
17 februari cie OGB Onderbouwing Actualisatie Flora en Faunabeleidsplan n.a.v. ingekomen 
antwoorden op vragen over Edelhert in Drenthe 

Partij voor de Dieren 

Commissievergadering omgevingsbeleid 17 februari 2021 

Motivatie voor agendering: 
Naar aanleiding van de in december vorig jaar gevoerde discussie over het edelhert en het daarbij 
toegepaste flora en faunabeleid werd in de Statenvergadering van 16 december door de Partij voor 
de Dieren ingediende motie tot intrekken van de opdracht tot handhaving van de nulstand voor 
edelhert en damhert gesteund door 10 Statenleden. Tijdens het debat over deze motie werd door GS 
toegezegd er in 2021 een actualisatie van het Flora en Faunabeleidplan (Ffbp) zal worden uitgevoerd. 
Mede door de petitie #welkomedelhertdrenthe is duidelijk geworden welke waarde de Drenten 
hechten aan de in het wild levende dieren. Er is een groot maatschappelijk draagvlak, en de Partij 
voor de Dieren wil dit mee laten wegen in de actualisatie van het Ffbp. 
 
Om input te geven aan GS voor de actualisatie van het Ffbp, wil de Partij voor de Dieren graag met de 
fracties en GS in debat. De provincie is al jarenlang bezig om met de natuur te verbeteren en uit te 
breiden, waardoor er faunaveranderingen optreden. De zorgplicht van de provincie dringt aan op 
aandacht voor de leefomstandigheden van de oude én nieuwe diersoorten in Drenthe. De Partij voor 
de Dieren is van mening dat de natuur in Drenthe aantoonbaar geschikt is voor het verwelkomen van 
alle aan komen lopende, vliegende of zwemmende diersoorten. Het edelhert is daar een voorbeeld 
van, maar ook damherten, de wolf én het wilde zwijn. Daarom hebben wij de volgende vragen.  
 
Vragen aan de fracties: 

- Bent u met ons van mening dat er waarde kan worden toegekend aan de in het wild levende 
dieren in Drenthe en dat een herziening van het Ffbp nodig is met betrekking tot de 
diersoorten die er in de natuur van Drenthe thuishoren?   

- Bent u van mening dat de in het wild levende dieren in Drenthe een positieve waarde 
opleveren voor de inwoners en toeristen van Drenthe?  

- Vindt u net als wij dat het hoog tijd is dat ook in Drenthe een opvangcentrum komt voor 
gewonde in het wild levende dieren te gaan creëren en/of te financieren en dat dit niet mag 
ontbreken in het Ffbp van Drenthe?  

- Vindt u dat GS, voordat er wordt overgegaan tot actualisatie van het Ffbp, een 
Maatschappelijke kosten en Baten Analyse (MKBA) moet doen naar het verwelkomen van 
edelherten damherten, de wolf én het wilde zwijn?   

- Kunt u aangeven onder welke voorwaarden u vindt dat edelherten, damherten, de wolf én 
het wilde zwijn welkom zijn in Drenthe en waar u dat op baseert?   

Vragen aan GS: 
- Bent u (in het licht van de aankomende Omgevingswet) bereid om ook jongeren en andere 

inwoners te betrekken bij de actualisatie van het Ffbp? En hoe wilt u dit gaan doen? 
- Bent u bereid om een waarde toe te kennen aan de in het wild levende dieren in Drenthe en 

deze waarde mee te laten wegen in de herziening van de diersoorten die in de natuur van 
Drenthe thuishoren?   

- Bent u bereid om in 2021 vanuit de natuurbeschermingsplicht én vanuit de waarde van de 
Drentse fauna voor de natuur, inwoners en recreanten een opvang voor gewonde in het wild 
levende dieren te creëren en/of met provinciale middelen te ondersteunen?  

- Kunt u toezeggen dat er een Maatschappelijke kosten en Baten Analyse (MKBA) wordt 
uitgevoerd voordat wordt overgegaan tot evaluatie en actualisatie van het Ffbp naar het 
verwelkomen van edelherten damherten, de wolf én het wilde zwijn?   
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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde

over de nulstand in relatie tot het nu in Drenthe verblijvende edelhert

Geachte dames Potharst en Slagt en heren Bosch en Van Liempd,

ln uw brieven van 21 november 2020 stelde u een aantalvragen over de nulstand

in relatie tot het nu in Drenthe verblijvende edelhert. Deze vragen beantwoor-

den wij als volgt.

