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Aan:

de heer R.A.A. Bosch
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 29 september 2020
Ons kenme rk 4015.1 12020001 695

Behandeld door de heer L.G. de Vree (0592) 365917

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over verdroging natuurgebieden in Drenthe en maatregelen klimaatadaptatie

Geachte heer Bosch,

ln uw brief van 3'l augustus 2020 stelde u een aantal vragen over verdroging van
natuurgebieden in Drenthe en maatregelen voor klimaatadaptatie. Deze vragen
beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de inventarisatie van de gevolgen van de droogte op
de natuur, opgesteld door Natuurmonumenten c.s., en zo ja: deelt u onze zorgen?

Antwoord

1

Ja daar hebben

wij kennis van genomen en wij herkennen uw zorgen.

Vraag 2
Kunt u aangeven welke initiatieven thans met de waterschappen, terreinbeheerders en andere belanghebbenden worden ondernomen om de waterhuishouding in en rondom natuurgebieden klimaatbestendig te maken?

Antwoord 2
ln Drenthe werken wij al vele jaren aan het vasthouden van water in
natuurgebieden op de hoger gelegen plateaus en in de beekdalen. Deze
aanpak voorkomt niet alleen wateroverlast, maar draagt bij aan het (zo
goed mogelijk) voorkomen van verdroging in de hooggelegen natuurgebieden.

2

Een voorbeeld is de samenwerking tussen de provincie en het waterschap
Vechtstromen, voor de buffer zuid bij het Bargerveen. Andere projecten
zijn Ootmaanlanden en Middenraai. ln september zijn de subsidieaanvragen hiervoor voorgelegd aan uw Staten middels een voorhangprocedure. Deze subsidies zijn verstrekt aan de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten, de aanvrager van deze subsidies.
ln het Fochteloerveen, het gebied waaraan Natuurmonumenten refereert
in haar rapport, wordt samen met Natuurmonumenten naar een oplossing gezocht. Wij proberen daarvoor binnen het Programma Natuurlijk
Platteland middelen vrij te spelen.

Vraag 3
Bent u bereid om met de bovengenoemde organisaties in overleg te treden om
deze klimaatadaptatie te versnellen ten gunste van de natuur en de biodiversiteit?

Antwoord 3
Voor ons is het gebruik en uitgangspunt de bedoelde organisaties te betrekken in de planvorming. Zij zijn onze vaste gesprekspartners. De
droogte van de laatste jaren is ook al diverse malen geagendeerd in de
Com missie La ndel ij k Gebied.

Vraag 4
Zo ja: via welke weg ziet u kansen om op korte termijn deze versnelling in te
zetten? Welke concrete maatregelen ziet u voor zich? Zo nee: waarom niet?

Antwoord 4
Voor de korte termijn werken wij aan een notitie met actiepunten met
betrekking tot droogte. Deze notitie wordt binnenkort in de CLG geagendeerd. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin.
Voor de lange termijn werken wij aan een notitie voor klimaatadaptatie,
aanvullend op het bestaande beleid van de provincie. Wij verwachten
deze notitie in het eerste kwartaal van 2021 met u te kunnen delen.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

secretaris

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC ASSEN
28 augustus 2020
Betreft:

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende:
Verdroging natuurgebieden in Drenthe en maatregelen klimaatadaptatie

Geachte voorzitter,
Op 28 augustus j.l. werd door o.a. RTV Drenthe en de NOS aandacht besteed aan de alarmerende
inventarisatie van Natuurmonumenten, het Wereldnatuurfonds en LandschappenNL over de grote
natuurschade die de droogte van de afgelopen drie zomers heeft aangericht, vooral op de kwetsbare
ecosystemen hogere zandgronden in Oost-Nederland. 1
Verdroogde bossen, verdorde heidevelden, uitdrogende veengebieden zoals het Fochteloërveen,
droogstaande beekdalen zoals de Geeserstroom en minder overlevingskansen voor insecten of
broedende weidevogels: Natuurmonumenten geeft aan dat de hittegolf van augustus, na de droge
zomers van 2018 en 2019, de genadeslag kan betekenen voor de natuur. Het Rijk, de provincies en
waterschappen worden opgeroepen om versneld werk te maken van klimaatbestendig waterbeheer.
PvdA Drenthe onderschrijft deze oproep en is geschrokken van de staat waarin vele natuurgebieden
zich door de droogte bevinden. We zijn ernstig bezorgd over de effecten van verdroging op onze
natuurgebieden en de biodiversiteit, en we willen graag duidelijkheid over de stappen die GS hierin
wil nemen.
Naar aanleiding van de berichtgeving stelt de PvdA-fractie daarom de volgende vragen aan het
college van Gedeputeerde Staten:
1. Heeft u kennis genomen van de inventarisatie van de gevolgen van de droogte op de natuur,
opgesteld door Natuurmonumenten c.s., en zo ja: deelt u onze zorgen?
2. Kunt u aangeven welke initiatieven thans met de waterschappen, terreinbeheerders en
andere belanghebbenden worden ondernomen om de waterhuishouding in en rondom
natuurgebieden klimaatbestendig te maken?
1

Zie voor de berichtgeving o.a. https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/162600/Natuurmonumenten-Natuur-staater-bedroevend-slecht-voor en https://nos.nl/artikel/2345757-natuur-staat-door-droogte-op-aantal-plekkenop-omvallen.html.

3. Bent u bereid om met de bovengenoemde organisaties in overleg te treden om deze
klimaatadaptatie te versnellen ten gunste van de natuur en de biodiversiteit?
4. Zo ja: via welke weg ziet u kansen om op korte termijn deze versnelling in te zetten? Welke
concrete maatregelen ziet u voor zich? Zo nee: waarom niet?
Wij wachten de schriftelijke beantwoording van onze vragen met belangstelling af.
Met vriendelijke groet, namens de PvdA-fractie,
Rudolf Bosch

