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Onderwerp: AANGETEKEND - Verzoek om reactie en voornemen tot handhaving

Geachte heer/mevrouw,
Op 22 november 2021 hebben wij van de Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken een
verzoek om handhaving ontvangen (bijlage 1). In dit verzoek wordt ons gevraagd om de
werkzaamheden voor de aanleg van de MTB route in en rondom het Natura-2000 gebied DrentsFriese Wold en Leggelderveld te beëindigen en beëindigd te houden. In deze brief vragen wij u om
ons te voorzien van nadere informatie en kondigen wij aan dat wij mogelijk handhavend zullen
optreden.
Verloop van zaken
Naar aanleiding van het handhavingsverzoek heeft onze medewerker
contact
gehad met medewerkers van Staatsbosbeheer. Na dat overleg heeft Staatsbosbeheer de
werkzaamheden stil gelegd. Wij ondersteunen deze actie omdat het voor ons nu niet duidelijk is of het
ecologische rapport dat u bij de omgevingsvergunningaanvraag heeft ingediend voldoende is om uit te
sluiten dat er geen verbod wordt overtreden en/of er geen vergunning nodig is op grond van de Wet
natuurbescherming.
Omdat de werkzaamheden stil liggen hoeven wij niet per ommegaande zelf middels een besluit de
werkzaamheden stil te leggen en dit geeft u de kans om ons te voorzien van nadere informatie over
het ecologische onderzoek. Hierover heeft onze medewerker
met u gesproken. Er
is toen aangegeven dat wij u zullen berichten over de onderdelen in het ecologisch onderzoek die op
dit moment nog niet voldoende zijn onderbouwd. In deze brief gaan wij hiertoe over. In het
telefoongesprek heeft u de onderstaande e-mailadressen doorgegeven om te gebruiken voor verdere
communicatie. Een afschrift van deze brief zenden wij daarom daarnaar toe.
Omgevingsvergunning
Voor de aanleg activiteiten van de MTB route in en rondom het Natura-2000 gebied Drents-Friese
Wold en Leggelderveld heeft u op 1 december 2020 een omgevingsvergunning ontvangen van de
gemeente Westerveld. Bij de aanvraag van die omgevingsvergunning heeft u een ecologische
QuickScan, een document “ecologische uitgangspunten en werkwijzen” en een Aerius-berekening
uitgevoerd. Na het verlenen van de omgevingsvergunning heeft u nog wijzigingen doorgevoerd aan de
route.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202103442 te vermelden.

Voor deze wijzigingen is geen gewijzigde omgevingsvergunning (met gewijzigde natuurtoetsing)
verleend. De wijzigingen zijn zodoende niet vergund in het Wabo spoor. Dit is echter een bevoegdheid
van de gemeente. Voor ons is van belang dat er voor de gewijzigde route geen gewijzigde
natuurtoetsing is gemaakt. Het is hierdoor nog maar de vraag of een gewijzigde omgevingsvergunning
verleend kan worden.
Aanvullingen/voornemen handhaving
Wij hebben kennis genomen van de documenten die u bij de aanvraag om de omgevingsvergunning
heeft gevoegd. Wij zijn op voorhand niet overtuigd dat de gemeente op basis van dat onderzoek een
omgevingsvergunning had mogen afgeven zonder een verklaring van geen bedenkingen (onderdeel
soortenbescherming en/of gebiedenbescherming) aan ons te vragen. Om met zekerheid te kunnen
zeggen of dit het geval is hebben wij meer informatie van u nodig. Als u deze nadere informatie niet
(of niet volledig) kunt leveren zijn wij voornemens om handhavend tegen u op te treden. Dit kan
bestaan uit het officieel stilleggen van de werkzaamheden en mogelijk ook uit het opleggen van
herstelwerkzaamheden.
Voordat wij (eventueel) hiertoe overgaan geven wij u de mogelijkheid om ons te voorzien van de
volgende aanvullingen.
1) Uit de quickscan en gewijzigde route wordt onvoldoende duidelijk of en waar welke effecten
aanwezig zijn. Dit dient in detail beschreven te worden.
Een gedegen effectenbeoordeling op de instandhoudingsdoelstellingen van het Drents-Friese Wold
dient te worden uitgevoerd. Hiervoor dienen de relevante effecten uit de effectenindicator gebruikt te
worden (Beschermde natuur in Nederland (alterra.nl). Effecten welke zeker verduidelijking behoeven
zijn: oppervlakteverlies, versnippering (veel uitgebreider), verzuring, vermesting, verontreiniging,
verdroging, vernatting, verandering dynamiek substraat, geluid, licht (uitgebreider), trilling, optische
verstoring, verstoring door mechanische effecten, verandering in populatiedynamiek. Deze
effectenbeoordeling dient voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase te worden gedaan. Maak
hierbij ook gebruik van habitattypekaarten ter verduidelijking van het geheel.
2) Een aanvulling op de bestaande rapporten gelet op de gewijzigde route die wordt aangelegd.
3) Op 26 november 2021 hebben wij van de Natuurbeschermingswacht een onderbouwing ontvangen
van hun standpunt dat de quick scan niet volstaat. Dit betreft het document “beoordeling Quick scan
door ecologisch advies Henk Baptist” (bijlage 2). Wij verzoeken u om inhoudelijk te reageren op de
naar voren gebrachte punten daar waar nog niet reeds benoemd onder bovenstaande.
Dringend verzoek
Wij verzoeken u om ons binnen twee weken na dagtekening van deze brief ons te voorzien van een
reactie op de bovengenoemde punten.
Zienswijze
Omdat wij voornemens zijn om handhavend tegen u op te treden (indien u er niet in slaagt afdoende
op het verzoek om aanvullingen te reageren) stellen wij u bij deze in de gelegenheid om een
zienswijze in te dienen tegen dit voorgenomen besluit. U kunt binnen twee weken na verzenddatum
van deze brief uw zienswijze (artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht) naar voren brengen op
ons voornemen (in dat geval) handhavend op te treden. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, ter attentie van de afdeling VTH via vth@drenthe.nl.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum,
telefoonnummer (0592) 36 55 55.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

A. Venekamp,
Teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
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