattype H9120 geldt (zie tekst aanwijzingsbesluit).
De indiener verzoekt om de tekst van het beheerplan in
overeenstemming te brengen met de wetenschappelijk onderbouwde
PAS-analyse. Bij strooiselroof gaat het niet om een bówezen, maar om
een experimentele maatregel.

Indiener is van mening dat een dergelijke experimentele pilot tot
negatieve effecten kan leiden op de natuurwaarden en de
instandhoudingsdoelen in het Norgerholt. Mocht u het noodzakelijk
vinden om deze pilot toch uit te voeren, dan verzoekt de indienei u deze
pilot op een minder kwetsbare plek, buiten het Natura 2000 gebied
Norgerholt, uit te voeren en te evalueren.

Antwoord:
In het geval van het Norgerholt tonen vele omwonenden zich zeer
betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van het gebied. De
provincie hecht eraan dat door bij het beheer betrokken partijen ruimte
wordt gevonden om aan die betrokkenheid recht te doen. Een van de
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voorstellen uit de omgeving betreft het zoeken naar beheermaatregelen
voor het gebied. Strooiselroof is in dat kader wel genoemd.

voor het Norgerholt wordt geen grootschalig strooiselroof voorgesteld.
Na consultatie van deskundigen is gebreken dat strooiselroof gèen
waardevolle aanvulling op het beheer is. we zoeken aansluitiñg bij het
oBN-onderzoek naar het beheer van oude bossen. Indien uit onderzoek
blijkt dat andere beheermaatregelen leiden tot kwaliteitsverbetering van
de bossen, wil de provincie daarvoor pilots starten, waaronder ¡n hõt
Norgerholt. De locatie van de eventuele pilot wordt bepaald in overleg
met de terreinbeheerder.

In aanvulling/ aansluiting op het oBN-onderzoek wordt voorgesteld het
Norgerholt mee te nemen in het onderzoekvoorstel Bossen, ãat in het
kader van de PAS wordt opgesteld voor o.m. Dwingelderveld en
Holtingerveld. In dat onderzoek wordt zowel het beheer van oude
bossen (in de volle breedte) als beheermaatregelen voor de bosranden
en -zomen onderzocht (zie verder punt 3 in deze zienswijze).
De zienswijze leidt op dit punt tot tekstuele wijziging in het-beheerplan.

DEELzIENSWnze 2:
In de samenvatting op pagina 9 en pagina 20 wordt het
instandhoudingsdoel voor het Norgerholt beschreven. De indiener is van
mening dat deze passage onvoldoende recht doet aan de opgave voor
de verbetering van kwaliteit, zoals die ook beschreven wordf in het
aanwijzingsbesluit. De indiener wil u dan ook vragen om deze tekst aan
te vullen met de toelichting uit het aanwijzingsbeèluit (paragraaf 5.3 en
bijlage 15a) die het instandhoudingsdoel en ãe verbetèropgave
verwoordt en nauwkeuriger omschrijft. Zie onderstaande aãnvulling in
cursief, overgenomen uit het Aanwijzingsbesluit) :

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst
Doel: Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting: Norgerholt is één van de weinige Natura 2117-gebieden met
een bijzonder goede vorm van het habitattype beuken-e¡kenbossen met
hulst. Het is één van de weinige gebieden met goede
b.osra nd beg roei i ngen, toch is kwa I iteitsverbeteii ng moget ijk ( herstel va n
de populaties van bijzondere vormen van bosmuur - dê "-tttoige,
bosmLtLtr" - en bramen), zowel langs paden ats langs de buiténrand.

Antwoord:
Deze tekst is abusievelijk verwijderd. De tekst wordt weer
teruggeplaatst onder hoofdstuk 3.3 Biotiek.
De zienswijze wordt op dit punt overgenomen.

DEELzIENSWnze 3:
De indiener is van mening dat geconcludeerd kan worden dat de
verbeteropgave niet alleen betrekking heeft op het bos zelf, maar vooral
op de randen en zomen, Deze randen en zomen vormen een essentieel
onderdeel van het habitattype H9r2o, waar bijzondere soorten als
bramen en bijzondere planten zoars de lttorgei bosmuur onderdeel van
uit maken.

