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verkrijgen over de consequenties voor Drenthe.. 
 
 

Visie van de fractie De fractie van de PvdA is bezorgd over enerzijds de werking van 
het PAS en anderzijds de aangekondigde beperking van 
middelen. De noodzakelijke maatregelen zijn niet afgedekt in het 
natuurakkoord. 
 

Vragen aan de overige 
fracties: 

1. Wordt de bezorgdheid zoals hierboven geformuleerd gedeeld? 
2. Kunnen we op de een of andere manier nog actie 

ondernemen om in elk geval de noodzakelijke maatregelen 
gedekt te krijgen 

 
 

Vragen aan het college van 
GS: 

Kunnen we op de een of andere manier nog actie 
ondernemen om in elk geval de noodzakelijke maatregelen 
gedekt te krijgen 
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Onderwerp: Definitieve aanwijzing resterende Natura 2O00-gebieden Drenthe

Geachte heer Bleker,

Uw staatssecretaris is voornemens nog in201186 Natura 2000-gebieden definitief
aan te wijzen. Voor Drenthe gaat het om de gebieden:

Fochteloërveen (PAS 1 b)

Drentsche Aa-gebied (PAS 1b)

Drouwenerzand (PAS 1a)

Havelte-Oost (PAS 1b)

Dwingelderveld (PAS 1 b)

Mantingerbos (PAS 1a)

Mantingerzand (PAS 1a)

Bargerveen (PAS 1b)

Wij hebben de 99% versies van de aanwijzingsbesluiten ambtelijk beoordeeld op ba-
sis van onze gebiedskennis. Wij wijzen er, in navolging van de brief van het IPO d.d.
19 december 2011 (zie bijlage 1) op dat deze medewerking niet gezien kan worden

als zijnde instemming met de definitieve aanwijzing.

ln alle acht gebieden voor Drenthe die nog aangewezen moeten worden, speelt stik-

stof een rol. Met name de Hoogveengebieden zijn ook op de lange termijn blijvend
gevoelig voor stikstof (en verdroogd). Op dit moment staat de haalbaarheid en betaal-

baarheid van de voorgestelde ecologische herstelmaatregelen nog niet vast. En dus is
er onzekerheid over het kunnen behalen van instandhoudingsdoelen.
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Wij hebben vertrouwen in de werking van het PAS, onder voorwaarde dat er voldoen-

de middelen door het Rijk beschikbaar worden gesteld om de noodzakelijke ecologi-

sche herstelmaatregelen in de eerste beheerplanperiode te kunnen nemen.

Drouwenerzand, Mantingerzand en Mantingerbos zijn ingedeeld in PAS categorie 1a.

Daar zijn de stikstofproblemen oplosbaar met normaal beheer en inrichting. De te

nemen maatregelen stuiten naar verwachting niet op maatschappelijke weerstand.

Deze gebieden kunnen wat ons betreft nu aangewezen worden.

De overige gebieden Dwingelderveld, Fochteloërveen, Havelte-Oost, Drentsche Aa en

Bargerveen zijn voor de PAS ingedeeld in categorie 1b. Dit betekent dat er weten-

schappelijk gezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de instandhoudings-

doelen niet in gevaar komen, waarbij behoud van waarden is geborgd en toekomstige

verbetering/uitbreiding mogelijk is, maar niet geborgd. Hierbij is er wel van uitgegaan

dat de geformuleerde herstelmaatregelen ook daadwerkelijk genomen worden.

Voor al deze 1b-gebieden zijn onder meer nog forse hydrologische herstelmaatrege-

len voorzien om de doelen veilig te stellen. Voor een deel moeten wij hierover nadere

afspraken maken met de waterschappen over de relatie met Kaderrichtlijn Water doe-

len. Voor een ander deel zijn extra investeringen nodig voor Ecologische herstelmaat-

regelen van de PAS, waarvoor op dit moment door het Rijk nog geen budget is vast-
gesteld. Bovendien hebben wij grote twijfels of het grond voor grond principe voor

onze provincie voldoende zekerheid biedt om de maatregelen te kunnen financieren.

De kosten ten behoeve van extra hydrologische PAS-maatregelen per jaar van 2012

tot en met 2018 zijn berekend. Het betreft hier maatregelen die niet gedekt zijn door

de Kaderrichtlijn Water of het deelakkoord Natuur. ln de bijlage bij uw brief aan de

Tweede Kamer van 15 december 201 1 wordt ten onrechte opgemerkt dat "behoudens

hydrologie, de maatregelen financieel zijn afgedekt in het onderhandelingsakkoord

natuur". Dat is niet juist. Zelfs indien er budget gevonden wordt voor hydrologische

maatregelen in het kader van de PAS, voor herinrichting bestaande natuur en voor

maatregelen in de veehouderij, is de betaalbaarheid en het maatschappelijk draagvlak

voor de maatregelen in de beheerplannen Natura 2000 en de PAS onzeker. De uit-

werking van de ontwikkelopgave van het onderhandelingsakkoord moet nog plaats-

vinden naar een verdeling over provincies en opgaven (Natura 2000, KRW, beheer

EHS, juridisch harde verplichtingen uit het ILG). Het is bovendien niet duidelijk of de

beschikbare middelen volgens het grond voor grondprincipe toereikend zijn voor de

uitvoering van noodzakelijke maatregelen. Uitwerking op gebiedsniveau is daarvoor

noodzakelijk.

De motie van de heer Dijkgraaf (SGP) die in de Tweede Kamer aan de orde is ge-

steld, met het voorstel om minimaal€ 5 miljoen, oplopend naar€ 15 miljoen per jaar

beschikbaar te stellen, is bedoeld ter dekking van de extra hydrologische maatregelen

in het kader van de PAS. De verhouding tussen berekende kosten (€ 33 miljoen per

jaar) en het geboden bedrag van € 5 - € 15 miljoen per jaar, is niet toereikend. Dit

betekent dat met name voor de Drentse hoogveengebieden en de blauwgraslanden

het ecologisch herstel in het kader van de PAS niet geborgd is.



Zolang er geen helderheid is over budget voor hydrologische (herstel)maatregelen,

de maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen en de financiering via het grond

voor grondprincipe, kunnen wij niet instemmen met de definitieve aanwijZng van

deze gebieden (Dwingelderveld, Fochteloërveen, Hâvelte-Oost, Drentsche Aa en

Bargerveen).
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Nalura 2000 en PAS

Geachte heer Bleker,

In uw brief aan de Tweede Kamer van 15 december Jl. over de aanpak van Natura 2000 en PAS
geeft u aan dat u voornemens bent om op korte termijn verder te gaan met definitieve aanwijz¡n-
gen voor de Natura 2000 gebleden. Deze brfef volgt op eeô bestuurlijk overleg met het IPO van
12 december jl. Daaraan voorafgaand heeft u de provlncies al gevraagd om eventuele opmerkln-
gen oP de laatste conceptvers¡es (99olo-versie) van de aanwijzingsbeslulten kenbaar te maken. De
provincles hebben, vanuit hun kennis van de gebieden en de daarin voorkomende waarden, mee-
gewerkÈ aan het ecologisch inhoudelljk afronden van de aanwijzingen.

Wlj wljzen u er echter nadrukkelljk op dat deze medewerklng niet opgevat kan worden als een for-
mele lns[emming met de aanwljzingsbesluiten. De bevoegdheld toE het nemen van de definltieve
aanwijzingen llgt bij het Rijk. Wij constateren dat de haalbaarheid en betaalbaarheld van maatre-
gelen, die noodzakeliJk zullen blljken om de ln de aanwijzingen opg€nomen doelen te venarezenliJ-
ken, op dit momenl nlet vast staan.

Hoewel provincies vertrouwen hebben in heL PAS-systeem zelf, ls hel elnddoel, met de PAS houd-
bare vergunnlngen te kunnen verstrekken, aflrankelljk van heL nemen van de noodzakellJke maat-
regelen. Aangezien die maatregelen vooralsnog niet gegarandeerd kunnen worden blijft er onze-
kerheid of de PAS, in het licht van de huldige ontwerp aanwljzlngen, eFfectief zal blijken te zijn.
Verder geven wlj aan dat îndien de betaalbaarheid van de uiWoering van de beheerplannen niet
zeker ls, door het bevoegde provinciale gezag niet tot vaststelllng zal worden overgegaan.

tnlichtlngen brj ¡ ir, Jeroen Huneker
Doorklesnummer : (070) 888 12 42
Bulagen : $€efi
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In de bijlage bij uw brlef aan de Tweede Kamer van 15 december jl, wordt ten onrechte opgemerkt
dat'behoudens hydrologle de maatregelen financieel zijn afgedekt in het onderhandellngsakkoord
natuur'. Dat ls niet juist. Zelts lndien er budget gevonden wordt voor hydrologische maatregelen in
het kader van PAS, voor herinrichtlng van bestaande natuur en voor maatregelen in de veehoude-
rij, is de betaalbaarheid van de beheerplannen Nðtura 2000 en de PAS onzeker, omdat ook de uil-
werking van de ontwikkelopgave vân het onderhandelingsakkoord nog moet plaatsvlnden naar een
verdeling over provlncies en opgaven (Natura 2000, KRW, beheer EHS, jurldlsch harde verplichtin-
gen ult het ILG), Het is bovendien nlet duidelijk of de beschikbare middelen volgens het grond voor
grondprincipe toerelkend zijn voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen. Uitwerklng op
gebiedsniveau is daarvoor noodzakelijk. Hier l¡gt ook een relatie me[ de ln hel onderhandelingsak-
koord overeengekomen evaluatie in 2016.

Verder constateren wij dat een aantal ln de voorloplge uitwerklng van de Programmatische Aanpak
StiksÈol' geinventariseerde maatregelen nog op maatschappelijke haalbaarheíd beoordeeld moet
worden. Provincies zullen hlerover de komende maanden reglonaal overleg voeren meÈ betrokken
overheden (gemeenten en waterschappen) en organisaties van natuurbeheerders en agrariërs.

In de bijlage bij de brief aan de Tweede Kamer staat verder dat de monitoring in hel kader van de
PAS plaats vindt in het kader van het SNL Natuurkwallteit en Monitoring. Wij onderschrijven van
harte dat er synergie [ot stand moet worden gebrachÈ bij de monitoringsverpllchtingen, maar er
moeten over de afstemmlng, de frequentle en de kosten nog wel afspraken worden gemaakt tus-
sen Rijk en provincies.

Een afschrift van deze brief zenden wij aan de leden van Tweede Kamer

et vriendelljke groet,
RPROVINCIAAL OVERLEG

drs. G, Beukema

Algemeen directeur




