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beántwurding skriftlike fragen oer Drintsk-Fryske Wáld

Achte hearen Veenstra en Posthumus,
Jimme skriftlike fragen op grCinfan kést 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 21
april 2020, beántwurdzje wy as neikomt.
Jo setten jo fragen ótein mei de neikommende ynlieding:
Ynjuny dit jier is de stjoergroep Drintsk-Fryske Grinsstreek fan doel en stel in nije kaart fést
foar de takomstige rill -esen ynrjochting fan it Nasjonaal Park. It giet dérby om in ótwurking
fan it Behear- en Ynrjochtingsplan, wérby't mear wylde natuer yn it gebiet komt en paden
ferlein wurde. Yn de 'stille keam' bliuwe allinne lytse paadsjes oer en is der gjin markearring
mear, mar kuierders meie der noch wol komme. Op it stuit rint der in konsultaasje-trajekt
oer dy plannen. Lykwols kinne de ynformaasjegearkomsten dy't foar april plend wienen no
fansels net trochgean. Fan ferskillende minsken en organisaasjes dy't al jierren aktyf binne
yn it Nasjonaal Park hat de FNP te hearren krigen dat sy tanimmend tsjin problemen oan
rinne. Sa binne der ferieningen dy't al jierren bygelyks oritritearrings- of hurdrinwedstriden
organisearje. Sy krije troch de behearder Steatsboskbehear hieltyd mear beheinings oplein,
en hawwe it gefoe! dat eveneminten Cintmoedigewurde. Sa kinne tusken 1 maart en 1
novimber net hurdron of in fjouwerdagekuiertocht organisearre wurde. Fierder wurde
regelmjittich op it lêste momint noch oanfoijende regels oplein of moatte sy stikken fan de
plende rCitewizigje. Ek bettende 'stille keam' binne in soad paden ferdwCinof ticht troch
omfallen beammen. Ek hat FNP heard fan soargen fan rekreaasje-Cmdemimmersdat it de
lêste jierren réstiger wurdt yt7Appelskea.
De FNP fynt it Nasjonaal Park Drintsk-Fryske Wáld in wichtich natuergebiet dat beskerming
fertsjinnet, mar hat soarch oer de baláns tusken natuer en rekreaasje. Natuer is fan (is
allegear en je moatte minsken ek de mooglikheid jaan om der fan te genietsjen. Krekt dizze
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natuerleafhawwers binne oer it algemien ek dejingen dy't har it meast ynsette foar
beskerming en beháld fan de natuer.

Boamen: • Friesch Dagblad, 'Oerbos in 'stille kernen' in het Drents-Friese Wold', 16 april 2020; Omrop Fryslán,
Konseptkaart foar `wylder' Drents-Friese Wold is klear', 5 maart 2020; • Stuurgroep Regionaal Landschap, 'De
kracht van een wilde kern in het Drents-Friese Wold', vergaderstuk routes en communicatie, 5 maart 2020; •
Ministerie van Economische Zaken, Directie Natuur en Biodiversiteit, 'Nature 2000-beheerplan Drents-Friese
Wold en Leggelderveld', definitief, februari 2017; • Nationaal Park Drents-Friese Wold, 'Beheer en
Inrichtingsplan NP Drents-Friese Wold —Woud zonder grenzen, vastgesteld door GS van Drenthe op 15
oktober 2013