In het beheerplan wordt voor de bosranden en zomen een mogelijk
ecologisch knelpunt gesignaleerd als gevolg van stikstofoeposiiie ên
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vermesting door landbouw en verkeer (pagina 31). Door Alterra is er
aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de bosontwikkeling en is een
betrouwbaar beeld gegeven van dit ecologische knelpunt. uit dít
onderzoek is namelijk gebleken dat in de bosranden soorten als gewone
vlier, ruigtebraamsoorten, varens en ook brandnetels zijn toegenomen,
dit ten koste van enkele meer kritische plantensoorten.-waarðchijnlijk
wordt dit (mede) veroorzaakt door de stikstofdepositie uit de tucñt 

-

(achtergronddepositie) en door de invloed van verkeer en vanuit
intensief bemeste agrarische percelen in de directe omgeving.

ondanks de uítkomst van dit onderzoek en de geconstateerde
ontwikkeling is de verbeteropgave, zoals is geformuleerd in het
aanwíjzingsbesluit, door u niet nader uitgewerkt in het beheerplan en
wordt volstaan met de door u op pagina 71 vermelde mededeling dat
het ontwikkelen van de zoomvegetatie door differentiatie in beheer
mogelijk is. De provincie heeft tijdens de informatieavond aangegeven
(paragraaf 1.4) dat dit niet voort vloeit uit de instandhouoingsãoéten
voor het bos zelf.

De indiener deelt deze conclusie niet en vraagt om de tekst op dit punt
aan te passen. De zorg voor de kwaliteit van de bosranden en zomen
wel vloeit wel degelijk voort uit het instandhoudingsdoel zoals dat in het
aanwijzingsbesluit voor het Norgerholt staat omschreven.
De indiener is van mening dat het aanwijzingsbesluit en de passage op
pagina 31 van het conceptbeheerplan voldoende aanleiding vormen voor
een nader onderzoek naar de kwaliteit van de bosranden en de
mogelijkheden om die kwaliteit te kunnen verbeteren.

Antwoord:
Onder deelzienswijze I is aangegeven dat Norgerholt wordt
meegenomen in het onderzoeksvoorstel naar Bossen, waarin ook
onderzoek gedaan wordt naar de kwaliteit van de bosranden.
verbetering van de kwaliteit is een opgave die is aangeven voor de
tweede beheerplanperiode. onderzoeksresultaten uit de eerste
beheerplanperiode, de komende zes jaar, worden in het volgende
beheerplan verwerkt en vervolgens uitgevoerd.

De bosranden zijn onderdeel van het instandhoudingdoel en voor het
instandhoudingsdoel geldt een verbeteropgave en het
instandhoudingsdoel mag niet achteruitgaan. In de pAS-gebiedsanalyse
is aangegeven dat met het huidige'nietsdoenbeheer'volãoende goeáe
resultaten worden behaald zodat de kwaliteit niet verder achterultgaat.
Dit beheer is de komende jaren het uitgangspunt.

Het gedifferentieerd beheer van bosranden wordt als regulier beheer
gezien en kan door de beheerder zelfstandig ter hand worden genomen.
In afwachting van de resultaten van het onderzoek naar het bðheer van
oude bossen worden in het eerste beheerplan geen aanvullende
maatregelen voorgesteld, zolang de effecten hiervan niet duidelijk zijn.

DEELzIENSWIJZE 4I
Op pagina 50 paragraaf 4.2.3 concludeert u dat het aanwezige
wegverkeer geen "significant negatieve effect" zal hebben op tret
instandhoudingsdoel van het Norgerholt. Het is onduidelijk waarop u
deze conclusie baseert. uit monitoring van de indiener is namelijk
gebleken dat er in de afgelopen jaren sprake is van een verhoogde
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sterfte van eiken langs de Asserweg, waardoor uit veiligheidsoogpunt
veel bomen moeten worden verwijderd, of ondertussen al verwiþerd
zijn. De indiener wil u vragen om de sterfte en de relatie met het
wegverkeer en wegbeheer nader te laten onderzoeken, zodat er in de
tweede beheerplanperiode eventueel maatregelen getroffen kunnen
worden om de verdere achteruitgang te stoppen. olt om de kwaliteit van
het bos te kunnen waarborgen en te kunnen voldoen aan het gestelde
insta ndhoud ingsdoel.

