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Geacht bestuur,

Wij hebben kennisgenomen van uw standpunt. Wij betreuren de toonzetting van uw

brief. Met deze brief willen wij graag inhoudelijk en feitelijk reageren op de door u ge-

noemde punten.

U stelt ten onrechte dat het Holtingerveld (voorheen Havelte-Oost genoemd) niet is

aangewezen als Natura-2OO0-gebied. Definitieve aanwijzing vond plaats bij publicatie

d.d. 7 mei2013 in Staatscourant nummer 12211.

Na de decentralisatie Natuur heeft de minister van Economische Zaken de Regeling

aanwijzing Nationale Parken gewijzigd (publicatie d.d. 20 december 2012in Staats-

courant nummer 26543). De Nationale Parken zijn dus niet opgeheven zoals u stelt,

maar de verantwoordelijkheid voor de organisatie (voorheen de overlegorganen) is

door de minister overgelaten aan de regio. Nationale Parken kennen geen eigenstan-

dig wettelijk beschermingsregime en zijn als zodanig dus niet in strijd met de wettelijke

bescherming (zoals Natura-2000-doelen) en evenmin in strijd met de bepalingen van

de Boswet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. Per 1 januari

2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de realisatie van het Natuurnetwerk

Nederland (EHS). Daarbinnen bevinden zich2O Nationale Parken en worden

166 gebieden extra beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998/Natura

2000. Omgekeerd geldt voor de overige gebieden binnen het Natuurnetwerk niet het-

zelfde beschermingsregime als in de Natura-2O00-gebieden.

Aan de eisen die Natura 2000, Habitat- en Vogelrichtlijn stellen aan ingrepen of voor-

zieningen in een Natura-2OO0-gebied en die zijn vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten

voor het desbetreffende gebied, zal door ons als bevoegd gezag onverkort worden
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voldaan. U stelt ten onrechte dat er resultaatsverplichtingen zijn die zijn gebaseerd op

de gegevens op het Standaard Gegevens Formulier 2004. Wij wijzen u hierbij op de

uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in uw zaak
(nummer 20111343111/44) en volstaan met het citeren van vier zinnen uit deze uit-

spraak van 29 mei 2013:
"De gegevens die de lidstaten volgens de Habitatrichtlijn op dat formulier moeten in-

vullen zijn bedoeld voor die selectie. Die gegevens zijn niet bedoeld, en ook niet ge-

schikt, voor de beoordeting van gevolgen van een concreet project in een concreet
Natura-21)}-gebied. Die gevolgen dienen te worden gefoefsf aan de instandhou-
dingsdoelstellingen van dat gebied. (. ) De beroepsgrond faalt."

ln de bijlage geeft u een gedeelte van de tekst van het Compendium van de leefom-
geving weer. Ten onrechte is de laatste zin van het Compendium onder het kopje

Beleidsdoelen weggevallen, die luidt:
"De doelen van de VHR zijn niet te halen zonder aanvullend nationaal beleid."
En ook in de tussenliggende paragraaf met als kop "Ontwikkelingen Natura 2000"

wordt nadrukkelijk een link gelegd tussen de EHS en Natura 2000 en de waarde voor
planologische bescherming. Uw conclusie in de bijlage is daarmee niet gestaafd met
de tekst van het Compendium.

U gaat uit van de misvatting dat het instellen van de Stuurgroep betekent dat de

Nationale Parken qua begrenzing worden samengevoegd en vergroot. De Stuurgroep
heeft de opdracht het gebied integraalte benaderen, wat betreft de samenhang van

twee Nationale Parken en een derde Natura-2O0O-gebied met de omgeving. Dat bete-

kent niet dat het Holtingerveld of het omliggende gebied ineens wordt toegevoegd als
Nationaal Park of een Natura-2OO0-status krijgt, waar dat nu niet het geval is. Over-
eenkomstig de Regeling aanwijzing Nationale Parken is en blijft de minister bevoegd,

op voorspraak van Gedeputeerde Staten, eventuele wijzigingen in de begrenzing van

Nationale Parken aan te brengen. Wij hebben niet de intentie hiervoor een verzoek in

te dienen.

Wij hebben de Stuurgroep een afstemmingsopdracht meegegeven, maar géén be-

voegdheden. De Stuurgroep is te allen tijde gebonden aan democratisch vastgestelde
plannen zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan, een omgevingsverordening of een

Natura-2OOO-beheerplan. Dat laat onverlet dat de Stuurgroep een ambitie (BlP) kan

en moet formuleren en deze zal proberen via democratische weg in te brengen. Zo
hebben de overlegorganen ook altijd gewerkt. U weet uit de procedures die u hebt
gevoerd, dat het BIP geen juridische status heeft. Dat bevestigen wij hierbij, wellicht
ten overvloede.

De schaduwplannen waar u op doelt betreffen de lnrichtíngsplannen Dwingelderveld

en Oude Willem, zoals bedoeld in artikel 17 van de Wet lnrichting Landelijk Gebied
(WILG), 20 december 2006. Desbetreffende artikelen zijn niet vervallen bij de wijzigin-
gen, ingaande 1 januari 2014.De provincie heeft de bevoegdheid plannen onder de

WILG in uitvoering te brengen.

Wegens het ontbreken van bevoegdheden voor de Stuurgroep, kan deze dus ook
geen afbreuk doen aan het eigendomsrecht van burgers. De gemeenten hebben aan-
gegeven datzij hun bewoners en eigenaren kunnen en willen vertegenwoordigen in

de Stuurgroep.
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De agrarische eigenaren hebben bovendien via LTO Noord een plaats in de Stuur-

groep. Wij hebben het Drents Particulier Grondbezit gevraagd om als vertegenwoordi-

ger van de particuliere eigenaren plaats te nemen in de Stuurgroep'

Omdat het vooral om afstemming over doelen van betrokken organisaties gaat, heb-

ben wij besloten dat de Stuurgroep niet openbaar zal vergaderen. lndien van toepas-

sing, zullen wijzigingen met gevolgen voor derden via gemeente, waterschap of pro-

vincie openbaar gemaakt worden en waar nodig een normale besluitvorming en

zienswijzen- en inspraakprocedure doorlopen. Bevoegde gezagen kunnen geen rech-

ten of plichten ontlenen aan het gegeven dat de Stuurgroep Regionaal Landschap

heeft ingestemd met een plan.

Wij gaan ervan uit dat wij hiermee uw vragen voldoende hebben beantwoord.

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,

, secretaris

ga/wa.coll

Afschrift aan:

- de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

- het college van Burgemeester en Wethouders van Westerveld, Postbus 50,

7970 AB Havelte
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