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Geachte Statenleden,

Tijdens de Statencommissie vergadering van 11 mei jongstleden heb ik toegezegd de door PVV en
GroenLinks gestelde Statenvragen over het Uitvoeringsplan flora en fauna schriftelijk af te doen.
Bijgaand de beantwoording op de gestelde Statenvragen. Tevens ontvangt u bijgaand het aangepaste
overzicht van wet- en regelgeving team Landelijk Gebied.

Statenvragen Fractie PVV
Het stukje over de SER (Soort Effect Rapportage) op pag. 36 is wel een beetje vaag geworden. In het
verleden was er toch sprake van een SER die opgesteld zou worden als b.v. Groot Wild als Edelhert en
Wild Zwijn toegelaten zou gaan worden in gebieden van Drenthe ofwel bij opheffing van het
nulstandsbeleid, wordt dit nu losgelaten en waarom? Is dit wel verstandig?
Antwoord: In het Flora- en faunabeleidsplan (Ffbp) werd de SER genoemd bij (her)introductie van
soorten. In paragraaf 4.1 van het Ffbp werd ook verwezen naar een SER door de initiatiefnemer bij
introductie van grote hoefdieren. Het opstellen van een SER bij (her)introductie van soorten is in het
Uitvoeringsplan flora en fauna (Upff) niet gewijzigd.
In bijlage 2 van het Ffbp werd vermeld dat bij de spontane verschijning van edelherten en/of
damherten in grote aaneengesloten bos- en natuurterreinen met een oppervlakte van ten minste 2500
hectare een SER door de provincie zou worden uitgevoerd. In een bijgaande noot werd vermeld dat de
spontane komst van het edelhert de komende decennia niet te verwachten viel. Inmiddels is er al
enige tijd sprake van aanwezigheid van een enkel edelhert in Drenthe en wordt de spontane komst van
het damhert op korte termijn verwacht. In het Upff is bepaald dat bij spontane komst van het edelhert
en damhert geen SER wordt uitgevoerd. Er is besloten dat de FBE bij toenemende aantallen van
edelherten of damherten zal worden gevraagd een advies op te stellen over toekomstig beheer.
Aansluitend kan een faunabeheerplan door de FBE worden opgesteld. Deze rol van de FBE sluit aan bij
de Wet natuurbescherming welke na de vaststelling van het Ffbp in werking is getreden. 

Statenvragen Fractie GroenLinks
A. Bij de bespreking op 9 maart 2022 natuurvisie en concept Uitvoeringsplan flora en fauna is het
geconstateerd dat het fijn was om in de natuurvisie een aanvullend te krijgen. We realiseren ons dat
het complex is. Onze vraag uit de commissie is deels beantwoord, maar niet helemaal.
1. Kan in het overzicht nog duidelijk gemaakt worden waar bijv. het ganzenakkoord en het
beverbeheerplan een plek hebben? Dit overzicht is voor de huidige Statenleden fijn, maar ik denk ook
zeker al aan de komende periode met nieuwe Statenleden, waar een overzicht ook van grote
meerwaarde kan zijn. De gedeputeerde heeft dit 9 maart toegezegd dit in de definitieve versie van het
upff te verwerken.
2. Kan dit schema nog toegevoegd worden en opnieuw aan de Staten gestuurd worden?
* Het beverbeheerplan is te zien als een Soortenmanagementplan. Het Soortenmanagementplan is
gericht op het bestrijden van overlast en ziet niet op het doden van bevers. Op basis van het
Soortenmanagementplan heeft de provincie aan het waterschap een ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming verleend. In paragraaf 3.2 van het Upff staat uitgebreider beschreven welke
functie wij geven aan een Soortenmanagementplan. Het beverbeheerplan is toegevoegd aan het
overzicht in de kolom van besluiten van GS, zie geel in de bijlage.
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Europa  

· Verdragen Bern en Bonn  

· Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn   

· Natura 2000  

· Exotenrichtlijn met Unielijst  

· Kaderrichtlijn Water  





Rijk  

· Wet natuurbescherming  

· Wet stikstofreductie en natuurverbetering 

· Spoedwet aanpak stikstof 

· Wet ammoniak en veehouderij  

· Besluit natuurbescherming  

· Regeling natuurbescherming  

· Regeling versneld natuurherstel  

· Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij Natura 2000  

· Beleidslijn Tijdelijke Natuur  





Regelgeving Rijk en provincie(s)  

· Programma Natuur  

· Bossenstrategie  





Afspraken Rijk en provincie(s)  

· Natuurpact  

· Voortgangsrapportage Natuur  





Regelgeving provincies  

· Subsidiestelsel Natuur en Landschap  





Provinciale Staten  

· Omgevingsvisie  

· Natuurvisie   

· Provinciale Omgevingsverordening  

· Koersdocument Drentse aanpak Stikstof 

· Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer (SVNL)  

· Verordening POP3 subsidies provincie Drenthe  

· Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving  

· Ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie (bosbeleidsplan, 1996) 

· Kaart Wet ammoniak en veehouderij 

· Investeringsagenda, uitwerking agenda Boer-burger-natuur Drenthe 

· Kennisgenomen van Uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025 

Gedeputeerde Staten  

· Beleidsregels Wet natuurbescherming  

· Uitvoeringsplan flora en fauna  

· Programma Natuurlijk Platteland (PNP)  

· Uitvoeringsprogramma Natuur 2020-2023  

· Soortenrijk Drenthe  

· Afsprakenkader Soortenrijk Drenthe  

· Gebiedsverkenningen stikstof 

· Gebiedsagenda’s stikstof 

· Gebiedsplannen stikstof 

· Natuurbeheerplan  

· Natura 2000 beheerplannen (14 gebieden)  

