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Geachte Statenleden,

Wie de media volgt, kan de indruk krijgen dat het nieuwe Flora- en Faunabeleidsplan alleen
over edelherten en wilde zwijnen gaat. Gelukkig gaat het om meer. Drenthe is een van de
mooiste provincies van ons land. Niet in de laatste plaats vanwege het landschap en de
uitgestrekte natuurgebieden. De investeringen van de afgelopen decennia betalen zich uit: de
natuur wordt mooier, soorten die verdwenen zijn keren terug en mensen komen er graag van
genieten. Een nieuw Flora- en Faunabeleidsplan moet helpen bij een goede omgang met die
natuur. Als natuurorganisaties mochten we bijdragen aan het tot stand komen daarvan. Het
plan dat Gedeputeerde Staten voorstellen, vinden we in grote lijnen een goed plan en een
flinke verbetering ten opzichte van het oude beleid.

Tegelijkertijd is het jammer dat de aanwezigheid van wilde zwijnen in de Drentse natuur al bij
voorbaat lijkt te worden afgeschoten. Dat staat haaks op de onlangs door de provincie
vastgestelde natuurvisie 'Gastvrije natuur'. Daarin is het uitgangspunt voor nieuwe soorten dat
als een soort in een Drents biotoop thuishoort deze in principe altijd welkom is. Daarbij
introduceert het nieuwe Flora- en Faunabeleidsplan juist de 'soort effect rapportage' als nieuw
instrument om een zorgvuldige afweging te maken voor die nieuwkomers. Wij begrijpen niet
waarom het wild zwijn wordt uitgesloten van deze analyse waarbij belangen op basis van
brede informatie worden afgewogen. Het dier weet via natuurlijke weg Drenthe te vinden en
zwerft inmiddels (solitair)al in grotere aaneengesloten natuurgebieden rond.

Woensdag 26 november staat het Flora- en Faunabeleidsplan op de agenda van de
Statencommissie Omgevingsbeleid en woensdag 17 december nemen Provinciale Staten een
besluit over het plan. Als natuurorganisaties hopen we op een goed debat. Om u daarbij te
helpen treft u hierbij een boekje met uitgebreide informatie over het wild zwijn. De
natuurorganisaties rekenen erop dat Provinciale Staten straks instemmen met het Flora- en
Faunabeleidsplan en Gedeputeerde Staten verzoeken om ook voor het wild zwijn een 'soort
effect rapportage'te laten opstellen. Op basis daarvan kunnen dan beslissingen worden
genomen.
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Aan Statenleden
Datum 17 november 2014

Ondenruerp FlOra-en Faunabeleidsplan

Wijwensen u veel plezier bij het'doonruroeten'van het boekje'Wilde Zwijnen'

Hoogachtend,
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