Vragen van de Partii voor de Dieren

Vraag 1

Waarom laat de provincie het edelhert doodschieten?

a. ls dit niet in strijd met het Flora en Faunabeleidsplan van de provincie? Zo nee,

kunt u dit motiveren?

b. ls de provincie op de hoogte van het overtreden van haar eigen beleidsregels

als het dier wordt doodgeschoten? Wat zijn de gevolgen hiervan, los van het

dierenleed dat wordt aangericht?

c. ls dit niet in strijd met de zorgplicht van de provincie voor in het wild levende

dieren? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord 1

Op basis van een interne analyse hebben wiiop 15 december 2020 het

besluit genomen de opdracht handhaving nulstand grote hoefdieren van

17 juti 2018 met betrekking tot het edelhert tiideliik niet uit te voeren,

totdat u besloten heeft over de actualisatie van het Ffbp- Wii ziin tot dit

bestuit gekomen op basis van onderstaande overwegingen:

- het edelhert loopt sinds twee iaar in Drenthe rond en heeft, voor zover

bekend, geen verkeersongeval veroorzaakt. Het edelhert is en wordt

lberhaupt weinig waargenomen en er ziin nog geen meldingen

geweest van aanwezigheid op of rond wegen;
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het edelhert is vooral nachtactief. Dan is de verkeersbelasting laag (ca

30-15% van de gemiddelde etmaalintensiteit). Daarmee is de kans op
een verkeersongeval erg laag;
er zijn de afgelopen twee jaren geen meldingen gedaan van (land-
bouw)schade, die gerelateerd zijn aan het edelhert.

Aangezien het beleid omtrent het edelhert in het Ffbp niet eenduidig is

uit te leggen zal er een actualisatie van het beleid plaatsvinden. De be-

oordeling van de lusten en lasten van het edelhert, zoals ook aangegeven
in het Ffbp, zal begin 2021 besproken worden met betrokken organi-
satÍes. Zoals nu gepland staat zal voor het zomerreces een geactualiseerd

Ffbp aan u worden voorgelegd ter besluitvorming.
De zorgplicht waarnaar u waarschijnlijk verwijst, is vastgelegd in artikel
1.11, lid 1, van de Wet natuurbescherming. ln lid 3 van dit artikelstaat.'
"Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeen-
stemming met het bij of krachtens deze wet bepaalde". Aangezien de

huidige nulstandopdracht verleend is op basis van artikel 3.18 van de Wet
natuurbescherming, is de zorgplicht zoals vastgelegd in artikel 1 .11, lid 1,

van de Wet natuurbescherming niet van toepassing.

Vraag 2

Het edelhert leeft al twee jaar in Drenthe, houdt zich schuil en heeft tot geen

schademeldi ngen of gevaarlij ke verkeerssituaties geleidt.
a. Klopt het dat er geen verkeersmeldingen zijn betreffende dit edelhert?
b. Klopt het dat er geen schademeldingen aan gewassen zijn gemeld?

c. Klopt het dat dit edelhert al2 jaar in Drenthe leeft?

Antwoord 2

Het edelhert is voor het eerst waargenomen in december 2018 en later
nog een aantal keren op verschillende locaties in Drenthe. Onbekend is of
het dier sinds december 2018 constant in Drenthe is geweest. Sinds 2018

zijn geen meldingen gedaan van verkeersonveilige situaties of schade aan
gewassen, welke gerelateerd zijn aan het edelhert.

Vraag 3

Rondzwerven individuen zouden volgens het Flora en Faunabeleidsplan worden
beoordeeld op dierziektes en verkeersveiligheid.

a. Heeft er met betrekking tot dit edelhert een controle plaatsgevonden zoals

wordt voorgeschreven in het Flora en Faunabeleidsplan? Zo ja, wat is de uit-
komst daarvan? En zo nee, wat is de reden daarvan?

b. Waarom kiest de provincie Drenthe er voor om in dit geval af te wijken van
het eigen beleid? Graag een gemotiveerd antwoord.

c. ls er al eerder een rondzwervend edelhert gesignaleerd in Drenth e? Zo ja,

wanneer was dat en hoe is toen door de provincie geacteerd?
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Antwoord 3

Dit edelhert rs het eerste individu dat rondzwerft door Drenthe. Zoals in
het Ffbp vermeld staat en door gedeputeerde Jumelet is aangegeven
tijdens de commissievergadering van 2 december 2020 en bij de aan-
bieding van de petitie #WelkomedelhertDrenthe op 3 december 2020, zal
in de komende periode met de betrokken organisaties gesproken worden
over de 'lusten en lasten' met betrekking tot de aanwezigheid van het
edelhert.
Zie voor het overige de beantwoording op vraag 1.