· Gebiedsanalyses  

· Notitie Drainage en beregening rondom Natura 2000-gebieden 

· Goedkeuren Faunabeheerplannen  

· Ree  

· Landelijk vrijgestelde soorten  

· Wildsoorten (jacht) 

· Beverbeheerplan (soortenmanagementsplan)

· Aanwijzen Natuurnetwerk Nederland  

· Programma toekomstgerichte landbouw  

· Regiodeals  

· Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland  

· Agenda Boer, burger, natuur Drenthe  

· Ontwikkelagenda melkveehouderij  

· Aanwijzingsbesluit landgoed Overcingel    

· Aanwijzingsbesluit toezichthouders    

· Uitvoeringsbesluit subsidie natuur- en milieueducatie   

· Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen  



· Instellingsbesluiten en Reglementen van Commissies  

· Commissie Landelijk Gebied  

· Bestuurscommissies Wilg/PNP  

· Adviescommissies PNP  

· Adviescommissies POP3  

· Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe 



· Subsidieregelingen  

· Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Drenthe (SKNL)  

· Biodiversiteit   

· Uitvoeringsbesluit subsidie natuur- en milieueducatie   

· Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe    

· Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten    

· Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe   

· Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe   

· Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven   

· Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw Drenthe    

· Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe   

· Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe   

· Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe   

· Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland



· Openstellingbesluiten  

· SVNL  

· SKNL  

· POP3+   

· LEADER 



· Besluiten tot mandaat, machtiging en volmacht  

· SNN  

· RVO  

· Prolander  

· Regiodeal  

· Stichting Certificering SNL 





* De resultaten uit het nog tot stand te komen ganzenakkoord zal de basis gaan vormen voor het
opstellen van een faunabeheerplan door de FBE.  Het ganzenakkoord is niet opgenomen in het
overzicht omdat deze nog niet tot stand is gekomen.

B. Ook een actief soortenbeleid voor meer soorten bijvoorbeeld de reptielen en een aantal specifieke
vogelsoorten zoals paapje, tapuit, grauwe klauwier, draaihals en zwarte specht zouden in het Upff
verwerkt worden hebben wij op 9 maart aangegeven. Hiervoor heeft Drenthe binnen haar
provinciegrenzen misschien wel het belangrijkste (potentiële) leefgebied in Nederland.
1. Waar kan kunnen we dit terugvinden?
Over actief soortenbeleid is op 9 maart bij de vaststelling van de Natuurvisie en de bespreking van het
Upff aangegeven dat provincie Drenthe hier tot nu toe nog beperkt invulling aan heeft gegeven maar
dat er aan gewerkt wordt.
Belangrijke stappen, met name buiten de begrenzing van het NNN, zijn gezet in de ontwikkeling van
Soortenrijk Drenthe. Hierin zal onder meer uitgewerkt worden hoe wij de basiskwaliteit van natuur in
Drenthe zullen ondersteunen.
Wat betreft aanvullend actief soortenbeleid binnen de begrenzing van het NNN zijn wij nog minder
ver. Dit jaar wordt de opgave voor actief soortenbeleid verder verkend en ontwikkeld.
De Staten zullen we op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Overigens zijn de genoemde
vogelsoorten allemaal aangewezen als instandhoudingsdoelstelling voor (gedeeltelijk) in onze provincie
gelegen Natura 2000-gebieden, waarin de strikte bescherming van het leefgebied voor deze soorten
geborgd is.

Met vriendelijke groet,

Henk Jumelet
Gedeputeerde

+31 592 365555
h.jumelet@drenthe.nl

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
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www.provincie.drenthe.nl
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Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en allleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.
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Europa 
• Verdragen Bern en Bonn 
• Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn 

o Natura 2000 
• Exotenrichtlijn met Unielijst 
• Kaderrichtlijn Water

Rijk 
• Wet natuurbescherming 

o Wet stikstofreductie en natuurverbetering
o Spoedwet aanpak stikstof

• Wet ammoniak en veehouderij
• Besluit natuurbescherming 
• Regeling natuurbescherming 
• Regeling versneld natuurherstel 
• Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij Natura 2000 
• Beleidslijn Tijdelijke Natuur
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• Programma Natuur
• Bossenstrategie 
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• Natuurpact 
• Voortgangsrapportage Natuur
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o Soortenrijk Drenthe   

• Afsprakenkader Soortenrijk Drenthe   
• Gebiedsverkenningen stikstof  
• Gebiedsagenda’s stikstof  
• Gebiedsplannen stikstof  
• Natuurbeheerplan   
• Natura 2000 beheerplannen (14 gebieden)   
• Gebiedsanalyses   
• Notitie Drainage en beregening rondom Natura 2000-gebieden  
• Goedkeuren Faunabeheerplannen   

o Ree   
o Landelijk vrijgestelde soorten   
o Wildsoorten (jacht)  

• Beverbeheerplan (soortenmanagementsplan) 
• Aanwijzen Natuurnetwerk Nederland   
• Programma toekomstgerichte landbouw   

o Regiodeals   
o Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland   
o Agenda Boer, burger, natuur Drenthe   
o Ontwikkelagenda melkveehouderij   

• Aanwijzingsbesluit landgoed Overcingel     
• Aanwijzingsbesluit toezichthouders     
• Uitvoeringsbesluit subsidie natuur- en milieueducatie    
• Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen   

 
• Instellingsbesluiten en Reglementen van Commissies   

o Commissie Landelijk Gebied   
o Bestuurscommissies Wilg/PNP   
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• Subsidieregelingen   
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o Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie 
Drenthe    

o Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe    
o Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland 
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