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Onderwerp: Natura 2000 en Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang in het Natura-2000/PAS-dossier

Beheerplannen voor de Natura-20OO-gebieden vastgesteld
Wij hebben de acht beheerplannen voor de Europees beschermde Natura-2000-
gebieden in Drenthe, waarvoor onze provincie voortouwnemer is, definitief vast-
gesteld. Het betreft de plannen voor het Leekstermeergebied, Drouwenerzand,

Norgerholt, Mantingerzand, Mantingerbos, Dwingelderveld, Fochteloërveen en

Holtingerveld.

Het Rijk trok tot dusverre totstandkoming van beheerplannen voor vijf gebieden in

Drenthe. De beheerplannen voor het Elperstroomgebied en Bargerveen zijn in

december 2016 definitief vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken

(EZ) - onze vaststelling van deze plannen zal binnenkort volgen. Het beheerplan voor

het Witterveld zal binnenkort door het Ministerie van Defensie worden vastgesteld. Als
gevolg van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is het Ministerie van

EZperjanuari20lT niet meer bevoegd tot vaststelling van beheerplannen. Onze pro-

vincie neemt daarom de trekkersrol voor het vaststellen van de beheerplannen voor

het Drents-Friese Wold en het Drentsche-Aa-gebied per januari over. Het Rijk, meer
precies de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, blijft wel ondersteunen. Het

beheerplan voor het Drentsche-Aa-gebied zal als laatste beheerplan formeel ter in-

zage worden gelegd. Het ontwerp voor dit beheerplan hebben wij in december 2016

vastgesteld.
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De provincie Groningen, tot slot, werkt aan vaststelling van het beheerplan Zuidlaar-
dermeergebied. Naar venivachting zal ook dit beheerplan begin 2017 kunnen worden
vastgesteld.

Met vaststelling van de beheerplannen wordt bijgedragen aan de biodiversiteit in
Drenthe en aan het realiseren van de doelen voor de Natura-2OOO-gebieden. Ook
bieden de beheerplannen duidelijkheid aan derden over ontwikkelingsmogelijkheden
en over welke activiteiten wel en niet schadelijk zijn in en om het gebied.

Beleven - benutten - beschermen krijgt vorm
Op basis van het Programma Natuurlijk Platteland wordt aan herstel van de kwetsbare
natuur in de diverse gebieden invulling gegeven. Het programma werkt vanuit de trits
beleven - benutten - beschermen. Het beleven en benutten krijgt vorm in onder ande-
re de processen die voor het programma worden ingericht. De programma's'Op
Fietse' en voor de vrijetijdseconomie in Drenthe raken eraan. Voor het beschermen
behelst het programma een pakket aan maatregelen die nodig zijn om de afspraken
van het Natuurpact na te komen. Die maatregelen verbeteren de milieucondities en
leveren biodiversiteitswinst rond Natura-2000-9ebieden.

Waar het beschermen betreft, vormen de maatregelen vanuit het PAS de ruggengraat
van het programma. ln dat kader zijnin2016 beperkt herstelmaatregelen uitgevoerd.
Het gaat om de eerste onderzoeken en om bijvoorbeeld drukbegrazíng in het
Fochteloërveen. Wij venvachten de komende jaren het tempo van uitvoering aan-
zienlijk op te voeren. Dat is ook nodig om de aangegane afspraken te halen. Bedoeld
worden hier de afspraken tot 2021 in het kader van het PAS en de Raamovereen-
komst Natuurlijk Platteland Drenthe.

Vergunningverlening op basis van het PAS loopt door
Gedurende 2016 zijn er 150 PAS-vergunningen aangevraagd. ln 2016 zijn 182 ver-
gunningen als ontwerp ter inzage gelegd, waarvan 105 stuks in 2015 of eerder zijn
aangevraagd. Hiermee heeft onder andere de melkveehouderij in Drenthe volop
gebruikgemaakt van de vergunningenruimte die het PAS biedt.

De ruimte voor nieuwe aanvragen raakt op sommige plekken langzaam op
De gestage stroom aanvragen duidt op dynamiek en vernieuwing in de sector. De
ruimte voor nieuwe ínitiatieven op basis van het programma -'depositieruimte' of
'ontwikkelingsruimte', afhankelijk van de mate van impact van een initiatief - is wel
gelimiteerd en vermindert met elk nieuw initiatief.