Vraag 4

Zoals te lezen valt in het artikel van RTV Drenthe is er wél een SER gemaakt, maar

ken nelij k n iet officieel vastgesteld.
a. ln welke fase van de SER-procedure voor edelherten gestopt? Wat was de

reden daarvan?
b. Waarom is de SER voor het edelhert nooit officieel vastgesteld?
c. Gaat de provincie Drenthe alsnog de SER vaststellen zodat er ruimte komt

voor een populatie edelherten in Drenthe? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom
niet?

d. Kan GS zelf de SER vaststellen of moet PS dat doen? lndien het PS betreft,
wanneer wordt PS hierbij betrokken?

Antwoord 4

ln de Stuurgroep Drents-Friese Wold, die het initiatief genomen heeft tot
het opstellen van de Soorten Effect Rapportage (SER), is geen consensus

bereikt over de introductie van edelherten. De SER rs ons dan ook niet ter
vaststelling aangeboden. Over de gang van zaken bent u destijds geïn-

formeerd en de stukken hierover zijn openbaar:
https: I lvvww. n ati o n a a I pa rk-d rents-f ri ese-wol d. n I I a I g e men e-o nd e rd e-

I e n I I osse- p a g i n a' I so o rte n effectl " .

Zoals in het Ffbp staat vermeld werd de spontane komst van een edelhert
pas over enkele decennia verwacht. Om deze reden is er nog geen SER

doorlopen.
Een SER kan worden opgesteld bijzowel de introductie als de spontane
komst van een edelhert. lntroductie is het uitzetten van een edelhert door
mensen; bij spontane komst is er geen actie door mensen.

Een SER is alleen van toepassing binnen het gebied waarvoor deze is op-
gesteld.

Het vaststellen van een SER rs een uitvoering van het Ffbp en daarmee
een taak van ons. Het proces van een SER is beschreven in bijlage 2 van

het Ffbp. Zoals ook aangegeven is in het Ffbp, worden uw Staten telkens
goed op de hoogte gehouden van proces en inhoud van een SER.
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Vraag 5

"We gaan voor dit hert geen nieuwe SER opstellen, want er is geen draagvlak"
aldus de woordvoerder van de provincie.

a. Wat wordt bedoeld met deze uitspraak?
b. Hoe weet de provincie dat er geen draagvlak is voor een eventuele nieuwe

5ER?

c. Kan PS geïnformeerd worden over het onderzoek en de uitkomsten ervan?

Antwoord 5

ln 2017 is er een SER uitgevoerd voor de mogelijke introductie van edel-
herten in het Drents-Friese Wold. Van introductie is nu geen sprake; het
betreft nu de spontane komst van één rondzwervend edelhert. Zoals op
bladzijde 52 van het Ffbp is aangegeven, geldt voor rondzwervende indi-
viduen buiten de grote bos- en natuurgebieden dat hun aanwezigheid
van gevaltot geval wordt beoordeeld op aspecten van (landbouw)schade

en risico's voor de verkeersveiligheid. Zie het antwoord op vraag 4 voor
verd ere bea ntwoo rd i n g.

Vraag 6

Volgens de woordvoerder van de provincie is het onwaarschijnlijk dat het dier op
eigen kracht naar Drenthe is gekomen.

a. ls GS op de hoogte van de uitkomst van het DNA-onderzoek dat is uitgevoerd
op de uitwerpselen van dit dier?

b. Waarop baseert de provincie dat hier sprake is van een uitgezet dier?
c. ls het niet mogelijk dat dit edelhert via een faunapassage Drenthe is binnen-

gewandeld? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 6

Er is een DNA-analyse uitgevoerd op uitwerpselen van een ede/he rt en de
provincie is op de hoogte gebracht van de uitkomsten. De verwachting
was, zoals ook geformuleerd in het beleidsplan, dat het dier de eerste de-
cennia niet uit eigen beweging naar Drenthe zou komen Dit is aange-
geven in een eerste reactie van de provincie. Het is mogelijk dat het dier
via een faunapassage Drenthe is binnengewandeld.