Indiener vertrouwt er op dat u opmerkingen van de indiener
nadrukkelijk verwerkt in het definitieve Natura2000-beheerplan van het
gebied Norgerholt.

Antwoord:
rn H 4.2.3 is het wegverkeer getoetst op andere effecten dan stikstof.
vanuit die toetsing is geconcludeerd dat er geen significant negatieve
effecten van wegverkeer op de instandhoudingsdoelen zijn.

De effecten van verkeer in relatie tot stikstofdepositie zijn onderdeel van
het PAS (hoofdstuk 5) en worden/zijn daar behandeld. In de pAS-
gebiedsanalyse is de weg niet als specifieke N-belaster naar voren
gekomen. Nader onderzoek wordt dan ook niet in het beheerplan
opgenomen.

Indieners: Tonckens e.a

DEELzIENSWIJZE 7i
Indieners maken zich grote zorgen voor wat betreft de instandhouding
van het oude "eiken Markebos',. Bij de aankoop heeft
Natuurmonumenten de toezegging gedaan dat het bos op dezelfde
manier beheerd zou worden als tot dan toe gebruikelijk was. Dit is in
notulen schriftelijk vastgelegd. In de praktijk zijn de ãfspraken niet
nagekomen.

Antwoord:
we hebben geconstateerd dat de betrokkenheid vanuit de omgeving bij
de o,ntwikkeling van het bos groot is. ook de indiener van de z-lensrnli¡zé
geeft hier blijk van. Dat is positief. Als provincie zullen we stimuleren
dat de beheerder de omgeving betrekt bij de plannen voor het verdere
beheer van het bos. Het beheerplan zelf doet echter geen uitspraken
over de inhoud van gemaakte of in dit kader te maken afspraken.

D¡ezteruswuze 2:
Indieners geven aan er vindt geen verjonging plaats van eiken. Dit is
noodzakelijk voor het in stand houden van het eiken productiebos. In
het Norgerholt worden Hulstbomen steeds groter en nemen bijna de
helft van de oppervlakte van het Norgerhort in, het gevolg dajrvan is
dat er geen onàergroei meer mogeli¡[ is op deze plaãtsen.

Antwoord:
In elk beheerplan moet de provincie zich focussen op de actuele
instandhoudingsdoelen voor het desbetreffende gebied. Een historische
situatie is in dit kader formeel niet relevant. In het Norgerholt is de
feitelijke situatie niet (meer) een eiken-productiebos. Met de in het
beheerplan geformuleerde maatregelen wordt ervan uitgegaan dat de
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formele instandhoudingsdoelen van het habitattype worden
gerealiseerd. Andere beheermaatregelen worden daarom in het kader
van dit beheerplan niet opgenomen.

DEELzIENSWTIzt 3:
Natuurmonumenten heeft de waterhuishouding van het Norgerholt
gewijzigd. Er vindt geen afwatering van oppervlaktewater mèer plaats.
Sloten worden niet onderhouden, De afvoer van het noordelijk gelegen
ven vindt niet meer plaats. Dit houdt in, dat het ven, 1,26 meter
peilverhoging heeft gekregen, ten opzichte van de oude afvoersloot. Het
gevolg hiervan is dat in de Telgenkamp voor een groot gedeelte het
waterpeil gelijk is aan het maaiveld.

Antwoord:
Het geconstateerde tast de instandhoudingsdoelen voor het habitattype
niet aan.

DEELzIENSWUzE 4i
Natuurmonumenten heeft in de tachtiger jaren het ven, dat toen weiland
was, onder water laten lopen (zie het plan Norgerhout 1989, Ton
Koomen, bladzijde 11). Vervolgens is met een dragline het ondergelopen
weiland afgegraven. Boeren uit westervelde hebben de moerige grond
over de es uitgereden. Doordat het waterpeil in het ven(land):te;ds
hoger werd, is er zand op het wandelpad van het ven gegooid. Dit was
noodzakelijk omdat het wandelpad anders zou verdwijnen. op de foto
van 1952 is duidelijk te zien dat dit geen ven was.

Antwoord:
Dit punt van de zienswijze wordt gezien als aanvullende informatie en
wordt zeer op prijs gesteld.

