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Motivatie voor agendering: Op dinsdag 27 juni 2017 lazen wij op RTV Drenthe dat het edelhert 
niet welkom is in het Drents-Friese Wold. Op woensdag 28 juni deed
gedeputeerde Jumelet hierover een mededeling aan de Staten, 
waarop GroenLinks meteen een debat aanvroeg in september. In de 
brief van GS over de Soorten Effect Rapportage met betrekking tot 
de mogelijke herintroductie van Groot Wild lezen wij nadere 
informatie. Naar aanleiding hiervan hebben onze fracties een aantal 
aanvullende schriftelijke vragen gesteld, die op 5 september 
beantwoord zullen worden.

In 2014 hebben de Staten zich uitgesproken vóór de komst van 
edelherten naar Drenthe, mits de Soorten Effect Rapportage positief 
zou uitvallen. Die SER was positief, de edelherten blijken van 
toegevoegde waarde voor het Nationaal Park en dus voor Drenthe. 
De uitgangspunten en de conclusies van de SER zijn door de 
stuurgroep unaniem onderschreven. Nu blijkt de stuurgroep het 
uiteindelijk toch niet eens te kunnen worden over de te nemen 
maatregelen om de lasten voor de landbouw te beperken en 
besloten te hebben dat er geen edelherten komen in het Drents-
Friese Wold.

Visie van de fractie De PvdA en GroenLinks zijn van mening dat er wel gewerkt moet 
worden aan de komst van edelherten naar Drenthe. Uiteraard moet 
daarbij oog zijn voor de lasten die die komst wellicht ook met zich 
mee gaat brengen. Zo moet er een goede regeling komen voor 
landbouwschade en moet er aandacht zijn voor de 
verkeersveiligheid.

Vragen aan de overige 
fracties:

1. Deelt u het standpunt van de PvdA en GroenLinks dat er wél 
gewerkt moet worden (onder voorwaarden) aan de komst van 
edelherten naar Drenthe?

2. Levert het door GS geschetste vervolgproces volgens u 
voldoende voortgang bij de komst van edelherten naar Drenthe?

Vragen aan het college van 
GS:

1.    Mogelijk aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording van de 
schriftelijke vragen



 

 

Samenvatting SER 

Herintroductie edelhert en spontane vestiging/komst damhert in het Drents-
Friese Wold 
 
Opbouw van de SER 
De SER is opgebouwd uit de volgende deelonderzoeken: 
Concretisering herintroductie edelhert 
Motivaction Bewonersonderzoek 
LTO landbouwschade 
Rapportage recreatiebaten 
Rapport juridische aspecten herintroductie edelhert.  
 

Uitgangspunten SER 
Voor de SER zijn uitgangspunten geformuleerd die als basis dienden voor alle deelonderzoeken en voor 
het in beeld brengen van de effecten. 
De uitgangspunten zijn: 
Er is geen integraal buitenraster om het gebied.  
De populaties edelhert en damhert in het gebied worden beheerd door middel van aantalsregulatie 
(afschot). 
De maximale voorjaarsstand in het gebied is 160 edelherten. 
Edelherten en damherten verhouden zich tot elkaar als 1:2. Met andere woorden, een edelhert kan 
worden vervangen door twee damherten.  
Damherten worden niet actief geïntroduceerd. De verwachting is dat binnen 10 jaar damherten vanuit 
Friese bronpopulaties het Drents-Friese Wold zullen koloniseren.  
Er wordt gestart met de herintroductie van 10 edelherten van verschillende geslachten en leeftijden.  
Er wordt gestart met kleine groepjes (2 tot 3 dieren) in meerdere deelgebieden binnen het DFW.  
Er zijn drie kernen waar met de herintroductie wordt gestart en waar tijdelijke uitwenrasters worden 
geplaatst.  
De herintroductie en uitwenperiode start eind maart.  
Na opening van de uitwenrasters vindt monitoring plaats naar het terreingebruik.  
Er is een gefaseerde groei naar roedels van maximaal tien dieren.  
Er vindt ook in de beginjaren – ook als de maximale stand nog niet is bereikt – aantalsregulatie plaats.  
Als in een van de deelgebieden de maximale stand wordt bereikt, vindt op dat moment aantalsregulatie 
plaats waarbij het jaarlijkse afschot gelijk is aan de jaarlijkse aanwas.  
Inliggende voormalige landbouwgronden (nu natuur) zijn en blijven aantrekkelijke fourageer- en 
rustgebieden 
 
 
Na de deelonderzoeken volgt een afwegingskader. Dit afwegingsmodel bestaat uit 4 stappen:  
1.  Objectieve en feitelijke effecten (uit de deelrapporten) 
2. Nuanceringen (zaken die niet als feiten in de rapporten benoemd staan, maar wel belangrijk zijn 

om mee te nemen in de afweging) 
3.  Oplossen of aanvaardbaar maken van negatieve effecten (input uit deelonderzoeken uit de 

klankbordgroep) 
4.  Synthese: oplossingsrichtingen vertalen naar randvoorwaarden. Als er overgegaan wordt tot 

herintroductie waarbij je rekening houdt met maatschappelijk draagvlak, dan moet aan deze 
randvoorwaarden worden voldaan.  

