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Geachte mevrouw Bakker en heer Kuipers,

ln uw brief van 14 juli 2017 met als onderwerp 'Het niet welkom zijn van de edelhert'
stelde u een aantal vragen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
ls GS het met ons eens dat de positieve Soorten Effect Rapportage een duidelijke
positieve stap is op de weg naar de komst van edelherten naar Drenthe?

Antwoord 1

ln het Flora- en faunabeleidsplan, welke door u r.s vasfgesteld op 14 december
2014, is bepaald dat voorafgaand aan een besluit tot herintroductie van het
edelhert een Soorten Effect Rapportage (SER) moet worden opgesteld. ln een
SER dient de initiatiefnemer onder andere te beschrijven: het introductieplan,
de te verwachten ecologische en financiële effecten en de (uitvoerings) maat-
regelen die worden genomen om andere relevante belangen te waarborgen.

Het opstellen van de SER,s een stap in de procedure tot herintroducfie. Naasf
de provinciale SER-procedure speelt de wettelijke procedure.

Artikel 3.34 lid 5 van de Wet natuurbescherming bepaalt dat de minister van
Economische Zaken bevoegd is tot het verlenen van een ontheffing op het
verbod tot herintroductie van soorten. Het besluit tot ontheffingverlening kan
alleen genomen worden in overeenstemming met Gedeputeerde Staten van
de provincie(s) waar de herintroductie plaatsvindt, in dit geval Drenthe en
Friesland.
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Op 20 april 2017 heeft de Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-
Friese Grenssfreek (hierna stuurgroep) een 'Soorten Effect Rapportage
Drents-Friese Wold'vastgesteld. Over de voorwaarden waaronder de intro-
ductie van het edelhert moet gebeuren, Iopen de inzichten binnen de stuur-
groep teveel uiteen zodat door hen is geconcludeerd dat'de tijd er nog niet
rijp voor is'. De stuurgroep is van mening dat volledig draagvlak binnen de

stuurgroep heel belangrijk is, omdat het plan tot herintroductie zowel ecolo-
grsch a/s economisch en maatschappelijk gezien zoveel impact op het gebied
en de omgeving heeft. Wij delen het standpunt van de stuurgroep dat dit
draagvlak in deze van wezenlijk belang is. Dit sluit ook aan bij onze visie en
kernwaarden zoals deze zijn verwoord in ons collegeakkoord.

Vraao 2

Kan het college ons inzicht geven in de discussie binnen de stuurgroep die heeft
geleid tot dit besluit? Welke afvaardiging(en) hebben bezwaar tegen de komst van
edelherten naar het DFW en om welke reden(en)?

Antwoord 2

Voor inzicht in de discussie binnen de stuurgroep verwijzen wfl u naar de ver-

slagen van de vergaderingen van de stuurgroep. Deze kunt u vinden op
http : //www. provi nci e. d re nth e. nl /re g io n aal I a nd sch a p/org an isatie/

Vraaq 3

Er is geen 'volledig draagvlak'; kunt u aangeven of draagvlak ontbreekt bij één of
enkele partijen, dan wel een sterkere verdeling in de stuurgroep?

Antwoord 3
Zie antwoord bij vraag 2

Vraao 4

ls de stuurgroep bevoegd om een dergelijk besluit te nemen? Wat heeft deze beslis-
sing voor gevolgen voor het verdere proces? ls een proces tot herintroductie mogelijk
zonder volledig draagvlak in de stuurgroep?

Antwoord 4

De stuurgroep is de initiatiefnemer van het opstellen van de SER fof herintro-
ductie van het Edelhert en de spontane vestiging van het Damhert in het
Drents Friese Woud. De initiatiefnemer kan zelf bepalen of zij het initiatief wil-
len voortzeften. De stuurgroep heeft besloten dat de introductie van Edelher-
ten op dit moment niet haalbaar is. De brief van de stuurgroep waarin dit is
meegedeeld r,s reeds in uw bezit.
Het besluit van de stuurgroep heeft tot gevolg dat de uitkomsten van de SER
niet door de stuurgroep worden aangeboden aan de colleges van Gedepu-
teerde Sfafen van Friesland en Drenthe.
Zie verder het antwoord bij vraag 1.
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Vraaq 5
Welke afspraken had u gemaakt, voorafgaand aan het bericht van de stuurgroep, met
provincie Fryslân over het te volgen proces?