DEELzIENSWUzT 5:
Door de verandering van het klimaat wordt het natter in Nederland. Dit
heeft tot gevolg dat er op verschillende plekken in het Norgerholt oude
eiken dood gaan door vernatting. De laatste 150 jaar is hei nog niet
eerder zo nat geweest in het Norgerholt als nu het geval is. Erls een
gedeelte ter grote van t hectare van het Norgerholt waar geen eiken
meer willen groeien. Aanplanten heeft geen zin op deze plekken.

Antwoord:
In het beheerplan is aanplanten niet opgenomen als maatregel. De
geformuleerde maatregelen in het beheerplan zijn het uitgañgspunt voor
het realiseren van het instandhoudingsdoel.
Dit betekent niet de provincie geen verdere maatregelen zou willen
overwegen, we zoeken aansluiting bij het oBN-onderzoek naar het
beheer van oude bossen. Indien uit onderzoek blijkt dat andere
beheermaatregelen leiden tot kwaliteitsverbetering van de bossen, wil
de provincie daarvoor pilots starten, waaronder in het Norgerholt.

Derl-zrrruswuze.6:
Het verbaast de indieners dat zij een toetsing moeten doen op de
omliggende gronden naar verdroging van het Norgerholt, in verband
met beregeningsputten en drainage.
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Antwoord:
Het geconstateerde betreft hier de overeenstemming tussen de
Groenmanifestpartners en de provincie Drenthe (december 2015) over
de aanpak voor drainage en beregening in de omgeving van Natura
2O0O-gebieden in Drenthe en die is opgenomen in de bèheerplannen.
Deze overeenstemming is integraal overgenomen in het beheerplan.
van belang is nog dat de overeenstemming erin voorziet dat op termijn
een integraal plan voor de hydrologische situatie van het gebied wordi
ontwikkeld. Dit kan leiden tot een aangepaste zonering. ook het
beheerplan zal te zijner tijd op deze verdere afspraken- kunn"n worden
aangepast.

DreureruswuztT:
Het achtergronddocument water Norgerholt: ..feitendocument ten
behoeve van het Natura 2000 ontwerp beheerplan", adviseert alleen ten
zuiden en ten westen van westervelde drainage en beregening te
toetsen. u hebt een zone om het gehele Norgerholt heen gelegd. In hetplan wordt duidelijk aangegeven dat de gronãen ten oosten van het
Norgerholt, waar waterwinning plaatsvond, niet van invloed is geweest
op het grondwaterpeil in het Norgerholt.
Indieners geven aan dat in het rapport staat dat er een relatie is of kan
zijn met het grondwaterpeil op gronden ten zuiden en ten westen van
het Norgerholt. De indieners krijgen dus op dit moment, als
grondeigenaren, te maken met vernatting ten opzichte van de
oorspronkelijke situatie.

Antwoord:
Het geconstateerde hangt samen met de overeenstemm¡nq tussen de
Groenmanifestpa rtners en de provi ncie Drenthe (december 2015) over
de aanpak voor drainage en beregening in de omgeving van Natura
2O0O-gebieden in Drenthe en die is opgenomen in de beheerplannen.
Wij verwijzen wat dit betreft ook naar de beantwoording bij
Deelzienswijze 6

Het beheerplan staat er verder niet noodzakelijkerwijs aan in de weg datgevolgen van eventuele vernatting worden aangepait. wij hechten ãr indit verband aan op te merken dat de afspraken m.b.t. drainage en
beregening aanleg van nieuwe drainage en beregening rondom het
Norgerholt niet uitsluiten.

De afspraken voorzien slechts in een onderzoekszone waarbinnen een
voortoets noodzakelijk wordt geacht op basis waarvan de
vergunningplicht voor drainage en / of beregening kan worden
beoordeeld. In het geval vergunningplicht wãrdt ãangenomen op basis
van een voortoets is evenmin uitgesloten dat de vergunning, al dan niet
met aanvullende voorwaarden, kan worden verleend.

DEELzIENSWIIzT. B:
De provincie Drenthe heeft de opgave gekregen om draagvlak bij de
bevolking te creëren. Dit is niet gebeurd. De bevolking heeft zich kritisch
uitgelaten richting u over het huidige beheer.