Rondom een aantal gebieden - in het bijzonder het Fochteloërveen - neemt de ruimte
voor vergunningverlening op basis van de economische ruimte die het PAS genereert
nu sterk af. Wanneer de ruimte voor nieuwe initiatieven volledig verbruikt is, zullen
ondernemers, wanneer hun plannen tot extra neerslag van stikstof in natuurgebieden
leiden, in principe moeten wachten tot nieuwe ruimte beschikbaar komt.

Het PAS wordt jaarlijks herzien
Wij hebben op 31 januari 2017 met een nieuwe herziening van het PAS ingestemd.
Wanneer conform venrvachting ook onze partners in het programma - Rijk en andere
provincies - dit doen, treedt het PAS binnenkort herzien in werking. De vaststelling
komt voort uit bestuurlijke afspraken die Rijk en provincies in oktober 2016 hebben
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gemaakt. De partiële herziening is gebaseerd op de actualisatie van Aerius Monitor,
het rekenmodelwaarmee het programma werkt. De beschikbare ruimte voor nieuwe
ontwikkeling op basis van deze nieuwe versie - Monitor 16 - wijkt af van de ruimte die
in Monitor 15 beschikbaar was. Dit is onder andere het gevolg van nieuwe prognoses
van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarmee is gewerkt. Daarnaast is de to-
tale omvang van de benodigde ruimte voor bestuurlijk prioritaire projecten - de priori-

taire projectenlijst - toegenomen. Tot slot is al heel wat van de met het programma
gecreëerde ruimte voor nieuwe ontwikkelingen benut. Het resultaat van een en ander
is dat de aanwezige ruimte voor nieuwe ontwikkelingen verder omlaag is gegaan. Dat
betekent dat vanuit de herziening geen verlichting optreedt voor de toenemende
schaarste aan ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen rondom een aantal
stikstofgevoelige Natura-2000-gebieden .

Nieuwe economische ruimte komt op basis van de afspraken over het programma in
2018 beschikbaar, als het PAS wederom herzien wordt en het resterende deel van de
ontwikkelingsruimte - volgens het PAS 40o/o - voor de eerste periode van het pro-
gram ma vrijgegeven wordt.

Rechtszaken zullen helderheid geven over het PAS
Momenteel lopen overigens meerdere rechtszaken tegen vergunningen verleend op
basis van het PAS. De eerste rechtszaken zijn eind 2016 door de Raad van State
behandeld. Het is wachten op een uitspraak over deze zaken. Tegen negen Drentse
vergunningen is nu ook beroep ingesteld. De uitspraak van de Raad van State over de
eerste zaken wordt dit jaar verwacht. Die uitspraak heeft consequenties voor de uit-
spraak over de Drentse vergunningen en mogelijk voor het systeem van het PAS. Het
verweer over alle zaken wordt afgestemd tussen provincies en het Rijk.

We volgen de veranderingen in de natuur
De ontwikkeling van de vegetatie wordt in de gaten gehouden door de verplichte mo-
nitoring in het programma Subsidie Natuur en Landschap. Volgens het door u vast-
gestelde meerjarenprogramma worden de gebieden eens in de twaalf jaar in kaart
gebracht. Een eerste vergelijking tussen een vastgestelde Natura-2O00-kaart en een
nieuwe kaart is nu in behandeling.

Voor de PAS-gebieden wordt jaarlijks via een PAS-veldbezoek de status van de aan-
gewezen natuurtypen bepaald. Dit om de effectiviteit van de natuurbescherming van
Natura-2000-gebieden en het PAS te volgen.

Het werk gaat voort
Voor 2017 speelt een aantal wezenlijke thema's die er op termijn ook toe leiden dat
bijvoorbeeld de beheerplannen weer moeten worden aangepast. Naast de al ge-
noemde nieuwe herziening van het PAS speelt onder andere de bescherming van
'leefgebieden'. Op dit moment is de bescherming van specifiek beschermde soorten
vanuit de Vogelrichtlijn - via identificatie van zogenaamde leefgebieden - nog niet
verankerd. Dit gebeurt bijde aanpassing van het PAS in 2018. Deze bescherming
moet vervolgens ook in de beheerplannen geborgd worden.



4

Lopende 2017 zullen wij u verder informeren over de voortgang op dit dossier

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

wa.coll

(