Fraach 1:
De nasjonale parken yn Neder/án wurde mei mienskipsjild bete/le. Is it kolleezje it mei de
FNP lens dat in Otgongspunt wêze moat dat dy parken dan ek, sOnderdat skea oan de
natuer dien wurdt, publyk tagonklik wêze moatte?
Antwurd fraach 1:
Mei de FNP fraksje is ek Ciskolleezje fan betinken dat in Nationaal Park foar publyk
tagonklik wêze moat en bliuwe moat. Rekreatyf meigebrCikjout de mooglikheid om as
rekreant, toerist, mar ek as bewenner te genietsjen fan de prachtige natuer yn sokke
parken. Dat meigebrCiksil, lykas jimme al opmerke, syn beslach krije moatte sCinderdat de
natuer skea tabrocht wurdt. Yn it behearplan Drents-Friese Wold & Leggelderveld stiet
beskreaun hokker spulregels jilde foar it rekreatyf meigebrCikyn it Nationaal Park.
Om te Cmderstreekjendat ek Ciskolleezje it rekreatyf meigebriik yn it Nationaal Park fan
herte stipet, binne wy fan doel om yn de kommende trije jier alle jierren € 50.000,- foar dat
Nationaal Park beskikber te stellen. Dat budzjet wurdt yn 'e mande mei middels fan de
Provinsje Drinte ynset op tal fan Cmtwikkelingenen (Citfierings)plannenyn it park.
Fraach 2:
Yn it Natura 2000-behearplan Ot2017 wurde maatregels neamd foar in Ontwikkeling fan
Appelskea wérby't sawol de rekreaasje as de natuer har fierder Ontwikkelje kinne. Is it
kolleezje fan betinken dat de nije seme-oanpak mei de `stillekeam' in posityf effekt hat op
dy yntegrale Ontwikkeling?
Antwurd fraach 2:
Ja, wy ferwachtsje dat it yn sónes ferdielen fan it park effekt hat. Troch sóneferdieling is der
in better lykwicht tusken natuer en rekreaasje.
Fraach 3:
a; Hoe binne de brOkers, bewenners en rekreaasje-Ondemimmers belutsen by it proses om
de plannen foar in nije kaart foar it Drintsk-Fryske Wáld fést te stellen? b; Sjocht it kolleezje
it weifa//en fan ynformaasjegearkomsten yn april ek as in gemis? c; As dat sa is, oerwaget it
kolleezje de minsken op in oare wize by it bes/Ut te beloken? d; Is it kolleezje ree om der op
oan te trunen de ynspraakperioade net seis dagen (tusken 15 april —22 april nei Os
waamimming) duorje te litten, mar seis wiken?
Antwurd fraach 3:
a. Belutsenens
Fan maaie 2018 óf is yn oansluting op it behearplan en ynrjochtingsplan (BIP) wurke oan it
opstellen fan in Plan van Aanpak Citfiering'Wilde Natuur'.
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Yn it ramt fan dy planfoarming wurdt stribbe nel twa relatyf réstige gebieten yn it park (Stille
kearnen) en is ek de troch jimme fraksje neamde konsept (ambysje)kaart mei takomstige
rCitenta stán kommen. Mei as Citgongspuntdat planfoarming foar dy 'Wilde natuur' allinne
sukses hat by genóch draachflak, is fan maaie 2018 tif in iepen planproses Citeinset.
Yn dat planproses binne brCikers,bewenners, mar ek rekreaasjeCindernimmersmeardere
kearen CitnCigeom mei te tinken.
De startgearkomsten yn maaie 2018, ferskate wurksesjes yn 2018 en 2019, in ynrinjCinyn
2019, mar ek gearkomsten rjochte op brCikersgroepen,de rom fersprate nijsbrieven en
omtinken yn 'e parse, hawwe Citeinlikin soad ideeën, ferbetterpunten en kanttekeningen
oplevere. Alle reaksjes binne safolle mooglik beántwurde of op 'en nij mei de
oanbelangjende minsken bepraat en binne ûteinlik yn it foarlizzende fisydokumint 'Wilde
natuur' mei byhearrende ambysjekaart ferwurke.
tjtgeande fan de presinsjelisten en de reaksjes hawwe brCikers,bewenners, mar ek de
rekreaasjeCindernimmersgoed gebrCikmakke fan de ynspraakmominten.
Boppedat wurdt in nijsbrief doelbewust en op namme oan likern6ch 200 `meitinkers', dy't
harren yn de rin fan de tiid oanmeld hawwe, ferstjoerd.
b. Ynformaasjegearkomsten
