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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake groot wild

in Drenthe

Geachte mevrouw Van Dinteren,

Vraao 1

Kent u de artikelen over dit onderwerp zoals deze zijn verschenen in het Dagblad van

het Noorden en de Meppeler Courant??

Antwoord 1

Vraao2
Deelt u de mening van de natuurbeschermingsorganísaties dat aanwezigheid van

groot wild een positief effect zal hebben op zowel de recreatieve aantrekkelijkheid van

Drenthe als de diversiteit van de Drentse natuur?

Antwoord 2
Ja, in potentie kan groot wild een positieve bijdrage leveren aan de

recreatieve aantrekkelijkheid en de biodiversiteit van Drenthe.

Vraaq 3
Kunt u ons inzicht geven in de mogelijke grootte van de onkosten die voortkomen uit

schade door deze dieren in relatie tot het totale beheersbudget?

Ja
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Antwoord 3
Volgens de schadecijfers van het Faunafonds bedroeg de landbouwschade
veroorzaakt door edel- en damheñen in de provincies waar deze dieren
voorkomen in de 2" helft van 2012 ruim € 84.000,--.
De schade veroorzaakt door het wilde zwijn in diezelfde provincies bedroeg in
de 2" hetft van 2012 ruim € 75.500,--. Hierbij moet rekening worden gehouden
dat voor het overgrote deel van ons land het nulstandbeleid geldt. Wanneer dit
beleid wordt losgelaten zullen deze bedragen fors toenemen.

Vraao 4
Kunt u ons aangeven wat de kosten van de investeringen in ecoducten z'rjn en wat de
kosten zijn van het blijven afschieten van groot wild??

Antwoord 4
ln Drenthe zijn 2 ecoducten gerealiseerd en er is 1 in aanbouw. De kosten
daarvoor bedragen € 12.500.000,-. Deze kosten zijn volledig door het R'tjk

betaald en hebben naast een ecologische betekenis tevens een rol in het
vergroten van de verkeersveiligheid. Ecoducten zijn aangelegd voor het
verbinden van natuurgebieden voor alle soorten landdieren en niet alleen voor
groot wild. Voor het uitvoeren van Rijksbeleid namelijk het beheer van groot
wild wordt in Drenthe jaarlijks € 2.000,-- begroot. ln dit bedrag zijn de
i nstru ctie koste n opg e no me n.

Vraao 5
Vindt u de investeringen in ecoducten geen'verloren'geld indien niet alle natuur
daardoor de EHS optimaal kan gebruiken??

Antwoord 5
Ecoducten zijn gebouwd voor alle inheemse diersoorten, zoals reewild,
dassen, vlinders, libellen, reptielen etc. die in Drenthe voorkomen. Deze
investering is bedoeld voor de komende decennia. ln die zin is er geen sprake
van'verloren' geld. Het nulstandbeleid is een Rijksbeleid, dat geldt in de
provincies waar de leefgebieden van de grote evenhoevigen zijn. Op dit
moment loopt er een landelijk onderzoek naar de handhaafbaarheid van het
vigerende nulstandbeleid. De resultaten van dit onderzoek zullen wij
betrekken bij ons nieuwe faunabeleidsplan.

Vraaq 6

Kunt u inzicht geven in de eventuele effecten op verkeersveiligheid in Drenthe?

Antwoord 6
Edelherten en damherten zijn grote dieren die bij eventuele aanrijding meer
schade aanrichten dan reeën. De kans op lichamelijk /efse/ is bij aanrijdingen
met deze dieren zeker aanwezig. Aanrijding met snelheden van 80 km/u of
hoger vergroot deze kans op ernstig letsel of erger.
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YraagT
Bent u van plan in te gaan op de uitnodiging van de natuurbeschermingsorganisaties

om te gaan praten met de omgeving en de organisaties over consequenties van
toelaten van groot wild in Drenthe?

Antwoord 7
Ja, dat zit al in onze planning

Vraao B

Bent u, mede afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg, van plan te werken aan
een wijziging van het Faunabeleidsplan zodat groot wild in de toekomst zijn normale
habitatniche in Drenthe kan innemen?

Antwoord I
De provincie Drenthe gaat met de natuur- en maatschappelijke organisaties in
gesprek onder welke voorwaarden groot wild mogelijk een plek kan krijgen in
natuurgebieden. Samen met deze organisaties en de gemeenten wil de
provincie de voor- en nadelen, de beheersbaarheid en de kosten in beeld
brengen. Het resultaat krijgt een plek in het Faunabeleidsplan dat dit jaar
wordt geactualiseerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris

tl</coll




Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
De heer J. Tichelaar
Postbus 122
9400 AC Assen 
Datum: Assen, 23 januari 2013
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO
Geachte heer Tichelaar,
GroenLinks heeft de volgende schriftelijke vragen inzake groot wild in Drenthe. 
Toelichting:
Drentse natuurbeschermingsorganisaties maken bezwaar tegen het beleid van de 
provincie om groot wild (wilde zwijnen, edelherten ea) dat Drenthe binnenkomt onmiddelijk 
af te schieten. In berichten in het Dagblad van het Noorden en de Meppeler Courant 
geven zij aan dat er ruimte is voor deze dieren in de Drentse natuur en dat er ook een 
belangrijke meerwaarde is voor recreatie en natuur van de aanwezigheid van deze dieren. 
De organisaties dringen aan op overleg met de omgeving en herziening van het 
faunabeleidsplan. Gedeputeerde Munniksma reageert in de krant met name met 
betrekking tot eventuele vergoedingen van geleden schade, die ten laste van het budget 
voor natuurbeheer zouden komen.
Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS):
1. Kent u de artikelen over dit onderwerp zoals deze zijn verschenen in het Dagblad vh 

Noorden en de Meppeler Courant?
2. Deelt u de mening van de natuurbeschermingsorganisaties dat aanwezigheid van 

groot wild een positief effect zal hebben op zowel de recreatieve aantrekkelijkheid van 
Drenthe als de diversiteit van de Drentse natuur?

3. Kunt u ons inzicht geven in de mogelijke grootte van de onkosten die voortkomen uit 
schade door deze dieren in relatie tot het totale beheersbudget?

4. Kunt u ons ook aangeven wat de kosten van de investeringen in ecoducten zijn en wat 
de kosten zullen zijn van het blijven afschieten van groot wild?

5. Vindt u de investeringen in ecoducten geen 'verloren geld' indien niet alle natuur 
daardoor de EHS optimaal kan gebruiken?

6. Kunt inzicht geven in de evt effecten op verkeersveiligheid van groot wild in Drenthe?
7. Bent van plan in te gaan op de uitnodiging van de natuurbeschermingsorganisaties om 

te gaan praten met de omgeving en de organisaties over consequenties van toelaten 
van groot wild in Drenthe?

8. Bent u, mede afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg, van plan te werken aan 
wijziging van het faunabeleidsplan zodat groot wild in de toekomst zijn normale 
habitatniche in Drenthe kan gaan innemen?

Namens de fractie van GroenLinks,
Gabriëlle van Dinteren