Antwoord:
De provincie vindt echter draagvlak voor natuur in brede zln en dus ook
voor het beheer van Natura 20OO-gebieden van groot belang. om
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draagvlak te creëren heeft de provincie in het geval van Norgerholt een
excursie gehouden en voorlichtingsavonden georganiseerd. Tevens is de
gelegenheid gegeven voor één-op-één gesprekken. op deze manier is
de omgeving meegenomen in het proces. De provincie heeft alle belang
bij contact met de omwonenden en zal hier ook tijdens de uitvoering
van het beheerplan invulling aan geven. De provincie wil in dit verbãnd
ook verbetering van het contact tussen beheerder en omwonenden waar
mogelijk bevorderen.

DEELzIENSWUzt 9:
voor wat betreft de emissie van Ammoniak heeft een van de indieners
een voorstel gedaan, om de emissie te verlagen door vee in het beekdal
te gaan weiden. Met dit voorstel is niets gedaan. Als het zo is dat er
geen toename van depositie van stikstof mag plaatsvinden in het
Norgerholt, dan moeten hier verkeersmaatregelen ook in mee worden
genomen. Als er nieuwbouw plaatsvindt in Norg, vinden er meer
ve-rkeersbewegingen plaats door het Norgerholt. Dit heeft een schadelijk
effect.

Antwoord:
Het geconstateerde is een onderlinge afspraak tussen de beheerder en
indieners van de zienswijze over het beheer in het gebied. Het
beheerplan is gericht op de instandhoudingsdoelen vanuit de Natura
2000 opgave voor het Norgerholt. om die reden doet het beheerplan
hier geen uitspraak over - maar het staat er evenmin aan in de weg.

De effecten van verkeer in kader van stikstofdepositie zijn onderdeel
van het PAS en worden/zijn daar behandeld

De indiener heeft gelijk dat bij toename van verkeer door nieuwbouw op
de effecten daarvan moet worden getoetst. Deze toetsing valt echter
buiten het kader van dit beheerplan, maar zal via een afionderlijke
procedure uitgevoerd moeten worden.

Derurrruswl:zr 10:
In het beheerplan wordt steeds gesproken over strooiselroof; dit heeft
een negatief effect op de verzuring (zie Arme Bossen Verdienen Beter
van de VBNE, blz. 77).

Antwoord:
In het beheerplan wordt strooiselroof als mogelijke beheermaatregel
genoemd, maar alleen indien uit oBN-onderzoek blijkt dat dit een
zinvolle maatregel is. Het geconstateerde kan wel worden meegenomen
in het onderzoekvoorstel Bossen, dat in het kader van de pAS wordt
opgesteld voor het Dwingelderveld en Holtingerveld en waarin het
Norgerholt wordt meegenomen.

DreureruswrJzE tI:
op de zuidwestpunt is door stormschade een windgat ontstaan. waarom
worden hier geen nieuwe bomen aangeplant? Toename van de schade
bij een volgende storm wordt daarmee voorkomen.
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Antwoord:
Vanuit de instandhoudingsdoelen is het'nietsdoen' beheer voor
natuurlijke ontwikkeling het uitgangspunt, stormschade past daarin
Binnen dit gevoerde beheer is nieuwe aanplant niet nodig.

DEELzIENSWTJZE 12i
Indieners geven aan dat volgens hen de waterwet overtreden wordt. Er
wordt water vastgehouden in de Telgenkamp en het ven; met gevolgen
voor derden (omliggende agrarische gronden). De Boswet wordt
overtreden want het areaal bos neemt hierdoor af. Ook het
Bestemmingsplan wordt overtreden want het waterpeil mag niet stijgen
en niet dalen. Afspraken Verdrag van Malta. Waarom worden er
beperkíngen opgelegd aan agrariërs? De overheid, gemeente,
waterschap en natuurmonumenten zijn diegene die zich niet aan
democratisch genomen besluiten houden.

Antwoord:
In algemene zin kan gezegd worden dat artikel 2.1 van de waterwet
aangeeft dat deze wet in de eerste plaats is gericht op het voorkomen
en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste. uiteraard in samenhang met het beschermen en
verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen. op grond van de summiere informatie over de situatie
rond de Telgenkamp kan niet worden vastgesteld of sprake is van
strijdigheid met de doelstellingen van de Waterwet.
Verder stellen wij vast dat het waterschap Noorderzijlvest
verantwoordelijk is voor het regionaal waterbeheer. voor het overige is
het op basis van de algemeen geformuleerde zíenswijze op dit punt
moeilijk voor de provincie om verder op deze zienswijze in te gaan. wij
suggereren om los van de voorliggende procedure contact met de
beheerder, waterschap en / of de provincie te zoeken.Tot slot, wat dit
betreft: de provincie heeft het standpunt dat de instandhoudingsdoelen
Natura 2000 niet onder druk staan door de maatregelen uit het
beheerplan.
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3. Ambtshalvewijziging

De ambtshalve wijziging betreft de drie behanderde beheerplannen, met
uitzondering van de in de tekst hieronder in groen weergegeven tekst.
Deze groene tekst komt slechts in het beheerplan Leekstermeergebied
te staan.