Troch de koroana-epidemy binne de ynformaasjegearkomsten oer de Citwurkingfan de
plannen en de presintaasje fan de kaart yn april spitigernóch net trochgien. Dat is fansels
spitich want it resultaat fan sokke planprosessen wurdt, sa is wenst, altyd mei in 'finale'
gearkomste nochris yn omtinken brocht.
Oft dy 'finale' gearkomste in soad nije ynsichten oplevere hie, stiet, mei it each op it iepen
plan proses, te besjen. It net trochgean fan de gearkomste kin wier wol as in gemis sjoen
wurde, mar der is nei Cisbetinken yn de planCintwikkelingsekuer mei de ynbring en
belangen fan de ferskate partijen rekken hálden. Boppedat binne de resultaten goed mei de
ferskate brCikersgroepen(kuierders, (ATB)fytsers, ruters) weromkeppele.
c.d. Derby behelje, reaksje belanghawwenden
De foarlizzende plannen binne opnommen yn in fisydokumint, dér't gjin formele
ynspraakprosedueres foar jilde. Wol is it wenst om by it opstellen fan sokke dokuminten alle
belanghawwenden goed te beheljen. C.Jskolleezje is fan betinken dat de Stuurgroep
Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek, dér't ek deputearre D. Hoogland diel fan
Citmakket,dat ek dien hat.
Omdat dy grutte gearkomste yn de koroanaperioade net mooglik wie, is der foar keazen om
de ynformaasje troch de wei fan in fideo-íitlis ût te wikseljen en de gelegenheid te jaan
skriftlik te reagearjen. Mei it each op dy spesifike omstannichheden, de wize wérop't de
plannen yn in iepen ynspraakproses ta stán kommen binne en de keazen alternative
ynformaasjedieling, achtet Ciskolleezje, mocht sy al it foechhawwend gesach wéze, it net
nedich om yn oanfolling op it beslíit fan de Stuurgroep, noch oanfoljende
reaksjemooglikheden te bieden.
Fraach 4:
Reagearje op de plannen kin noch oant 22 april. Wat fynt it kolleezje fan de eitspraak fan
Stjoergroep-foarsitter Henk van Hooft, dat: `(h)oewel de paden in dat plan formeel niet
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definitief zijn, de verlegde routes niet meer ter discussie (staan)'? Is reële ynspraak noch
wol mooglik? Hoe wurdt mei oare wurden, yn dit gefal troch it kolleezje ynfolling Kin oan wat
yn paragraaf 3.1 fan de féststelde begrutting fan de provinsje stiet, nammentlik: 'Dit door
inwoners van onze provincie te betrekken bij het ontwikkelen van natuurwaarden en, waar
mogelijk, recreatief medegebruik te bevorderen.
Antwurd fraach 4:
De Citlisfan de foarsitter fan de Stuurgroep, dhr. Van Hooft, soe de suggestje jaan kinne dat
reagearje op de plannen op gjin inkelde wize mooglik wie. Yn de beántwurding fan fraach 3,
sjoch hjirboppe, is eitlisjUn dat it foarlizzende fisydokumint yn in iepen proseduere ta stán
kommen is.
Hoewol't der op sa'n fisydokumint gjin wetlike ynspraakproseduere fan tapassing is, is it wol
wenst om de finale plannen noch ien kear op in ynformaasjegearkomste te presintearjen en
belanghawwenden de gelegenheid te jaan dérop te reagearjen. Mei it each op de iepen
planproseduere en (alternative) mooglikheden, dy't bean binne, om op it yn 'e mande meiinoar Untwikkele fisydokumint reagearje te kinnen, hawwe ynwenners en Undernimmers
rom gelegenheid krige om mei te tinken oer saken as Untwikkeling natuerwearden en it
rekreatyf meigebrUk yn it Nationaal Park Drents-Friese Wold.
Fraach 5:
Hat it kolleezje ek oanwizingen dat organisatoaren fan eveneminten yn it Drintsk-Frysk
Wáld tsjinwurking of in tanimmende regeldruk Underfinefan de behearder
Steatsboskbehear (SBB) CA?Kin it kolleezje oanjaan wat yn de takomst it belied mei
eveneminten fan SBB wéze sil?
Antwurd fraach 5:
SUnt 2010 is it tal eveneminten yn it Drents-Friese Wold hast ferdMele. Benammen yn de
kwetsbere natuer (stille) kearnen, dér't no in Untmoedigingsbelied wat rUtestruktueren
oanbelanget foar ynset wurdt, leveret dat soms problemen op. Yn dy gefallen dat de
organisaasjes ek geregeld nten de reguliere paden gean wolle, is Staatsbosbeheer
stranger as foarhinne.
By it ferlienen fan in fergunning foar eveneminten is en bliuwt it eitgongspuntfan
Staatsbosbeheer dat der, mits de natuer net `oantaast of fersteurd' wurdt, safolle mooglik
tastien wurde moat. Likernóch 95% fan de fergunningoanfragen foar te organisearjen
eveneminten wurdt dan eiteinlik, al as net mei oanfoljende betingsten, fergund. Yn it DrentsFriese Wold is noch hieltyd in soad romte foar rekreatyf meigebrUk, benammen oan 'e kant
fan Appelskea dér't de rUtestruktuer fierhinne itselde bliuwt.
Wol wurdt konstatearre dat troch de groei fan it tal eveneminten jiers, 'de taks' benammen
foar de kwetsbere (stille) natuerkearnen no wol berikt is. Mei reite-oanpassingwol
Staatsbosbeheer de kwetsbere parten fan it Drents-Friese Wold Untléste, sadat der mear
romte is foar mear `wylde natuer' yn in relatyf stil gebiet. Wichtich foar de eveneminteorganisaasjes is te witten dat it tal kilometers oan paden, ek nei it ferlizzen fan paden bUten
dy kwetsbere kearnen, itselde bliuwt of mooglik wat tanimt. Boppedat kriget it Nationaal
Park in stille, mear natuerlike kearn, dy't noch hieltyd iepensteld is foar kuierders en dérmei
mooglik in nije kategory rekreanten oan lUke kin.
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Fraach 6:
Hat it kolleezje sifers oer it ferrin fan de besikersoantallen, benammen by rekreaasjeondemimmers reinom Appelskea? Is it wier dat it tal besikers yn de eifreinejierren
weromrint?
Antwurd fraach 6:
Regionaal Cindersyklit sjen dat de banegroei yn de R&T sektor yn Seideast Fryslán yn de
perioade 2014-2018 7,36% wie. Spesifikere sifers oer Appelskea en omkriten en it mooglik
ófnimmen fan it tal besikers yn relaasje mei de Cindernimmersbinne Cisnet bekend.
Wol is bekend dat it tal besikers oan it besikerssintrum fan Staatsbosbeheer yn Terwisscha
net in (5f-geandetrend sjen lit. Mocht it sa wêze dat der sprake is fan in ófgeande trend, dan
sil dat in oare oarsaak hawwe as de no noch te realisearjen plannen.
Fraach 7:
Binnen de stjoergroep is der in sterk oerwicht fan oerheden yn de provinsje Drinte, en de
provinsje Drinte fiert ek it sekretariaat. Op hokker wize is en hoe yntinsyf is de provinsje
Fryslán belutsen by de besluten oer it Nasjonaal Park? Wat docht it kolleezje om te
garandearjen dat de Fryske belangen fan bygelyks rekreaasje-Cindemimmers,rekreanten
en bewenners oan de Appelskeaster kant fan it Drintsk-Fryske Wáld foldwaande har gerak
krije?
Antwurd fraach 7:
De provinsje Drinte fiert, lykas steld, it sekretariaat foar Nationaal Park Drents-Friese Wold.
It fled Citnamme fan de Stuurgroep Regionaal Drents-Friese Grensstreek en de déryn
fertsjintwurdige belangegroepen, ek de nommen besluten
Yn 'e mande mei Cinderoare fertsjintwurdigers fan de gemeente Eaststellingwerf is de
provinsje Fryslán amtlik yn de ferskate amtlike begeliedingsgroepen fertsjintwurdige en
fertsjintwurdiget deputearre Hoogland de provinsje Fryslán yn de Stuurgroep Regionaal
Drents-Friese Grensstreek.
Wy binne fan betinken dat de belangen fan de Fryske, mar ek dy fan de Drintske
Cindernimmersyn dy organisaasjestruktuer foldwaande garandearre binne.

Deputear

Steaten fan Fryslán,

Brok, foarsitter

R.E7B-74--"WiRjeina,

MBA MCM, sekretaris
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