Antwoord 5
Voorafgaand aan het bericht van de stuurgroep hebben wij met de provincie

Friesland over het te volgen proces afgesproken de Staten van beide provin-
cies zoveel als mogelijk gelijktijdig te informeren over de conclusies van de

stuurgroep, zodra wfl deze zouden ontvangen. Afhankelijk van de strekking
van de bevindingen van de stuurgroep zouden wij dan elk het verdere proces

schefsen. Zie bijgaand de brief van Gedeputeerde Sfaúen van Friesland die
aan provinciale staten van de provincie Friesland is verzonden.

Overigens heeft de provincie Friesland geen beleid over (her)introductie van
soorten vastgesteld. De provincie Friesland hanteert op dit moment een nul-
stand voor edelherten binnen de provinciegrenzen.

Vraaq 6
Hoe kijkt GS er tegen aan dat een kleine groep ondernemers een ontwikkeling lijkt te
blokkeren die door de politiek en een meerderheid van de omwonenden gewenst

wordt, goed is voor de economie en het ecosysteem, en waarvan de nadelen
beheersbaar zijn?

Antwoord 6

Ten aanzien van de uitkomsten van de SER ,s door ons nog geen standpunt
ingenomen aangezien deze door de stuurgroep niet aan ons rs aangeboden.
Zie verder het antwoord bij vraag 1.

VraaoT
De PvdA en Groenlinks beseffen dat een positieve instelling van de stuurgroep van
groot belang is voor het proces dat moet leiden tot de komst van edelherten naar
Drenthe. Wat gaat GS doen om er voor te zorgen dat de stuurgroep haar besluit her-
roept en weer verder praat over oplossingen om de nadelen te beperken en/of te
compenseren?

Antwoord 7

Het is aan de initiatiefnemer zelf om te bepalen of en op welk moment zij het
initiatief verder oppakt. De actuele agenda van de stuurgroep kunt u vinden op
http : //www. provi ncie.d re nthe. nl /re g ion aal I a nd sch a p/orga n i satie/

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

t
(r¡-l

ù-

secretaris
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Bijlage: Brief college van GS Friesland aan Staten Friesland
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Geachte Statenleden,

Sinds enige tijd is er een discussie gaande over de (her)introductie van edelherten in het 
Drents-Friese Wold. Omdat daarin nu een duidelijke wending in gekomen is, vinden wij het 
goed om u hierover te informeren.

In 2013 is het Beheer- en Inrichtingsplan (BIP) voor het Drents-Friese Wold vastgesteld. Een 
van de onderwerpen daarin is de (her)introductie van edelherten en de spontane vestiging 
van damherten. Het streefbeeld is om tot een natuurlijk boslandschap met rondzwervende 
kuddes groot wild te komen. Dit staat ook in het BIP. Daarbij is wel de voorwaarde gesteld 
dat er eerst een Soorten Effect Rapportage (SER) wordt opgesteld.

De SER heeft als doel ’maatschappelijke lusten en lasten van een maatregel goed te kunnen 
wegen’. In opdracht van de Stuurgroep voor het Regionaal Landschap Drents-Friese Grens
streek is de SER uitgevoerd. Ook zijn er aanvullende onderzoeken uitgevoerd, zoals een 
enquête onder de omwonenden, een onderzoek naar mogelijke schade voor de landbouw en 
een onderzoek naar wat er juridisch (on)mogelijk is.

Op basis van deze onderzoeken heeft de Stuurgroep op 22 juni geconcludeerd dat de herin
troductie van edelherten kan rekenen op een groot draagvlak. Maar de verschillende sta
keholders verschillen echter van mening welke voorwaarden verbonden moeten zijn aan de 
komst van de edelherten. Dat komt doordat de gevolgen zowel ecologisch als economisch 
en maatschappelijk gezien groot zijn. Volledig draagvlak binnen de stuurgroep is daarom erg 
belangrijk.
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Hierdoor kan de stuurgroep niet anders besluiten dan dat de edelherten voorlopig niet naar 
het Drents-Friese Wold gebracht worden.