De reden voor deze wijziging is dat gebleken is dat de
ontwerpbeheerplannen op dit punt feitelijk onvolledig/onjuist zijn en
derhalve wijziging behoeven.

In de beheerplannen komt de navolgende vervangende tekst:

"Vliegbewegingen

Kleine Iuchtvaart
Door Lensink & Aarts is een effectbeoordeling uitgevoerd naar het bestaand
gebruik van kleine luchthavens en beheerplannen Natura 2000. Hierin is
onderzocht of en welke negatieve effecten kunnen optreden van luchtvaart
vanaf kleine luchthavens. onder kleine luchtvaart moet worden begrepen
motorvliegen (single Engine Piston), motorvliegen (Micro Light Aircraft),
zweefvliegen, ballonvaren, schermvliegen, snorvliegen en zeilvliegen.

uit de analyse bij de effectbeoordeling btijkt dat er 79 HR-gebieden zijn waarop
geen noemenswaardige verstorende invloeden van klein verkeer zijn te
verwachten omdat het gebied is aangewezen voor typen en soorten die niet
gevoelig zijn voor verstoring. In Drenthe betreft dit de gebieden; Norgerholt,
witterveld, Drouwenerzand, Elperstroomgebied, Holtingerveld, Mantingerbos en
het Mantingerzand.

Een tweede groep bestaat uit 75 gebieden die op ruime afstand van een
vliegveld of terrein liggen zodat de vliegintensiteit laag tot nihil is en er geen
noemenswaardige verstoring zal optreden (VR-gebieden). In al deze gebieden is
zonder meer geen sprake van negatieve effecten. In Drenthe betreft dit de
gebieden: Leekstermeer, Zuidlaardermeer, Fochteloërveen, Drentse Aa, Drents-
Friese Wold & Leggelderveld, Dwingelderveld en Bargerveen.

Een derde groep bestaat uit B gebieden met in de nabijheid een vliegveld
waardoor verstoring optreedt. Negatieve effecten zijn hierdoor niet uitgesloten
(HR- en VR-gebieden). Deze groep omvat echter geen Drentse natura 2000
gebieden.

omdat in het eerste onderzoek van Lensink & Aarts geen rekening is gehouden
met typische soorten bij habitatgebieden is door R. Lensink, Bureau
Waardenburg bv, een nader onderzoek verricht:

"Bestaand gebruik klein vliegverkeer; hoe verhoudt dit zich tot typische soorten van
beschermde habitattypen?"

In het onderzoek is nagegaan of van bestaand gebruik door klein verkeer
negatieve effecten op typische soorten van beschermde habitattypen aan de
orde zijn. In een groot aantal gebieden is dit in het geheel niet aan de orde
omdat vliegvelden of vliegterreinen op een te grote afstand liggen om aanleiding
te kunnen zijn voor een noemenswaardige vliegintensiteit (>5
bewegingen /dag/km2).

Een beperkt aantal gebieden ligt (bijna) binnen bereik van vliegvelden waardoor
de vliegintensiteit in een (klein) deel van het gebied boven genoemde
grenswaarde uitkomt, Relevante habitats met hun typische soorten liggen of op
ruimere afstand van het vliegveld, dan wel slechts een zeer beperkt deel van
deze habitats wordt ber'nvloed. Negatieve eftecten op typische soorten zijn
daarmee uitgesloten of niet meetbaar in omvang. In acht gebieden kan iprake
zijn van enig negatief effect van bestaand gebruik op typische soorten. Deze
groep omvat echter geen Drentse natura 2000 gebieden.
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Uit voorgaande onderzoeken kan geconcludeerd worden dat negatieve effecten
op de Drentse Natura 2000 gebieden, als gevolg van vliegbe*egingen, op
voorhand zijn uit te sluiten.

