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Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 
RvO betreffende natura-2000 gebied Zuidlaardermeer 

Geacht college. 

Recent verschenen berichten in de media betreffende vergaande plannen voor de uitbreiding van recreatie in 
het Zuidlaardermeergebied. Onderdeel hiervan zou het uitbaggeren van het Noordlaardervaartje zijn ten 
behoeve van een rondvaartboot. In dit vaartje zou een bever een burcht hebben gebouwd. De plannen dienen 
nog getoetst te worden aan de Flora- en Faunawet en aan de Natuurbeschermingswet (N2000). Voor dit laatste 
is de Provincie bevoegd gezag. De bever is een zogenaamde Habitatrichtlijn Bijlage IV-soort en wordt in EU-
verband beschermd via de hoogste mate van bescherming. Dat betekent dat er zwaarwegende 
maatschappelijke belangen moeten zijn, er geen alternatieven mogen zijn en dat de gunstige staat van 
instandhouding niet in gevaar komt, alvorens de voorgenomen bagger/uitdiepingswerkzaamheden eventueel 
zouden kunnen worden uitgevoerd. 

Wij stellen u hier graag de volgende vragen over. 

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat hier geen sprake is van zwaarwegende 
maatschappelijke belangen? Zo n ee, waarom niet en wat zijn die zwaarwegende maatschappelijke 
belangen volgens u? 

2. Bent u het met ons eens dat deze bever(familie) niet mag worden verstoord en dat de burcht en het 
leefgebied eromheen niet mogen worden aangetast? Zo ja, kunt u ons toezeggen dat de provincie 
erop zal to ezien dat voorafgaand aan eventuele werkzaamheden alle noodzakelijke toetsen zullen 
plaatsvinden? Kunt u ons toezeggen dat de eventuele aanvraag zeer kritisch zal worden getoetst? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons de resultaten van de toetsing doen toekomen alvorens wordt 
overgegaan tot uitvoering van de werkzaamheden? 

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de combinatie van uitbreiding van recreatie en een 
NaturaZOOO gebied een ongelukkig huwelijk is? Zo nee, waarom niet? 

4. Klopt het dat de provincie voornemens is 50% van de nieuwe recreatieplannen In het gebied te 
financieren? Zo ja, kunt u toelichten welke doelen u hiermee wilt bereiken en uit welk potje een en 
ander wordt gefinancierd? 

5. Via een bron begrepen wij dat er nauwelijks handhaving plaatsvindt op illegale activiteiten in dit 
gebied zoals het gebruik van crossmotoren, loslopende honden waar dit niet is toegestaan en auto's 
op fietspaden. Wat is uw oordeel over de handhaving in dit gebied en kunt u dit toelichten? 

6. Er is nog steeds geen definitief beheerplan voor dit natura-2000 gebied.'^ Bent u het met de Partij 
voor de Dieren eens dat het merkwaardig is dat er ruim 5 jaar na de definitieve aanwijzing als Natura  
2000 gebied nog steeds geen beheerplan is voor dit gebied terwijl het concept-beheerplandocument 

^ https://www.dvhn.nl/groningen/Natuur-en-recreatie-ln-onbalans-bij-meerplan-21146847.html  
^ http://www.natura2000.nl/pages/kaartpagina.aspx 
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alweer van 2009 dateert?'Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer gaat u een goed beheerplan 
realiseren? Kunt u de gang van zaken toelichten? 

7. Volgens de Natura-2000 kaart met legenda is er voor het Groningse natura-2000 gebied 
Lieftinghsbroek eveneens geen definitief beheerplan." Is er een gedeelde verklaring voor het niet 
aanwezig zijn van defintieve beheerplannen voor de Natura2000 gebieden Zuldlaardermeer en het 
Liefthingsbroek? Bent u het met ons eens dat het opstellen van defintieve beheerplannen prioritair is? 
Zo ja, wanneer kunnen wij die verwachten? Zo nee, waarom niet? 

8. Op welke wijze wordt er in deze gebieden op dit moment getoetst of te ontplooien activiteiten in strijd 
zijn met de beschermingsdoelstellingen van natura-2000 gebieden en de natuurwaarden? Is het feit 
dat er nog geen definitieve beheerplannen zijn hierop van invloed? 

Met vriendelijke groet, 

Ankie Voerman 

Partij voor de Dieren 

' http://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/natuur-en-landschap/natura-2000-de-stand-van- 
zaken/zuidlaardermeer/ 
" http://www.natura2000.nl/pages/kaartpagina.aspx 