Vragen van de PaÉij van de Arbeid

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het feit dat er sinds ongeveer twee jaar een wild
edelhert verblijft in onze provincie?

Antwoord 1

Ja, dat is ons bekend,
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Vraag 2
Bent u van mening dat het dier moet worden afgeschoten vanwege het ont-
breken van een SER? Zo ja, hoe rijmt u dit met het huidige beleid zoals is vast-
gelegd in het flora- en faunabeleidsplan uit 2014?

Antwoord 2

Zie de beantwoording van vraag 1 van de Partijvoor de Dieren

Vraag 3
Bent u bereid met relevante organisaties op het gebied van flora- en fauna-
beheer in overleg te treden om in gezamenlijkheid een oplossing te zoeken voor
deze kwestie?

Antwoord 3

Ja, zoals op 2 december 2020 aan uw Staten is meegedeeld, gaan wij in
overl eg met betrok ken o rg a n isati es.

Vraag 4

Bent u bereid in afwachting van de uitkomsten van dat overleg, geen onomkeer-
bare acties in te zetten (lees: afschieten van het hert)?

Antwoord 4
De provincie zal met betrekking tot dit edelhert niet actief de nulstand
gaan handhaven. Zie verder de beantwoording van vraag 1 van de Partij
voor de Dieren.

Vragen van Groenlinks

Vraag 1

Wat is de visie van het college de in het artikel gedane uitsprak: "Maar we han-

teren wel een nulstand voor het edelhert als er geen SER is"?

Antwoord 1

Zie de beantwoording van vraag 1 van Partij voor de Dieren.

Vraag 2
Wat is de visie van het college op de uitspraak uit het Faunabeleidsplan: "Om

vooraf duidelijkheid te scheppen over de vraag hoe verantwoordelijkheden
liggen, bijvoorbeeld financieel bij schade, verbinden we aan de introductie van

deze soorten de eis om een Soorten Effect Rapportage (SER) op te stellen."

Antwoord 2
ln relatie tot het edelhert dat nu in Drenthe aanwezig is, spreken wij niet
van een introductie, maar van de spontane komst van een zwervend indi-
vidu. De tekst uit het Ffbp, van toepassing op zwervende individuen, is:



6

"Voor rondzwervende individuen buiten de grote bos- en natuurge-
bieden geldt dat hun aanwezigheid van geval tot geval wordt beoordeeld
op aspecten van (landbouw)schade en risico's voor de verkeersveiligheid".
Zie voor het overige de beantwoording op vraag 1 van de Partij voor de

Dieren.

Vraag 3

Waarom acht het college het onwaarschijnlijk dat dit dier op eigen kracht naar
Drenthe is gekomen terwijl DNA-onderzoek en experts aanleiding geven aan te
nemen dat het dier wel op natuurlijke wijze in Drenthe is gekomen?

Antwoord 3

Zie de beantwoording van vraag 6 van de Partijvoor de Dieren

Vraag 4
Kan het college aangeven waar in het Faunabeleidsplan aangegeven staat dat er

voor edelherten een nulstand gehanteerd wordt?

Antwoord 4
ln het huidige Ffbp wordt de intentie uitgesproken om de nulstand voor
groot wild deels op te heffen: "We willen de nulstand beëindigen" en "ln
beginsel zijn edelherten welkom".

Vraag 5

De fractie van GroenLinks acht een SER niet noodzakelijk in dit geval omdat het
om een natuurlijke vestiging gaat. ls het college dat met Groenlinks eens; zo nee

waarom niet?

Antwoord 5

Vestiging is het langdurig aanwezig zijn van een populatie op een locatie
waar deze meestal voorheen niet was. ln dit geval gaat het om één indivi-
dueel edelhert, niet om een populatie.
Een 5ËR wordt uitgevoerd bij zowel introductie als spontane vestiging van

een soort. ln bijlage 3 van het Ffbp wordt de SER bij spontane vestiging
als volgt beschreven: "Bij zich spontaan vestigende soorten ligt de nadruk
van een SER niet op de vraag waar en hoe een soort kan worden uitgezet
of uitgezaaid, maar op de vraag hoe de vestiging kan worden begeleid of
hoe mogelijke schade of overlast kan worden voorkomen".

Vraag 6

ln het Faunabeleidsplan staat te lezen: ln de wet staat dat populatiebeheer alleen
aan de orde is bij een aantal soorten grote hoefdieren (damhert, edelhert, ree en

wild zwijn) als die zich niet vrij kunnen verplaatsen door afrasteringen of infra-
structuur en bebouwing. Acht u het niet vrij kunnen verplaatsen aan de orde in
dit geval; zo ja kunt u dat toelichten.

Antwoord 6
Nee, dat is niet aan de orde. Het edelhert verblijft niet op een afgesloten
terrein.



7

Vraag 7

ln het Faunabeleidsplan staat te lezen: "Als edelhert of damhert spontaan ver-
schijnen in de grote bos- en natuurgebieden dan kan van een terreineigenaar
uiteraard geen SER vooraf worden gevraagd. De provincie neemt in een dergelijk
geval het initiatief om in samenspraak met de direct belanghebbenden deze rap-
portage te realiseren". Hoe en wanneer is het college van plan een SER vorm te
geven?

Antwoord 7

Het desbetreffende edelhert bevindt zich niet in één van de mogelijk ge-
schikte leefgebieden. ln het Ffbp staat hierover op blz. 19 het volgende:
"Niet alles hoeft overal te zijn en niet overal zijn conflicten met andere
functies even gemakkelijk te beperken. Om deze reden stellen we een on-
dergrens van 2.500 hectare vast voor het permanente leefgebied van deze

soorten".
De Haar, waar het edelhert zich lange tijd heeft opgehouden, voldoet
hier niet aan. Zie verder de beantwoording van vraag 2.

Vraag 8
ls het college in overleg getreden met de grondgebruikers en natuurbeheerder
ter plaatse en wat zijn daarvan de uitkomsten?

Antwoord I
Zie de beantwoording van vraag 3 van de Partij van de Arbeid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll



 
 
 
Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe 
 
Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122  
9400 AC Assen  
 
21 november 2020  
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot Edelhert in 
Drenthe 
 
Geachte voorzitter, 
 
De Partij voor de Dieren is zeer geschrokken van de uitspraak van de provincie Drenthe in de 
media1 dat de provincie een nulstand hanteert voor het edelhert als er geen SER is. 
́En dus laat de provincie het dier doodschieten als de gelegenheid zich voordoet´ staat in het 

artikel van RTV Drenthe te lezen. 
Volgens de Partij voor de Dieren is dit in tegenspraak met het eigen Flora en Faunabeleidsplan 
waarin staat dat de provincie in een aantal gebieden grote fauna wil toelaten. 
´Edelherten laten (...) een onuitwisbare indruk achter en maken de beleving van natuur in 
Drenthe sterker2´, staat er letterlijk in het Flora en Faunabeleidsplan. 
´De provincie Drenthe wil in beginsel ruimte bieden aan wilde populaties hoefdieren zoals 
edelhert en damhert. Om vooraf duidelijkheid te scheppen over de vraag hoe 
verantwoordelijkheden liggen, bijvoorbeeld financieel bij schade, verbinden we aan de 
introductie van deze soorten de eis om een Soorten Effect Rapportage (SER) op te stellen3´. 
En: ´Voor rondzwervende individuen buiten de grote bos- en natuurgebieden geldt dat hun 
aanwezigheid van geval tot geval wordt beoordeeld op aspecten van (landbouw-) schade en 
risico’s voor de verkeersveiligheid4´. 
 
 

1 https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/165096/Edelhert-in-Drenthe-Moet-het-dier-afgeschoten-worden 
2 Flora en Faunabeleidsplan, p.19 
(https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/faunabeheer/) 
3 Flora en Faunabeleidsplan, p.19 
4 Flora en Faunabeleidsplan, p.52 



De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen aan het College van GS.  
 
1. Waarom laat de provincie het edelhert doodschieten? 

a. Is dit niet in strijd met het Flora en Faunabeleidsplan van de provincie? Zo nee, kunt u dit 
motiveren?  

b. Is de provincie op de hoogte van het overtreden van haar eigen beleidsregels als het 
dier wordt doodgeschoten? Wat zijn de gevolgen hiervan, los van het dierenleed dat 
wordt aangericht?  

c. Is dit niet in strijd met de zorgplicht van de provincie voor in het wild levende dieren? Zo 
nee, kunt u dit toelichten?  

 
2. Het edelhert leeft al twee jaar in Drenthe, houdt zich schuil en heeft tot geen 
schademeldingen of gevaarlijke verkeerssituaties geleidt.  

a. Klopt het dat er geen verkeersmeldingen zijn betreffende dit edelhert? 
b. Klopt het dat er geen schademeldingen aan gewassen zijn gemeld?  
c. Klopt het dat dit edelhert al 2 jaar in Drenthe leeft?  

 
3. Rondzwerven individuen zouden volgens het Flora en Faunabeleidsplan worden beoordeeld 
op dierziektes en verkeersveiligheid. 

a. Heeft er met betrekking tot dit edelhert een controle plaatsgevonden zoals wordt 
voorgeschreven in het Flora en Faunabeleidsplan? Zo ja, wat is de uitkomst daarvan? 
En zo nee, wat is de reden daarvan? 

b. Waarom kiest de provincie Drenthe er voor om in dit geval af te wijken van het eigen 
beleid? Graag een gemotiveerd antwoord.  

c. Is er al eerder een rondzwervend edelhert gesignaleerd in Drenthe? Zo ja, wanneer was 
dat en hoe is toen door de provincie geacteerd?  

 
4. Zoals te lezen valt in het artikel van RTV Drenthe is er wél een SER gemaakt, maar kennelijk 
niet officieel vastgesteld. 

a. In welke fase van de SER-procedure voor edelherten gestopt? 
Wat was de reden daarvan? 

b. Waarom is de SER voor het edelhert nooit officieel vastgesteld? 
c. Gaat de provincie Drenthe alsnog de SER vaststellen zodat er ruimte komt voor een 

populatie edelherten in Drenthe? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?  
d. Kan GS zelf de SER vaststellen of moet PS dat doen? Indien het PS betreft, wanneer 

wordt PS hierbij betrokken?  
 
5. "We gaan voor dit hert geen nieuwe SER opstellen, want er is geen draagvlak" aldus de 
woordvoerder van de provincie. 

a. Wat wordt bedoeld met deze uitspraak? 
b. Hoe weet de provincie dat er geen draagvlak is voor een eventuele nieuwe SER? 
c. Kan PS geïnformeerd worden over het onderzoek en de uitkomsten ervan? 

 



6. Volgens de woordvoerder van de provincie is het onwaarschijnlijk dat het dier op eigen kracht 
naar Drenthe is gekomen. 

a. Is GS op de hoogte van de uitkomst van het DNA-onderzoek dat is uitgevoerd op de 
uitwerpselen van dit dier?  

b. Waarop baseert de provincie dat hier sprake is van een uitgezet dier? 
c. Is het niet mogelijk dat dit edelhert via een faunapassage Drenthe is binnengewandeld? 

Kunt u uw antwoord toelichten? 
 
 
Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden. 
 
Thea Potharst 
 
  
 
  
 
 



Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe, 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122  
9400 AC Assen  

Betreft: Schriftelijke vragen-Edelhert in Drenthe: moet het dier afgeschoten worden? 

Assen, 21 november 2020 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

Kent u het artikel: “Edelhert in Drenthe: Moet het dier afgeschoten worden?” Van RTV 
Drenthe? 

1. 
Wat is de visie van het college de in het artikel gedane uitsprak: "Maar we hanteren wel 
een nulstand voor het edelhert als er geen SER is"?  

2. 
Wat is de visie van het college op de uitspraak uit het Faunabeleidsplan:  
“Om vooraf duidelijkheid te scheppen over de vraag hoe verantwoordelijkheden liggen, 
bijvoorbeeld financieel bij schade, verbinden we aan de introductie van deze soorten de 
eis om een Soorten Effect Rapportage (SER) op te stellen.” 

3. 
Waarom acht het college het onwaarschijnlijk dat dit dier op eigen kracht naar Drenthe is 
gekomen terwijl DNA-onderzoek en experts aanleiding geven aan te nemen dat het dier 
wel op natuurlijke wijze in Drenthe is gekomen? 

4. 
Kan het college aangeven waar in het Faunabeleidsplan aangegeven staat dat er voor 
edelherten een nulstand gehanteerd wordt? 

5. 
De fractie van GroenLinks acht een SER niet noodzakelijk in dit geval omdat het om een 
natuurlijke vestiging gaat. Is het college dat met GroenLinks eens; zo nee waarom niet? 

6. 
In het Faunabeleidsplan staat te lezen: In de wet staat dat populatiebeheer alleen aan de 
orde is bij een aantal soorten grote hoefdieren (damhert, edelhert, ree en wild zwijn) als 
die zich niet vrij kunnen verplaatsen door afrasteringen of infrastructuur en bebouwing. 
Acht u het niet vrij kunnen verplaatsen aan de orde in dit geval; zo ja kunt u dat 
toelichten.  

7. 
In het Faunabeleidsplan staat te lezen: “Als edelhert of damhert spontaan verschijnen in 
de grote bos‐ en natuurgebieden dan kan van een terreineigenaar uiteraard geen SER 
vooraf worden gevraagd. De provincie neemt in een dergelijk geval het initiatief om in 
samenspraak met de direct belanghebbenden deze rapportage te realiseren”. Hoe en 
wanneer is het college van plan een SER vorm te geven? 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/165096/Edelhert-in-Drenthe-Moet-het-dier-%20%20afgeschoten-worden
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/165096/Edelhert-in-Drenthe-Moet-het-dier-%20%20afgeschoten-worden


8. 
Is het college in overleg getreden met de grondgebruikers en natuurbeheerder ter 
plaatse en wat zijn daarvan de uitkomsten?  
 
 
Wij kijken uit naar de beantwoording van deze vragen, 

 
Namens de fractie van GroenLinks, 
 
 
E. Slagt-Tichelman 
E. van Liempd  
 
 
  



   STATENFRACTIE  DRENTHE 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen (artikel 41) over het edelhert in Drenthe 

Koekange, 21 november 2020 

 
Geachte voorzitter, 

Uit recente mediapublicaties vernemen wij dat er al ongeveer twee jaar een wild edelhert in onze 
provincie verblijft. Het dier is nauwelijks gezien en lijkt uit de buurt te blijven van mensen en 
bewoning. Formeel hanteert de provincie de nulstand voor edelherten en zou het dier afgeschoten 
moeten worden. 

In het geldende flora- en faunabeleidsplan 2014 wordt echter ruimte geboden aan zich zelfstandig 
vestigende dieren: als een nieuwe soort in een Drents biotoop past is deze in principe altijd welkom, 
zo is er te lezen onder de kop Ons Beleid (Flora- en faunabeleidsplan 2014, p. 15).  

Naar het zich laat aanzien heeft het dier op eigen kracht onze provincie weten te bereiken, en is het 
dier volgens het flora- en faunabeleidsplan automatisch passend binnen de Drentse biotopen. Dat 
betekent dat de discussie over edelherten in Drenthe naar ons idee verder moet gaan dan het 
adagium: we schieten het beest af. Een Soorten Effect Rapportage (SER) is aan de orde bij uitzetting 
van dieren die nu nog niet voorkomen in onze provincie. Voor een zich zelfstandig vestigend dier is 
dit niet het geval. 

De PvdA heeft hierover de volgende vragen: 

1. Bent u op de hoogte van het feit dat er sinds ongeveer twee jaar een wild edelhert verblijft in 
onze provincie? 

2. Bent u van mening dat het dier moet worden afgeschoten vanwege het ontbreken van een 
SER? Zo ja, hoe rijmt u dit met het huidige beleid zoals is vastgelegd in het flora- en 
faunabeleidsplan uit 2014?  

3. Bent u bereid met relevante organisaties op het gebied van flora- en faunabeheer in overleg 
te treden om in gezamenlijkheid een oplossing te zoeken voor deze kwestie? 

4. Bent u bereid in afwachting van de uitkomsten van dat overleg, geen onomkeerbare acties in 
te zetten (lees: afschieten van het hert)? 

 

We kijken belangstellend uit naar de beantwoording van onze vragen. 

Namens de PvdA-fractie, 

 

Rudolf Bosch 