 
Het afwegingskader leidt tot de conclusie. De bevindingen van de deelrapporten, het afwegingskader en 
de conclusie vormen deel I van de SER.  
Deel II bestaat uit een verdere uitwerking van de randvoorwaarden en aanbevelingen. 
 

Samenvatting deelrapporten SER 
 
Concretisering herintroductie edelhert 



 

 

Uit het rapport Concretisering herintroductie edelhert komt als belangrijkste conclusie naar voren dat 
edelherten een overwegend positief effect hebben op de natuurwaarden van het Drents-Friese Wold. 
Edelherten zorgen ervoor dat het landschap dynamischer wordt. De overgangszones tussen bos en het 
open landschap wordt door edelherten breder, gevarieerder en structuurrijker. 
 
Bewonersonderzoek Motivaction 
Uit het bewonersonderzoek van Motivaction is naar voren gekomen dat het grootste deel van de 
omwonenden (66%) positief tegenover de komst van het edelhert staat. 15% van de omwonenden was 
neutraal en 19% was tegen. Als belangrijkste reden voor de komst van het edelhert werd genoemd  een 
verrijking van het gebied (34%). Herten zijn ook mooi (27%) en leuk (21%), aldus de voorstanders. 
Tegenstanders maken zich vooral zorgen over verkeersveiligheid in het gebied (46%) en de omvang van 
de hertenpopulatie in het Drents-Friese Wold (30%) 
  
Juridisch deelrapport 
Het uitzetten van edelherten in het Drents Friese Woud is een herintroductie, waarvoor het ministerie 
van EZ bevoegd is om op een aanvraag voor een ontheffing te beschikken. Afhankelijk van de locatie zal 
dat in overeenstemming moeten gebeuren met GS van Fryslân of Drenthe, of beide provincies. 
Aannemelijk lijkt dat in dit geval afstemming met beide colleges van GS zal moeten plaatsvinden. 
Het beheer van edelherten voordat de doelstand bereikt is, is mogelijk. Er moet dan worden aangetoond 
dat beheer noodzakelijk is en dat het doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Ook moet 
worden aangetoond dat er geen negatief effect is op de staat van instandhouding. Binnen het 
verspreidingsgebied van Nederland zal dat negatieve effect er niet zijn. Dit moet verankerd worden in 
een goedgekeurd (door beide GS’en) faunabeheerplan.  
Daarnaast is een aantal ontheffingen nodig (voor herintroductie (EZ), gebiedsbescherming (GS), 
soortenbescherming (GS), en populatiebeheer (GS)). 
 
LTO landbouwschade 
Vanwege de kennis van het gebied, de binding met de agrarische ondernemers en de mogelijkheden om 
vanuit een praktische invalshoek een analyse te aken, heeft LTO  opdracht gekregen om gevolgen voor 
de landbouw in beeld te brengen. Om de objectiviteit te kunnen waarborgen is een extern validatieteam 
aangesteld.  
De landbouwsector ondervindt in principe alleen negatieve effecten van herintroductie. Er zijn 2 
methodes gebruikt om de potentiele schade te berekenen. Het gaat daarbij om schade die kan 
voortvloeien uit aanwezigheid van maximaal 160 edelherten en  geen damherten, respectievelijk de 
combinatie van maximaal 80 edelherten en 160 damherten  (basisscenario doelstanden in SER). Het 
eerste scenario uit het LTO-rapport dat uitgaat van een doelstand van 160 edelherten in combinatie met 
160 damherten wordt nu buiten beschouwing gelaten, omdat die niet overeenkomt met het gekozen 
basisscenario van de SER. 
Er zijn 2 methodes gebruikt. De ene methode gaat uit van minimale en maximale voedselopname en een 
doorrekening daarvan. Op basis hiervan varieert de schade tussen de €21.000 en 3,2 miljoen euro, 
uitgaande van de maximale doelstand en 50% foerageren op landbouwgewassen. Herten zullen in de 
praktijk echter geen 100% landbouwgewassen eten en ook niet op één landbouwgewas foerageren. In 
de praktijk zullen beide gestelde uitersten uit deze benadering dan ook niet gebeuren, maar het was zo 
wel mogelijk  een minimale en maximale gewassen schade te berekenen. 
De tweede methode gaat uit van ervaringsgegevens uit de Veluwe en een doorrekening daarvan. Uit 
deze analyse volgt dat de schade varieert tussen de €35.753 en €53.630. Het externe validatieteam 
beschouwt de tweede rekenmethode als de meest betrouwbare inschatting van de te verwachten 
schade.  
LTO geeft aan dat deze schadecijfers een afbakening vormen van de onderkant van de op te treden 
schade (bij 100% foerageren op landbouwgewassen verdubbleen de schadecijfers). Het externe 
validatieteam geeft aan dat dit een theoretische benadering is want:  
- edelherten eten niet alleen landbouwgewassen 
- edelherten eten niet alleen hetzelfde gewas 
- het gewas is niet jaarrond aanwezig.  
Daarnaast geeft het validatieteam aan dat het effect van verzachtende maatregelen (zoals rasters, de 
plaats van uitzetting etc) niet is meegenomen in het rapport.  
 