Naar verwachting kan dit onderwerp wel weer op de agenda komen. Zodra er belangrijke 
ontwikkelingen zijn, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Gedeputeerde Staten van Fryslan,

drs. A.A. Brok, voorzitter

dr. W.J. van
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Valk, Harry

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Kramer, Johannes 
dinsdag 4 juli 2017 13:38 
Valk, Harry
Gerbrandy-Kuivenhoven, Renate 
Re: edelhertenbref

Ik bin akkoord

Outlook voor iOS downloaden

On Tue, Jul 4, 2017 at 1:21 PM +0200, "Valk, Harry" <h.g.valk(5)frvslan.frl> wrote:

Johannes,
I
i Na wat correspondentie met Drenthe wordt nu de brief ter instemming voorgelegd aan gedeputeerde Jumelet. 
i Zodra ik zijn reactie heb (en na evt. noodzakelijke aanpassingen) kan de brief verstuurt worden.
I Mocht jij nog opmerkingen hebben dan hoor ik dat ook graag.

Met vriendelijke groet,

H.G.Valk

Sr. Beleidsmedewerker Natuur 
Afdeling Stêd & Plattelan 
Tel. 058 2925350 
Mob. 06 51440362 
h.q.valk(5)frvslan.nl

Tweebaksmarkt 52 (bezoekersadres) 
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 
www.frvslan.nl



       
 

 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Datum: 14 juli 2017 

 

Betreft:  Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende 

het niet welkom zijn van het edelhert 

 
 
Geachte heer Van Aartsen, 
 
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 vragen. 
 
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. Nu blijkt de 
stuurgroep het 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.  
 
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. 
  



 
Wij hebben daarover de volgende vragen aan het College: 
 

 Is GS het met ons eens dat de positieve Soorten Effect Rapportage een duidelijke 
positieve stap is op de weg naar de komst van edelherten naar Drenthe? 
 

 Kan het college ons inzicht geven in de discussie binnen de stuurgroep die heeft 
geleid tot dit besluit? Welke afvaardiging(en) hebben bezwaar tegen de komst van 
edelherten naar het DFW en om welke reden(en)? 
 

 Er is geen “volledig draagvlak”; kunt u aangeven of draagvlak ontbreekt bij één of 
enkele partijen, dan wel een sterkere verdeling in de stuurgroep? 
 

 Is de stuurgroep bevoegd om een dergelijk besluit te nemen? Wat heeft deze 
beslissing voor gevolgen voor het verdere proces? Is een proces tot herintroductie 
mogelijk zonder volledig draagvlak in de stuurgroep? 
 

 Welke afspraken had u gemaakt, voorafgaand aan het bericht van de stuurgroep, 
met provincie Fryslân over het te volgen proces? 
 

 Hoe kijkt GS er tegen aan dat een kleine groep ondernemers een ontwikkeling lijkt te 
blokkeren die door de politiek en een meerderheid van de omwonenden gewenst 
wordt, goed is voor de economie en het ecosysteem, en waarvan de nadelen 
beheersbaar zijn? 
 

 De PvdA en GroenLinks beseffen dat een positieve instelling van de stuurgroep van 
groot belang is voor het proces dat moet leiden tot de komst van edelherten naar 
Drenthe. Wat gaat GS doen om er voor te zorgen dat de stuurgroep haar besluit 
herroept en weer verder praat over oplossingen om de nadelen te beperken en/of te 
compenseren? 
 

 
Wij vragen u, met het oog op het reces, deze vragen vóór het debat in de Statencommissie 
Omgevingsbeleid op 6 september schriftelijk te beantwoorden. 
 
Namens de fracties van 
 
 
PvdA       GroenLinks 
 
M. Bakker      J.N. Kuipers 
 
 
 