TUG ontheffing
Naast vliegbewegingen van en naar de luchthavens, is het voor enkele soorten
luchtvaartuigen mogelijk om buiten een luchthaven op te stijgen en te landen.
Dit kan alleen met een door Gedeputeerde Staten verleendsõntheffing vanuit
wet luchtvaart, een zogenaamde TUG-ontheffing (Tijdetijk en uitzondãrlijk
Gebruik). In het provinciaal beleid is geregeld dat voor het landen en opstijgen
in een Natura 2000-gebied (en de Ecologische Hoofdstructuur) geen ontheffìng
wordt verleend. Tevens geldt een verbod voor gemotoriseerde
luchtvaartactiviteiten binnen een zone van 2000 meter rondom alle Natura
2000-gebieden.

Voor de traumahelikopter gelden speciale regels. Deze behoeven bij urgente
inzet géén TUG-ontheffing, maar de piloot dient wel rekening te nou¿eñ met het
vliegen boven natuurgebieden. Het gebruik van de traumahãl¡kopter wordt
gezien als bestaand gebruik. Gelet op de aantallen overwinterende smienten,
kolganzen en brandganzen (welke voldoende zijn voor het behalen van de
doelstellingen) heeft ook dit gebruik geen significant negatief effect.
Negatieve effecten op zowel Vogel- als Habitatrichtlijndõelen door betreding of
andere mechanische effecten als gevolg van landen of opstijgen zijn hierdoãr
eveneens op voorhand uit te sluiten.

Drones
Het gebruik van drones is de laatste jaren enorm in opkomst. Het is aannemelijk
dat het gebruik van drones in en rondom natura 2000 gebieden significant
negatieve effecten kan hebben voor een Natura 2000-gebied. In béginsel is het
daarom niet toegestaan om met drones te vliegen bovén natura 2000 gebieden.
In individuele gevallen kan aan de hand van een'voortoets'beoordeeld worden
of het gebruik van een drone mogelijk negatieve effecten heeft voor de
aangewezen (typische) habitatsoorten en vogelrichtlijnsoorten. Afhankelijk van
de voortoets kan, eventueel onder bepaalde voorwaarden ten aanzien van
frequentie of plaatsen waar gevlogen mag worden, een Natuurbeschermingswet
vergunning worden verleend voor het vliegen met een drone in een Natura
2000-gebied.

Het gebruik van drones door een terrein beherende organisaties is vrijgesteld
van de vergunningplicht, echter enkel en alleen voor dè uitvoering van
maatregelen welke nodig zijn voor het behalen van de instandhouìingsdoelen.
voorgaande geldt alleen in het geval het gebruik van drones minder ñegatieve
gevolgen heeft voor de instandhoudingdoelen dan een andere alternatieve
ingreep.

Naast een Natuurbeschermingswet vergunning is mogelijk ook een Flora en
faunawet ontheffing vereist voor het gebruik van droñes.

Conclusie
Hoog vluchtverkeer zal niet leiden tot significante effecten omdat de afstand om
soorten te verstoren simpelweg te ver is. Naar kleine Iuchtvaart is nader
onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat klein luchtverkeer op de natura 2oo0
gebieden van Drenthe geen negatieve effecten hebben.

Het gebruik van drones is de laatste jaren enorm in opkomst. Er is geen
onderzoek voorhanden waaruit blijkt dat dit op voorhand geen negatieve
effecten met zich meebrengt. om deze reden staan wij het gebruik van drones
op voorhand niet toe binnen en direct rondom natura 2000 gebieden.

voordat drones gebruikt mogen worden zal beoordeeld moeten worden of het
gebruik geen negatieve effecten heeft en zal in voorkomende gevallen een
natuurbeschermingswet vergunning aangevraagd moeten worãen. Hierop geldt
een uitzondering voor terrein beherende organisaties. Enkel in het geval hãt
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gebruik van drones minder negatieve gevolgen heeft voor de
instandhoudingdoelen dan een andere alternatieve ingreep mag een terrein
beherende orga n isatie zonder natu u rbescherm i n gswe-tuurg, n ni-ng d rones
gebruiken voor maatregelen welke nodig zijn voor het beñalen van de
instandhoudingsdoelen. "
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