Onderzoek recreatiebaten 
De belangrijkste recreatiebaten van de herintroductie van edelherten in het Drents-Friese Wold zijn: 
- recreatieve bestedingen en werkgelegenheid als gevolg van extra dagtochten;  
- recreatieve bestedingen en werkgelegenheid als gevolg van extra overnachtingen;  
- verkoop van vlees en geweien;  
- betalingsbereidheid voor deelname aan excursies. 



 

 

De bestedingen zijn onderverdeeld in directe bestedingen (bijvoorbeeld logies op camping, hotel, entree 
etc.) en afgeleide effecten (bijvoorbeeld uitgaven voor boodschappen en souvenirs).  
De te verwachten recreatiebaten komen uit op 2,68 miljoen euro en 89 extra banen van >12 uur. De 
berekeningen zijn gebaseerd op betrouwbare basisgegevens en de berekeningen zijn vrij conservatief 
uitgevoerd. De cijfers geven daarmee een realistische inschatting van toekomstige baten zonder op 
voorhand ‘rijk te rekenen’.  
 

Conclusie 
Er zijn voordelen voor recreatie en ecologie. Het bewonersonderzoek was overwegend positief. Het 
landbouwonderzoek geeft aan dat er negatieve effecten te verwachten zijn (inschatting tussen € 35.753,- 
en € 53.630). Deze effecten kunnen grotendeels worden weggenomen of verzacht. Er is  niet op geld 
gewaardeerde schade benoemd, bv de belemmeringen die mogelijk ontstaan voor toekomstige 
bedrijfsontwikkelingen, met name in de kapitaalintensieve teelten. Dat staat wel in het onderliggende 
rapport benoemd, maar het is moeilijk in de raming op te nemen, omdat we niet weten of die zich 
voordoet.  
Ten opzichte van de recreatiebaten uit het onderzoek (2,68 miljoen) kan gesteld worden dat de 
(financiële) schade beperkt is. 
 
Doel van de SER was om de maatschappelijke baten en lasten goed af te wegen. Uit de SER is gebleken 
dat er overwegend positieve effecten zijn te benoemen met betrekking tot herintroductie van edelherten 
en of de spontane komst van damherten in Nationaal Park het Drents-Friese Wold. Om de benoemde 
negatieve effecten aanvaardbaar te maken zijn randvoorwaarden (zie hierboven) bepaald. 
 
In het afwegingsmodel  zijn alle effecten naast elkaar gezet en na een nuancering gewogen. Deze 
weging is geen eenvoudige optelsom, de waarden zijn zeer divers. De meeste negatieve effecten kunnen 
opgelost of aanvaardbaar gemaakt worden. De negatieve effecten betreffen met name de 
landbouwsector, de positieve effecten zijn ecologisch, maatschappelijk en economisch van aard. 
 
Het kernteam SER komt tot de volgende  eindconclusie 
 
Herten leveren een positieve bijdrage aan de in het BIP gestelde doelen. Deze positieve bijdrage is niet 
alleen ecologisch van aard, herten leveren ook een grote maatschappelijke en toeristisch-economische 
meerwaarde op voor het Drents-Friese Wold. Binnen de landbouw sector zijn negatieve effecten 
benoemd. 
Introductie van edelherten is realiseerbaar, betaalbaar en het is haalbaar om een duurzaam voort 
bestaande populatie edelherten op de bouwen in het Drents-Friese Wold. 
 
 

Randvoorwaarden 
De belangrijkste voorwaarde is dat de populatie edelherten en damherten langzaam naar de doelstand 
(160 herten waarbij 1 edelhert uitwisselbaar is voor 2 damherten) toe kan groeien. Dat betekent dat er in 
een vroeg stadium beheerd (d.m.v. afschot) zal worden. De reden om dit te doen is om mogelijke schade 
beheersbaar te houden en maatschappelijk draagvlak te creëren. Op deze manier kan ook snel en 
adequaat worden ingegrepen als zich onwenselijke situaties (zoals onacceptabele schade, gevaarlijke 
verkeerssituaties etc) voordoen. Dit beheer moet worden opgenomen in het Faunabeheerplan van beide 
provincies zodat het ook juridisch houdbaar is. Hiermee voorkom je dat je beleid gaat formuleren dat 
niet uitvoerbaar is.  
De randvoorwaarden zijn in H.8 van de SER verder uitgewerkt. Hier wordt ook ingegaan op alle fysieke 
maatregelen die mogelijk zijn om negatieve effecten te voorkomen of verzachten. Dit zijn bijvoorbeeld: 
Hertkerende rasters 
Aantalsregulatie  
Instellen gebiedsfonds  
De plaats van uitzetting (in een stille kern en verder verwijderd van landbouwgebieden) 
Het gebruik van lokakkers 
Uitwenrasters en samenstelling van de groep om de edelherten honkvast te maken 
Gebruik recreatievoorzieningen en infrastructuur 
 
Besluit stuurgroep 2 februari  
 
Op 2 februari 2017 heeft de stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek over de SER 
vergaderd. Geconcludeerd werd dat er aan de opdracht voldaan was: het in beeld brengen van positieve 



 

 

en negatieve effecten van herintroductie edelhert / spontane komst damhert. De stuurgroep kon zich 
vinden in Deel I van de SER (t/m de conclusie). Afgesproken is dat na terugkoppeling met de achterban 
Deel I in de volgende stuurgroepbijeenkomst formeel zal worden voorgelegd ter vaststelling.  
Het besluit van de stuurgroep is dat we er samen uit moeten komen. En ook dat er twee aspecten 
worden onderzocht. Kosten totale omrastering en “het preventieve pakket”, waarbij het gebied deels 
van een raster wordt voorzien (vanwege landbouw of verkeersveiligheid) en er deels vrije migratie 
mogelijk blijft.  
Deel II (randvoorwaarden en aanbevelingen) zal verder uitgewerkt tot een plan van aanpak en zal 
worden en besproken met de stakeholders.  
 
Planning 
In de eerstvolgende stuurgroep (20 april 2017) zal Deel I van de SER formeel worden voorgelegd ter 
vaststelling. Hierna zal de SER moeten worden vastgesteld door beide GS’en van de provincies Drenthe 
en Fryslân en kunnen de trajecten in de praktische uitwerking van herintroductie gestart worden. Indien 
er ingestemd wordt met de plannen zal de feitelijke herintroductie in maart 2018 kunnen plaatsvinden.  
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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergaderingen van de Commissies OGB en
FCBE over de SER met betrekking tot de mogelijke herintroductie van groot wild

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben toegezegd u te informeren over de procedure met betrekking tot de Soorten
Effect Rapportage (hierna SER) voor de herintroductie van groot wild. Recent echter
(22 juni 2O17) is geconcludeerd door de Stuurgroep Regionale Landschap Drents-Friese
Grensstreek (hierna Stuurgroep) dat de tijd voor herintroductie van groot wild nog niet rijp is

Wij informeren u door middel van deze brief over de conclusies van de Stuurgroep en
voldoen daarmee aan de toezeggingen op 10 mei 2017 in de Commissie Omgevingsbeleid
(OGB) en op 28 juni 2017 in Commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE).

De Stuurgroep heeft in 2015 het initiatief genomen een SER herintroductie edelhert en
spontane vestiging/komst damhert in het Drents-Friese Wold op te stellen. De SER heeft als
doel 'maatschappelijke lusten en lasten van een maatregel goed te kunnen wegen'.
Op 20 april2017 heeft de Stuurgroep de SER vastgesteld. Uit de SER blijkt dat herten een
positieve toegevoegde waarde leveren aan de doelen voor het Drents-Friese Wold. Deze
positieve bijdrage is niet alleen ecologisch van aard, maar levert ook een grote maatschap-
pelijke en toeristisch-economische meen¡¡aarde op.

Na vaststelling van de SER hebben de leden van de Stuurgroep meerdere keren overleg
gevoerd over het plan van aanpak van de mogelijke herintroductie van groot wild. Over de
voorwaarden waaronder de introductie moet gebeuren, liepen de inzichten te veel uiteen.



De belangrijkste reden voor het niet bereiken van overeenstemming wordt door de
Stuurgroep als volgt beschreven: 'Verschillende stakeholders verschillen van mening. Dat
komt omdat de gevolgen zowel economisch als ecologisch groot zijn. Dat volledig draagvlak
binnen de Stuurgroep van groot belang is. Gelet op het ontbreken van een volledig ge-

dragen advies kan de Stuurgroep niet anders dan concluderen dat de edelherten voorlopig
niet naar het Drents-Friese Wold gebracht worden.'

Wij zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. Hierbij treft u deze brief aan.

De verwachting is dat het onderwerp in de toekomst weer op de agenda komt, maar datzal
enige tijd in beslag nemen. Zodra er nieuws is te melden over dit onderwerp, brengen wij u
daarvan op de hoogte.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

t
t CrL' secretaris

rgroep Nationaal Park Drents-Friese Wold
wa.coll
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Bestuursorganen met leden in de Stuurgroep Regionaal Landschap 
Drents-Friese Grensstreek 
 
i.a.a. Fauna Beheer Eenheid Drenthe en Fryslân 
  

 
 
 
Assen, Referentie Onderwerp: 
26 juni 2017 RLDFG1708 besluit edelherten Drents-Friese 

Wold 
 

 
 
Geacht bestuur, 
 
Afgelopen donderdag 22 juni heeft de stuurgroep van het Regionaal Landschap 
Drents-Friese Grensstreek een besluit genomen over de mogelijke komst van 
herten in het Drents Friese Wold. Daarover wil ik u graag informeren. 
 
De stuurgroep heeft besloten dat de tijd niet rijp is om edelherten te introduceren in 
Nationaal Park het Drents-Friese Wold. Over de randvoorwaarden voor de 
uitwerking van het plan van aanpak herintroductie werd tijdens de vergadering van 
22 juni geen overeenstemming bereikt. Daarom heeft de stuurgroep nu in 
gezamenlijkheid besloten dat de introductie van edelherten op dit moment niet 
haalbaar is. 
 
We hebben de mogelijkheden voor het introduceren van edelherten in het Drents-
Friese Wold, mede door uw inzet, zorgvuldig onderzocht. Uit de Soort Effect 
Rapportagei (SER) werd duidelijk dat edelherten van toegevoegde waarde zijn voor 
de doelen van ons Nationaal Park. Deze conclusie uit de SER werd in april 2017 
dan ook door alle stuurgroepleden onderschreven. Over de voorwaarden 
waaronder de introductie moet gebeuren, liepen de inzichten afgelopen donderdag 
echter teveel uiteen. Dit plan heeft zowel ecologisch als economisch en 
maatschappelijk gezien zoveel impact op het gebied en de omgeving, dat volledig 
draagvlak heel belangrijk is. Zolang die ontbreekt moet je concluderen dat de tijd er 
nog niet rijp voor is. 
 
We kunnen ons voorstellen dat dit besluit na de intensieve voorbereiding voor uw 
organisatie teleurstellend is. Als stuurgroep werken we door aan de volle breedte 
van alle opgaven vanuit de ambities voor het Nationaal Park. Er liggen hier veel 
kansen voor natuur, landschap en mens, die op dit schaalniveau ongekend zijn in 
Nederland. En wie weet komen daar ooit ook nog eens herten bij. 
 
Hier past ons een woord van dank aan de projectleider mevrouw Jori Wolf en het 
kernteam voor de inzet en betrokkenheid om een zo objectief mogelijke SER op te 
stellen.  
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Bij deze brief sturen wij u de inhoud van het persbericht onder embargo toe. Het 
persbericht wordt morgenochtend (27 juni 2017) naar de media gezonden. 
 
Mocht u naar aanleiding van het besluit vragen hebben, dan kunt u terecht bij de 
secretaris van het Nationaal Park, Catrien Scholten [c.scholten@drenthe.nl]. 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, namens de stuurgroep, 
 
 
 
Henk van Hooft, voorzitter 
 
 
 
                                                      
i Volledige documenten van de SER zijn te vinden op http://www.nationaalpark-
drents-friese-wold.nl/actueel/nieuws/@123492/ser-edelherten/  
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