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Onderwerp: Beantwoording toezegging in Statencommissie OGB en PS van 12 en

26 juni 2013 over aanvullend ClG-advies Herijking EHS

Geachte voorzitter/leden,

U hebt op 26 juni 2013 de Herijking Ecologische EHS) unaniem vastgesteld. Echter de

insprekers en de discussie in de Statencommissie OGB van 12juni 2013 en uw ver-
gadering van 26 juni 2013 riepen een aantal vragen bij u op. Gedeputeerde Munniks-

ma heeft toegezegd de discussiepunten die tijdens de inspraak door de insprekers en

door de Statencommissie zijn gemaakt ter advisering voor te leggen aan de CLG.

Ter voorbereiding van het ClG-advies is de Ambtelijke werkgroep CLG bij elkaar
geweest en heeft zich over deze discussiepunten beraden.
- De Ambtelijke werkgroep CLG heeft de reactie van de insprekers geanalyseerd

en is tot de conclusie gekomen dat een aantal naar voren gebrachte punten een

directe relatie heeft met de bestaande criteria van EHS zoals u deze heeft vast-
gesteld in 2010 als onderdeel van de Omgevingsvisie. De herijking van de EHS

is gebaseerd op het bestaande EHS-beleid, derhalve staan de criteria van de
EHS niet ter discussie.

- De Ambtelijke werkgroep CLG trekt de conclusie dat de insprekers tijdens de

Statencommissie Omgevingsbeleid van 12juni 2013 vooral zijn ingegaan op

hun individuele situatie. Dit geldt ook voor de inspraakreactie van de LTO be-

houdens de aankoopplicht. De bea¡varen hebben, zo blijkt uit de analyse van de

werkgroep, betrekking op de criteria van de EHS en ook op de criteria Wet
Ammoniak en Veehouderii (WAV)zoals in bovengenoemd punt genoemd.

Beide criteria vormen geen onderdeel van de Herijking EHS.

- De criteria van de Heriikinq EHS zijn volgens de Ambtelijke werkgroep CLG
goed toegepast. Dit betekent onvermijdelijk dat er pijnpunten voor alle partijen

in zitten. Niet alle pijnpunten voor landbouw, natuur en/of water zijn met de Her-
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ijking EHS opgelost. De Ambtelijke werkgroep CLG staat achter het algemene

beeld en vindt dit evenwichtig.

ln uw vergadering is de toevoeging van 72 ha als gevolg van de inspraak-

reacties aan de orde geweest. Op basis van inspraakreacties zijn namelijk

212ha extra geschrapt en 72 ha toegevoegd aan de EHS. Van die72 ha is bij

de herijking aanvankelijk 25 ha geschrapt en als gevolg van de inspraak weer

toegevoegd. De Ambtelijke werkgroep CLG heeft dit onderdeel beoordeeld op

basis van de criteria van de Heriikinq EHS en staat hier volledig achter.

ln de Nota van Beantwoording is aangekondigd dat de verbindingen op de

EHS-kaart 2014 nader bekeken worden. De Ambtelijke werkgroep CLG geeft

aan dat het eerste concept van het kaartbeeld van de verbindingen er goed

uitziet.

Op grond van de bevindingen van de Ambtelijke werkgroep CLG is het advies van de

CLG:

1. herbevestiging positief advies ten aanzien van de uitwerking van Herijking EHS;

2. herbevestiging dat de zienswijzen van de insprekers op een zorgvuldige wijze

behandeld zijn en deugdelijk in de Nota van Beantwoording zijn weergegeven;

3. herbevestiging van het advies: op basis van de inspraakreacties en criteria Her-

ijking EHS is 212 ha geschrapt en 72 ha toegevoegd aan de EHS;

4. bovendien adviseert de CLG, op basis van het advies van de Ambtelijke
werkgroep CLG, dat de komende actualisatie van de EHS 2014, zoals nu

geschetst, slechts een geringe aanpassing is die de kwantiteit en kwaliteit van

de EHS niet beinvloedt.

Wij hebben besloten het advies van de CLG over te nemen en u hierover met deze

brief te informeren.

Hoogachtend

Gedepu van Drenthe,

secretaris
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voorzitter
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