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Geachte voorzitter/leden,

De provincies Groningen en Drenthe hebben samen met de waterschappen
Noorderzijlvest en Hunze en Aa's een beheerplan opgesteld voor de bever. Er

leven in Drenthe en Groningen naarschatting nu tussen de'125 en 180 bevers. De

terugkeer van de bever en een zich ontwikkelende populatie laten het succes van

ons natuurbeleid zien. ln sommige gevallen zorgen bevers echter voor overlast,
omdat zij gaten en gangen graven in dijken en stevige dammen maken. Dit tast
de (water)veiligheid aan en zorgt voor een ontregelde waterhuishouding.

Het beverbeheerplan brengt balans in de bescherming van de bever en de be-

scherming van de waterveiligheid en waterhuishouding. Een belangrijk on-
derdeel van het beheerplan is het beverprotocol. ln het beheerplan worden
keuze gemaakt ten aanzien van beheer en inrichting. Het beverprotocol
beschrijft hoe er gehandeld kan worden in het veld.

Doelvan het beverbeheerplan is om voor de beheergebieden van de water-
schappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest de bescherming van bevers te borgen
en tegelijkertijd heldere richtlijnen te formuleren in een beverprotocol om vlot
en effectief op te kunnen treden bij schades, grote schaderisico's of conflicten
met ecologische doelstellingen.

De beheergebieden van de waterschappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest zijn
onderverdeeld in drie verschillende zones van beverbeheer:
. Groene zone ("bever welkom"): hier kunnen bevers zich prima vestigen
. Oranje zone ("bever met aandacht): hier kunnen bevers zich vestigen, mits zijn

natuurlijke gedrag geen nadelig effect heeft op de omgeving. Landbouw is het
belangrijkst in dit gebied.
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. Rode zone ("bever groot risico"): bevers zijn hier niet wenselijk vanwege het
grote, onacceptabele risico voor de waterveiligheid. ln deze gebieden worden
bevers gevangen en verplaatst. Als alle alternatieven geprobeerd zijn, kan hier
overgegaan worden op het doden van de bever.

ln de provincie Drenthe ligt geen rode zone.

Het beverbeheerplan, met als belangrijke bijlage het beverprotocol, dienen als

onderbouwing voor de te verlenen generieke ontheffing van de verbodsbepa-

lingen in de Wnb door het bevoegd gezag.

Het beverbeheerplan kan worden geraadpleegd op
www.p rovi ncie.d renthe. n l/natu u r.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris


