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Voorwoord 
 
Met de komst van de nieuwe Wet natuurbescherming krijgen we nieuwe verantwoordelijkheden en taken die 
voorheen gecentraliseerd bij het Rijk lagen. Op het gebied van natuurbescherming, de regulering van 
populatiebeheer en schadebestrijding en het beschermen van onze houtsingels en andere houtopstanden biedt 
dit vele mogelijkheden. Wij hebben de ambitie hier het optimale uit te halen en de nieuwe wet te benutten waar 
die voor bedoeld is, om zo de biodiversiteit in onze provincie in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. 
Dit willen we op een verantwoorde en weloverwogen wijze doen.  
 
Aangezien de wet per 1 januari 2017 al in werking treedt, beperken we ons in het begin tot de meest 
noodzakelijke, wettelijke verplichtingen. In een later stadium zullen we ons ook richten op het ontwikkelen en 
uitwerken van aanvullende beleidswensen. Het College wil daarover het gesprek met Provinciale Staten en alle 
verdere betrokken partijen en organisaties tegen die tijd graag aangaan. 
 
Het beperken tot het minimaal vanuit de wet noodzakelijke brengt het voordeel met zich mee, dat er in de praktijk  
geen sprake is van grote veranderingen. Dat vergroot de acceptatie van de nieuwe werkwijze, waarin de 
provincie nieuwe taken met nieuwe verantwoordelijkheid zal uitvoeren. Hiermee groeit ook het draagvlak voor 
toekomstige beleidsbeslissingen, ten gunste van de gewenste economische en ecologische doelen die we als 
provincie voor ogen hebben. Kortom, we nemen de tijd om samen met elkaar te wennen aan de nieuwe 
constellatie, om van daaruit het gesprek aan te gaan over onze ambities voor de jaren erna. 
 
Een van de zaken waar we op korte termijn wel mee aan de slag zijn gegaan, is het actualiseren van onze 
natuurvisie. De nieuwe Wet natuurbescherming verplicht iedere provincie tot het publiceren van een eigen 
natuurvisie. Onze huidige visie uit 2013 voldoet, maar moet nu met het oog op de komst van de nieuwe taken wel 
op  een aantal zaken worden aangevuld. Het gaat dan om een voortzetting van het huidige beleid (lees: voorlopig 
eerst eens beleidsarme implementatie van wet- en regelgeving). Vanuit deze beleidsarme keuze is deze visie 
vervolgens uitgewerkt in de Verordening natuurbescherming provincie Groningen (Natuurverordening).  
 
Vol genoegen presenteer ik u hier dan ook de Natuurvisie van de provincie Groningen. 
 
Wanneer in de nabije toekomst nieuw beleid ontwikkeld wordt, zullen belangenverenigingen en instanties evenals 
de leden van de Provinciale Staten hierbij betrokken worden. Ik verheug me er nu al op de Wet 
natuurbescherming volledig te benutten en er alles uit te halen wat erin zit.  
 
Maar alles op zijn tijd. 
 
 
Gedeputeerde Provincie Groningen, 2016 
Henk Staghouwer 
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1. Inleiding 
 
Groningen heeft fantastische natuur en een prachtig landschap. Denk bijvoorbeeld aan de waddenkust, 
akkervogels of het beekdal van de Ruiten Aa. De provincie zet zich met hart en ziel in voor de bescherming van 
die natuurlijke en landschappelijke waarden. De hoofdlijnen van dit beleid staan beschreven in de Beleidsnota 
Natuur van 2013

1
. De inhoud van deze visie staat nog steeds overeind. Op 1 januari 2017 treedt de Wet 

natuurbescherming (Wnb) in werking. De provincie krijgt dan nieuwe taken en bevoegdheden.  
 
De visie uit 2013 dient op de nieuwe thema’s geactualiseerd te worden. Het gaat om de thema’s houtopstanden, 
invasieve exoten, schadebestrijding en natuurbeleving. Vooraf bepalen we voor welke soorten en habitats de 
provincie een speciale verantwoordelijkheid heeft en wat eventueel de gevolgen zijn voor ons beleid.   
 
Al deze thema’s zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden, dus geen vervanging van eerder vastgesteld beleid, 
maar een aanvulling daarop. Wij kiezen ervoor het huidige beleid voor deze thema’s zoals eerder uitgevoerd door 
ander bevoegd gezag voort te zetten. Dit beleidsarm implementeren van de nieuwe wettelijke taken en 
verplichtingen is een bewuste keuze om niet te veel grote veranderingen in een keer door te voeren. De Wnb 
biedt op sommige vlakken wel mogelijkheden of kansen voor aanvullend nieuw beleid. We sluiten niet uit in de 
toekomst van die mogelijkheden gebruik te maken, maar bij de vaststelling van deze (aanvullende) visie en de 
hieruit voortvloeiende Natuurverordening

2
 is bewust voor de beleidsarme sobere insteek gekozen. Dit komt  in de 

navolgende tekst tot uiting. Dit document is voorzien van de nodige verwijzingen naar bestaande beleidsnotities 
en –visies, en is dus goed als zelfstandig stuk te lezen. Deze visie moet wel in samenhang gezien worden met de 
eerder vastgestelde visie uit 2013. 
 
Voordat de aanvullende thema´s hierna besproken worden, geven we eerst kort  een samenvatting van het 
bestaande beleid. Voor meer informatie verwijzen we naar de diverse brondocumenten. 
 
Omdat de provincie de regisseursrol heeft in het natuurbeleid, nemen wij de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van integraal beleid waarbij gelet wordt op het voorkomen van cumulatieve effecten. Eens in de twee 
jaar publiceren we de Toestand van Natuur en Landschap Groningen. Hierin worden de monitoringgegevens op 
een rij gezet. 
 

  

                                                      
1
"Groningen, groen van Wad tot Westerwolde, Beleidsnota Natuur 2013-2021" (provincie Groningen, 2013) 

2
"Verordening natuurbescherming provincie Groningen" (provincie Groningen, 2016) 
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2. Leeswijzer 
 
Deze natuurvisie geeft de uitgangspunten en hoofdlijn van het Groninger natuurbeleid weer. Juridische 
doorvertaling in een natuurverordening gebeurt in aparte documenten. Het document Beleidskeuzen 
natuurwetgeving die voor deze verordening nodig is, vindt u als bijlage I bij deze notitie. 
 
Hoofdstuk 3 bevat de samenvatting van de huidige natuurvisie en van het geldende natuur- en landschapsbeleid. 
De afzonderlijke onderdelen worden meer in detail beschreven in de verschillende beleidsdocumenten waar in de 
paragrafen naar wordt verwezen. 
 
In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de Lijst van Groninger soorten en habitats waarvoor de provincie een 
speciale verantwoordelijkheid heeft. De lijst zelf is eveneens als bijlage toegevoegd.  
 
De hoofdstukken daarna gaan in op nieuwe beleidsthema's: houtopstanden (5), invasieve exoten (6), 
populatiebeheer en schadebestrijding (7), herintroductie van in- en uitheemse soorten (8), provinciale 
natuurgebieden en landschappen (9) en natuurbeleving (10). 
 
Bijlagen: 

- Bijlage I:  Document Beleidskeuzen natuurwetgeving 
- Bijlage II: Lijst Groninger soorten en habitats 
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3. Samenvatting bestaand beleid 

3.1 Streefbeeld Natuur 
 
Groningen ligt tussen de Waddenzee en het Drentse Plateau. Deze ligging bepaalt de voornaamste natuurdoelen 
waar de provincie naar streeft. De waddenkust zelf is onderdeel van het (voor Nederland) meest ongerepte 
natuurgebied van internationaal belang, met zee, zand- en slikplaten, kwelders en waddeneilanden. Op de 
ingedijkte gebieden vindt akkerbouw en veeteelt plaats, met daaraan gekoppeld akker- en weidevogels. Dat zijn 
belangrijke doelgroepen voor het agrarische natuurbeheer. Vanaf het Drentse Plateau stromen beken richting de 
Waddenzee. De benedenlopen en bijbehorende moerassen zijn natte aders met grote natuurwaarden. Tevens 
zijn er een paar grotere cultuurgebonden gebieden met natuurwaarden, zoals Westerwolde en het 
Westerkwartier. Het streefbeeld voor natuur is weergegeven in figuur 1. Dit is nadrukkelijk een illustratieve schets, 
waar vlakvullende patronen gedetailleerde informatie suggereren die er niet aan ontleend kan worden, terwijl 
enkele pijlen karakteristiek overgedimensioneerd zijn. Met deze indicatieve schets willen wij slechts een indruk 
geven van provinciebreed streven naar versterken en beschermen van natuurlijke en landschappelijke waarden.  
 
 

 
Figuur 1: Schets Streefbeeld Natuur in Groningen. 

 
 
 
De provincie koestert de karakteristieke natuur en versterkt deze waar nodig, met oog voor de omgeving. Met ons 
natuurbeleid zetten wij ons in voor internationale doelen voor biodiversiteit. Er wordt gewerkt aan een 
toekomstbestendige, robuuste, schone, gevarieerde en tegelijkertijd beleefbare natuur. Dat gebeurt langs 
verschillende wegen en met allerlei activiteiten. De belangrijkste zijn: 

- realiseren van het natuurnetwerk in onze provincie; 
- zorgen voor een goede uitwisseling van soorten binnen en buiten onze provincie; 
- beleid maken voor weide- en akkervogels; 
- versterken van de groenblauwe dooradering van het landelijk gebied; 
- beschermen van soorten; 
- zorgen voor een goede milieukwaliteit en een goed beheer van onze natuurgebieden. 

 

file://///provgron/data/LGW/3.%20Beleidsontwikkeling/Natuur%20en%20Landschap/Natuur%20provincie%20Groningen%20versie%202.pdf
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Een gevarieerde en beleefbare natuur vergroot de aantrekkelijkheid van de provincie. Recreatie en toerisme gaan 
hand in hand met een goed natuurnetwerk en de leefbaarheid van onze provincie is ook gebaat bij de 
ontwikkeling van natuur. De provincie voert haar natuurbeleid uit in afstemming met andere beleidsvelden, en 
samen met inwoners en betrokken partners. Daarbij willen wij zoveel mogelijk synergievoordelen benutten. 
 
De provincie streeft naar duurzame instandhouding en ontwikkeling van alle natuurkwaliteiten. Hieronder wordt 
samengevat in welk beleid dat tot uiting komt. 
 
Het Groninger natuurbeleid draait al enige decennia. Het natuurbeleid van 2017 en de jaren daarna, zal 
voortgaan op de ingeslagen weg met de volgende instrumenten: 

- het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 
- het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB), 
- het waterbeleid, 
- ontsnippering en compensatie, 
- de Landschapskwaliteitskaart, 
- de Provinciale Omgevingsvisie. 

3.2 Natuurnetwerk Nederland 
 
In het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zijn de voornaamste natuurgebieden in Groningen opgenomen. Het is nog 
niet af: het doel is om in 2027 een netwerk van robuuste, toekomstbestendige en onderling verbonden 
natuurgebieden te hebben gerealiseerd.  
 
De natuurgebieden van Europees belang (Natura 2000-gebieden) vallen binnen het NNN. Naast N2000-gebieden 
maken ook andere terreinen en wateren deel uit van dit netwerk. 
 
In Groningen zijn de voornaamste gebieden binnen het NNN:  

- de Waddenzee, 
- het Lauwersmeer,  
- het Reitdiepdal, 
- het Leekstermeergebied,  
- het Zuidlaardermeergebied,  
- Roegwold,  
- Blauwe Stad,  
- Westerkwartier, 
- Westerwolde. 

 
Tussen sommige gebieden liggen verbindingszones. Op kwetsbare grensvlakken tussen natuur- en landbouw-
gebieden liggen beheergebieden waar agrariërs beheervergoeding krijgen voor een extensieve productie. De  
uitwerking hiervan is te vinden in de Natuurvisie van Groningen uit 2013

3
. 

 

3.3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
 
Ook buiten het NNN zijn natuurwaarden te vinden. In Groningen gaat het vooral om akkervogels, weidevogels, 
houtsingels en cultuurhistorische elementen (zoals watergangen, slaperdijken en poelen).   
Groningen telt drie agrarische collectieven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het agrarische 
natuurbeheer. De provincie heeft leefgebieden begrensd waarbinnen dit beheer kan worden toegepast. Dit zijn de 
leefgebieden open akkers, open weide, droge dooradering en natte dooradering. De uitwerking hiervan is te 
vinden in de Visie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer na 2016 (2014)

 4
. 

 

3.4 Waterbeleid 
 
Bescherming van natuurwaarden onder water wordt meegenomen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

 5
. 

De provincie heeft hiervoor beleidsdoelen opgesteld en de waterschappen zijn verantwoordelijk voor uitvoering 
van dit beleid. Het (hoofdzakelijk terrestrische) natuurbeleid van de provincie en het KRW-beleid van de 
waterschappen vullen elkaar aan. Er vindt regelmatig afstemming plaats en bij de inrichting van nieuwe 
natuurgebieden wordt intensief samengewerkt. Onderdeel van het KRW-beleid is bijvoorbeeld het aanleggen van 
vispassages om migratie van vissoorten tussen de zee en Groninger waterlopen weer mogelijk te maken. Een 
nadere uitwerking hiervan is te vinden in de beheerplannen van de waterschappen. Ook in haar grondwaterbeleid 
houdt de provincie rekening met natuurwaarden. 

                                                      
3
 "Groningen, groen van Wad tot Westerwolde, Beleidsnota Natuur 2013-2021" (provincie Groningen, 2013) 

4
 "Visie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer na 2016" (provincie Groningen, 2014) 

5
 Europese Kaderrichtlijn Water (EU)  

file://///provgron/data/LGW/2.%20Wettelijke%20taken/Natuur/Wet%20Natuurbescherming/kennis%20en%20achtergrondinformatie/teksten%20wet,%20richtlijnen,%20beleidsnota/beleidsnota's%20en%20visies%20Provincie%20Groiningen/Beleidsnota%20Natuur%202013-2020%20Groningen%20groen%20van%20Wad%20tot%20Westerwolde.pdf
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjVrviz-ZrMAhXhK8AKHaXNDoMQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.provinciegroningen.nl%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDocumenten%2FDownloads%2FVisie_Agrarisch_Natuur-_en_Landschapsbeheer_na_2016.pdf&usg=AFQjCNHRU6i2VpAP2HrK8CdVdaSNC0jgVA
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3.5 Ontsnippering en compensatie 
 
De provincie wil natuurgebieden goed met elkaar verbinden om uitwisseling van groepen dieren tussen 
verschillende leefgebieden mogelijk te maken. Helaas maakt verkeer jaarlijks veel slachtoffers onder dieren. Om  
het aantal doodgereden dieren te verminderen leggen we op knelpunten voorzieningen aan zodat dieren hier 
veilig kunnen passeren. Dit zijn vaak rasters en buizen onder de weg door. De uitwerking hiervan is te vinden in 
de Ontwerp-Omgevingsvisie

6
.  

 
Daarnaast zorgen we dat het areaal natuurgebied in de provincie niet kleiner wordt. Waar herinrichting leidt tot 
verlies van (delen van) natuurgebied, moet dat elders in de provincie gecompenseerd worden, met oog voor de 
kwaliteit van habitattypen en beschermde soorten die in het compensatiegebied terug moeten komen. Zo blijft de 
kwantiteit van natuurgebied binnen de provincie gewaarborgd.  
 
Overigens streven we niet nadrukkelijk naar meer natuurgebied ten koste van andere doelen, maar worden 
verschillende belangen in voldoende mate meegewogen. Het beleid ten aanzien van natuurcompensatie betekent 
bijvoorbeeld niet dat dit per definitie ten koste gaat van de aanwezige landbouwgrond in de provincie. 
 

3.6 Landschapskwaliteitskaart 
 
De provincie heeft een kwaliteitskaart opgesteld waarop de samenhangende landschapsstructuur wordt verbeeld. 
De kaart is opgenomen in de beleidsnotitie landschap van de provincie Groningen (2014) en vormt de basis voor 
de Kwaliteitsgids erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap. Daarin worden de kernkwaliteiten van de zeven 
landschapstypes in Groningen beschreven. Samen met betrokken organisaties als Gemeenten en natuur- en 
erfgoedorganisaties werkt de provincie het beleid uit om de kernkwaliteiten te beschermen via planologie, 
projecten en beheer. De uitwerking hiervan is te vinden in de Beleidsnotitie Landschap

7
 en bijbehorende 

Landschapskwaliteitskaart. 

 

3.7 Omgevingsvisie 
 
In de Provinciale Omgevingsvisie (2016)

 8
 beschrijft de provincie op welke manier natuur, landschap en economie 

in Groningen met elkaar samen zouden moeten gaan. Een van de andere beleidsdoelen van de provincie is om 
economische ontwikkeling mogelijk te maken. Bij ''ontwikkelingen van groot maatschappelijk belang'', zoals de 
hoogspanningslijn vanaf de Eemshaven naar het achterland, is compensatie van natuur aan de orde als 
natuurgebieden worden aangetast. Hierbij worden de spelregels voor compensatie toegepast die in de Wnb 
worden genoemd. De uitwerking hiervan vindt u in de Ontwerp-Omgevingsvisie

9
. Een goed voorbeeld is het 

natuurinclusief ontwerpen in de Eemsdelta. Hier wordt bij nieuwe economische ontwikkelingen meteen nieuwe 
natuur aangelegd.  

                                                      
6
 "Ontwerp-Omgevingsvisie" (provincie Groningen, 2016) 

7
 "Beleidsnotitie over de ontwikkeling van het landschap van de provincie Groningen" (provincie Groningen, 2014) 

8
 Zie "Ontwerp-Omgevingsvisie" (provincie Groningen, 2016) 

9
 "Ontwerp-Omgevingsvisie" (provincie Groningen, 2016)  

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiChMuyuKnMAhXEKsAKHba6BSEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.provinciegroningen.nl%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDocumenten%2FDownloads%2FBeleidsnotitie_landschap.pdf&usg=AFQjCNHMbmVsnzSAHnxHyAR4xleKOWMAxg
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4. Lijst Groninger soorten en habitats 

4.1 Algemeen 
 
De Wnb geeft aan dat de provincie verantwoordelijk is voor een goede instandhouding van de plant- en 
diersoorten in Groningen. Budget, menskracht en kennis zijn beperkt aanwezig en niet alle soorten kunnen en 
hoeven even intensief beschermd te worden, want gelukkig doen veel soorten het op eigen kracht goed. Verder is 
de natuur maar beperkt stuurbaar. Deze overwegingen zijn de basis van de analyse van soorten en habitats die 
in beleid en uitvoering prioriteit hebben.  
 
De onderbouwing van deze lijst met 'Groninger soorten en habitats' is gebaseerd op: 

- de bescherming van deze soorten op basis van de  Vogel- en Habitatrichtlijn en de verdragen van Bonn, 
Bern en Ramsar, zoals vertaald in artikel 3.1 en 3.5 van de Wnb;  

- de bescherming van soorten waarnaar de Wnb verwijst in artikel 3.10;  
- de rode lijsten en;  
- bestuurlijke relevantie voor Groningen. 

 
Uitgangspunt is dat van een soort die niet op de Habitat- of Vogelrichtlijn staat of in artikel 3.10 Wnb een meer 
dan evenredig aandeel in Groningen aanwezig moet zijn. Als vuistregel is hiervoor het aandeel in oppervlakte van 
Groningen in Nederland genomen: 7 %. Wanneer een soort voor meer dan 7% in Groningen aanwezig is, ziet de 
provincie hiervoor een speciale verantwoordelijkheid. Dit levert een totaallijst van 308 soorten op (zie bijlage II). In 
figuur 2 staat de afweging of een soort is opgenomen op de zogenoemde Lijst Groninger soorten en habitats, 
kortweg Lijst Groninger soorten. De nadere toelichting van de Lijst Groninger soorten staat in de "Notitie lijst 
Groninger soorten"

10
 die in 2016 met diverse betrokken partijen is besproken. 

 

 
Figuur 2. Schematische weergave van het selectiekader voor de Lijst Groninger soorten en habitats.  

 
De Lijst Groninger soorten geeft de Groninger prioriteiten aan in natuurbescherming. Deze lijst werkt door in 
ontheffingen en vrijstellingen voor ruimtelijke ingrepen, onderhoud en beheer, populatiebeheersing, jacht en 
schadebestrijding, toekennen van subsidies voor natuurprojecten en vergunningverlening in het kader van 
gebiedsbescherming. Verder zal de natuurmonitoring in Groningen afgestemd worden op deze lijst.  
Voorlichting kan bijdragen aan een effectieve bescherming van soorten die door menselijk handelen benadeeld 
worden. 
 

4.2 Status wettelijke en beleidsmatige soorten 
 
De zorgplicht geldt voor alle soorten. Voor soorten die hun plek in de lijst te danken hebben aan internationale 
conventies (zie artikel 3.1 en 3.5 van de Wnb) en overige soorten van artikel 3.10, gelden daarnaast de wettelijke 
verbodsbepalingen uit de Wnb met betrekking tot doden, verwonden, opzettelijk storen en aantasten van 
rustplaatsen. Voor soorten die op Rode Lijsten staan en voor beleidsmatig relevante soorten (voor zover deze 
niet vermeld staan in een Wnb-bijlage of internationale conventie) geldt dat we na signalering van knelpunten of 
problemen, per geval bekijken of er maatregelen getroffen moeten en kunnen worden. Voor soorten die vroeger 
in de Flora- en faunawet werden genoemd, maar die geen nadrukkelijke bescherming meer hebben in de Wnb 
omdat ze algemeen zijn, kan de provincie aanvullend beleid wel relevant vinden. Dit wordt per situatie bekeken. 
Aanwezigheid van een dergelijke soort betekent niet dat bepaalde handelingen of projecten worden 
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 "Notitie lijst Groninger soorten" (provincie Groningen, 2016) 

• Ja: Groninger soort / habitat 

• Nee: Volgende stap 
Kwalificende soort / habitat (VR en 

HR) 

• Ja: Groninger soort / habitat 

• Nee: Volgende stap 
Art 3.10 -soort (bijlage A Wet 

natuurbescherming) 

• < 7% van de nationale populatie: volgende stap 

• >7% v/d nationale populatie: Groninger soort 
Niet-kwalificerende soort (HR bijlage 

II, IV, V)  

• relatief klein oppervlakte aandeel: volgende stap 

• relatief groot oppervalkte: Groninger habitat Niet-kwalificerend habitat 

• < 7% van de nationale populatie: volgende stap 

• >7% v/d nationale populatie: Groninger soort Rode lijst 

• < 7% van de nationale populatie: volgende stap 

• >7% v/d nationale populatie: Groninger soort 
Conventie van Bonn, Bern en 

Ramsar 

• Ja: Groninger soort / habitat 

• Nee: Geen Groninger soort Bestuurlijk relevante soort 
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tegengehouden. Wel hopen we vooral voor soorten die op de Groninger Lijst de kleur oranje of rood hebben, dat 
door goede afspraken over de uitvoering van de handelingen of het project voldoende rekening gehouden kan 
worden met deze soort. 
 
Kortom: bij uitvoering van een project en bij bepaalde handelingen moet iedereen volgens de zorgplicht 
onderzoeken met welke soorten rekening gehouden moet worden. Soorten die volgens de wet beschermd zijn 
vragen nadrukkelijk om verantwoorde mitigerende maatregelen waarmee een project, al dan niet met een 
ontheffing, door kan gaan. Soorten die niet wettelijk beschermd zijn volgens de Wnb, maar door de provincie in 
de Lijst Groninger soorten worden belicht (vooral die soorten met de kleuren oranje of rood), vragen om maatwerk 
en misschien om afstemming met provincie en omgeving. Vrijstellingen die voorheen golden, zoals voor soorten 
als egel en bruine kikker, nemen wij zoveel mogelijk over om het huidige soortenbeleid tot 2017 beleidsarm te 
kunnen continueren. 
 
Omdat natuur allerminst statisch is en soorten verdwijnen en verschijnen zal de Lijst Groninger soorten over 
enkele jaren worden geactualiseerd. 
 

4.3 Doorwerking in gebieden 
 
Soorten leven met elkaar in biotopen en gebieden en hebben onderlinge relaties in ecosystemen. 
Beschermingsmaatregelen hebben geen invloed op afzonderlijke soorten maar op hele gemeenschappen. 
Daarom is het is vanuit ecologisch oogpunt op dit moment wenselijk vooral aandacht te hebben voor de 
leefgebieden van soorten op de Lijst Groninger soorten waarvan de aantallen sterk achteruit gaan en waarvoor 
nog onvoldoende beleid bestaat. Figuur 3 geeft aan om welke  leefgebieden - volgens SNL-beheertypen - het 
daarbij gaat.  
 
 

 
Figuur 3. Overzicht van de SNL-beheertypen in Groningen waaraan één of meerdere 'rode soorten' gebonden zijn. De 'rode 
soorten' op de Lijst Groninger soorten zijn die soorten waarvan de aantallen sterk achteruit gaan en waarvoor nog onvoldoende 
beleid bestaat. Vanuit ecologisch oogpunt is het wenselijk op dit moment vooral voor deze leefgebieden aandacht te hebben. 
Let op: deze 'rode soorten' zijn niet per definitie dezelfde als Rode-Lijstsoorten. 
 

Uit figuur 3 blijkt dat met name de leefgebieden moeras, vochtig grasland, akkers en kust veel soorten herbergen 
waarvoor de provincie een grotere verantwoordelijkheid heeft. Deze leefgebieden bevestigen de conclusies uit de 
Toestand Natuur en Landschap (2014)

11
. 
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 "Toestand Natuur en Landschap 2014 in de provincie Groningen" (provincie Groningen 2014) 
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http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Toestand_Natuur_en_Landschap_2014.pdf
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Veel inspanningen van het natuurbeleid zijn al gericht op deze leefgebieden via het NNN en agrarisch 
natuurbeheer. Leefgebieden die daarnaast om extra aandacht vragen, zijn:  

- brak water,  
- kleiakkers,  
- dijken en wegbermen,  
- singels en houtwallen, 
- kerkhoven en borgterreinen, 
- en boerensloten. 

 

4.4 Provinciale rol 
 
De provincie geeft kaders aan voor het beleid en voert regie op de uitvoering. Daarnaast kan men bij de provincie 
terecht voor eventuele subsidiëring van projecten die binnen de kaders van het beleid vallen. De provincie kan in 
sommige gevallen ook zelf initiatiefnemer zijn. 
 
Voor ontheffing- en vergunningverlening in het kader van de Wnb doet de provincie de inhoudelijke beoordeling 
en geeft daarover een besluit af (direct aan de aanvrager of indirect als verklaring van geen bedenkingen aan de 
gemeente waar een aanvraag is ingediend). Tegelijk heeft de provincie een rol in toezicht en handhaving van de 
Wnb. 
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5. Houtopstanden 

5.1 Algemeen 
 
Door de Wnb wordt de provincie het bevoegde gezag over herplant-, kap- en compensatiebeleid van 
houtopstanden (het werkveld van de voormalige Boswet). De wet zorgt voor het in stand houden van het areaal 
bos, dat een belangrijke natuurwaarde heeft. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke uitgangspunten gehanteerd  
worden voor het beleid rond houtopstanden. 
 
De openheid van het landschap wordt in Groningen zeer gewaardeerd. Kenmerkende open landschappen, zoals 
de Noordkust, het Oldambt en delen van de Veenkoloniën wil de provincie open houden. Tegelijk wordt ook de 
beslotenheid met singels en houtwalstructuren gewaardeerd die juist in andere gebieden van de provincie 
kenmerkend is, zoals het Zuidelijk Westerkwartier, Westerwolde, het Gorecht en de groene linten in Oldambt en 
Duurswold. Het provinciale beleid voor het in stand houden van het bosareaal wordt zo vormgegeven, dat deze 
kenmerkende landschappen behouden blijven. De kernkwaliteiten van deze landschappen worden hieronder per 
regio beschreven. 
 
Zuidelijk Westerkwartier 
Het Zuidelijk Westerkwartier kent een afwisseling van besloten parallelle zandruggen en open veengebieden. Op 
de zandruggen liggen langgerekte wegdorpen met haaks daarop de houtsingels als kavelgrenzen. Het 
zuidelijkste deel van het Zuidelijk Westerkwartier heeft een veenkoloniaal landschap.  
 
In dit deelgebied moet rekening worden gehouden met: 

- het contrast tussen de afwisselende reeksen van besloten zandruggen en open natte laagveengebieden; 
- het coulissenkarakter van het houtsingellandschap; 
- de verwevenheid van de wegdorpen met het houtsingellandschap; 
- de kleinschaligheid van bebouwing; 
- de borgen en kerken; 
- de natte landschapselementen in de vorm van de pingoruïnes en petgaten; 
- het lineaire karakter van de wegen en kanalen in de veenkoloniale zuidpunt; 
- herkenbaar verkavelingspatroon van houtsingels en sloten. 

 
Westerwolde 
Westerwolde bestaat uit een esdorpenlandschap in een langgerekte zone langs de Westerwoldse Aa, de Ruiten 
Aa en de Mussel Aa, met daaromheen een gebied met een jonger landschap van heideontginningen. Tegen de 
Duitse grens liggen twee gebieden met een veenkoloniaal landschap. 
 
In dit deelgebied moet rekening worden gehouden met: 

- het contrast tussen het kleinschalig besloten esdorpenlandschap en het rationele, open 
heideontginningslandschap; 

- de kleinschalige beslotenheid met afwisselend esgehuchten, esdorpen, essen op dekzandkoppen met 
akkercomplexen, hooilanden in de beekdalen, kleine bosjes en houtwallen; 

- de esdorpen, die de randen van het beekdal markeren;  
- de wegen en paden, met hun meanderend verloop; 
- de bossen op de armste en reliëfrijkste zandgronden; 
- de verspreide bebouwing in esgehuchten;  
- het rationeel verkavelde jonge heideontginningslandschap met rechte heideontginningswegen, verspreid 

liggende agrarische bebouwing en plaatselijk bos. 
 
Gorecht 
Het Gorecht bestaat uit het parkachtig esdorpenlandschap van de Hondsrug met twee reeksen esdorpen 
overgaand in open beekdalvlakten van de Hunze en de Drentsche Aa, waarin vrijwel geen bebouwing voorkomt.  
 
In dit deelgebied moet rekening worden gehouden met: 

- het contrast tussen de kleinschalig besloten, hoger gelegen Hondsrug en aan weerszijden de 
laaggelegen zeer open beekdalen van de Drentsche Aa en Hunze; 

- de parkachtige esdorpenstructuur op de Hondsrug met afwisselend essen, bossen, graslanden en 
statige bebouwing; 

- het reliëf van de glaciale ruggen en essen; 
- de natte landschapselementen in de vorm van pingoruïnes en petgaten. 

 
Groene linten Duurswold 
Duurswold heeft een grootschalig open landschap met daarin lintdorpen (groene linten) op flauwe zandruggen.  
 
In dit deelgebied moet rekening worden gehouden met: 

- de grootschalige openheid; 
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- de reeksen boerderijen, deels op huiswierden en/of inversieruggen; 
- de flauwe glaciale zandruggen met wegdorpen (groene linten) overgaand in grootschalig open 

landschap in Duurswold; 
- de wegdorpen met boerderij(erv)en (slingertuinen) en soms zware wegbeplanting in Duurswold; 
- de klooster- en kerkterreinen, molens en een borg met landgoedbossen. 

 

5.2 Beleidskaders 
 
Algemeen uitgangspunt is dat voor kap van houtopstanden een herplant- (op dezelfde locatie) of 
compensatieplicht (herbeplanten op een andere plek) geldt. Uitzondering is het herbeplanten in het kader van een 
ruimtelijke ontwikkeling (beschreven in een bestemmingsplan). Het vellen van houtopstanden wordt dan 
vrijgesteld van de meldings- en herplantplicht. Voor andere ontheffingsmogelijkheden van de herplantplicht zie 
paragraaf. 
 
Bij velling van houtopstanden geldt de norm dat het moet gaan om houtopstanden groter dan 10 are of meer dan 
twintig bomen op een rij, buiten de bebouwde kom. Voor de lokalisering van compensatie van gekapte 
houtopstanden kiezen wij ervoor om sturend op te treden. Daarbij is het uitgangspunt dat compensatie uitgevoerd 

kan worden binnen ontwikkelingszones voor permanent bos, tenzij de aanleg van het bos een integraal 
onderdeel vormt van een meer omvattende functieverandering en plaatsvindt in aansluiting op bebouwd 
gebied of aangrenzende bebouwingslinten. De ontwikkelingszones voor permanent bos staan aangegeven op 
de volgende kaart (figuur 4). 
 

 
Figuur 4: Bosontwikkelingszones in de provincie Groningen. 
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Voor de herplantplicht geldt als norm dat deze bosbouwkundig verantwoord moet worden uitgevoerd. Voor de 
bosbouwkundige kwaliteit van herbeplanten wordt gebruik gemaakt van pagina 23 van het Handboek Handhaving 
Boswet

12
 en pagina 18 van De boswet in Gelderland

13
. 

 
Voor herplant op dezelfde locatie geldt onder andere dat deze bosbouwkundig verantwoord moet zijn en 
kwalitatief en kwantitatief in overeenstemming met het gevelde. Voor compensatie (herbeplanten op een andere 
locatie) gelden daarnaast nog andere regels. Deze regels uit de Natuurverordening

14
 hebben als doel de 

kwalitatieve en kwantitatieve instandhouding van het bosareaal te borgen en de kenmerken van het bestaande 
Groninger landschap te behouden. Daarnaast wordt voorkomen dat schade wordt toegebracht aan andere 
natuurwaarden. De in de Natuurverordening gestelde eisen aan compensatie op een andere locatie zijn niet 
limitatief, aangezien elk compensatieproject anders is en maatwerk nodig is om het gewenste resultaat te 
bereiken. 
 
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de herplantplicht. Omdat de Wnb het in stand houden van 
het bosareaal waarborgt zal de provincie zorgvuldig omgaan met het verlenen van een dergelijke ontheffing. 
Wanneer de velling plaatsvindt met een ecologisch doel, of ten behoeve van natuur- of landschapsherstel zal een 
ontheffingverlening van de herplantplicht overwogen worden, bijvoorbeeld bij het weer in de oorspronkelijke staat 
terugbrengen van een met bomen dichtgegroeide poel of ven.  
 
Verder kunnen Gedeputeerde Staten een kapverbod opleggen om bijzondere natuur- of landschapswaarden te 
beschermen. De provincie zal een dergelijk verbod overwegen wanneer het vellen van houtopstanden schade 
toebrengt aan natuur- en  landschapswaarden. Daaronder valt ook schade aan ecologische en cultuurhistorische 
waarden die zijn opgenomen in deze natuurvisie. Daarnaast hanteert de provincie een kapverbod wanneer uit 
andere (wetenschappelijk onderbouwde) bronnen blijkt dat deze waarden in het geding zijn. 
 
Hieronder volgen in het kort de beleidskaders voor de beschreven regio's: 
 
Zuidelijk Westerkwartier 
De Houtsingel Hoofdstructuur (HSHS)

15
, vormt het ruimtelijke kader voor het beleid rond de elzensingels in het 

Zuidelijk Westerkwartier. In dit plan wordt bepaald hoe men met kap, herbeplanting en compensatie van 
houtsingels in dit gebied om wil gaan. De provincie sluit zich daarbij aan. 
 

 
Figuur 5: De Houtsingel Hoofdstructuur in Zuidelijk Westerkwartier. 

 
Besloten en kleinschalig open gebied Gorecht en Westerwolde 
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 "Handboek Handhaving Boswet" (provincie Noord-Brabant, 2005) 
13

 "De boswet in Gelderland, handreiking aan boseigenaren en beheerders" (provincie Gelderland, 2001) 
14

 "Verordening natuurbescherming provincie Groningen" (provincie Groningen, 2016); deze is nog in ontwikkeling - een eerste 
conceptversie van het Voorontwerp zal binnenkort openbaar gemaakt worden. 
15

 "Houtsingelhoofdstructuur Zuidelijk Westerkwartier" (Stuurgroep Regio West) 

file://///provgron/data/LGW/2.%20Wettelijke%20taken/Natuur/Wet%20Natuurbescherming/kennis%20en%20achtergrondinformatie/teksten%20wet,%20richtlijnen,%20beleidsnota/handboeken%20boswet/Handboek%20Handhaving%20Boswet%20Noord-Brabant.pdf
file://///provgron/data/LGW/2.%20Wettelijke%20taken/Natuur/Wet%20Natuurbescherming/kennis%20en%20achtergrondinformatie/teksten%20wet,%20richtlijnen,%20beleidsnota/handboeken%20boswet/Handboek%20Handhaving%20Boswet%20Noord-Brabant.pdf
file://///provgron/data/LGW/2.%20Wettelijke%20taken/Natuur/Wet%20Natuurbescherming/kennis%20en%20achtergrondinformatie/teksten%20wet,%20richtlijnen,%20beleidsnota/handboeken%20boswet/Boswet%20Gelderland.pdf
http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/FolderHoutsingelhoofdstructuur_ZWK.pdf
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Het beleid richt zich op bescherming van de houtwallen, houtsingels en meidoornhagen. Ook bevat het in elk 
geval een verbod op het kappen of rooien daarvan, anders dan voor normaal onderhoud. 
 
Groene linten Duurswold 
Het beleid richt zich op bescherming van de wegbeplanting en de daarmee samenhangende slingertuinen. 
Tegelijkertijd voorkomt dit beleid onnodige kap en verplicht het tot herplant. 
 

5.3 Provinciale rol 
 
De provincie geeft ontheffing en vrijstelling voor kap-, compensatie- en herplantvergunningen en zorgt voor 
toezicht en handhaving.  
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6. Invasieve exoten 

6.1 Algemeen 
 
Als neveneffect van globalisering en een mobiele mondiale samenleving, verschijnen er door menselijk handelen 
steeds vaker plant- en diersoorten uit andere werelddelen, zoals grote waternavel, nijlgans, muskusrat en vele 
andere. Dergelijke soorten kunnen ongewenste effecten met zich meebrengen: ze woekeren, dragen 
ziektekiemen of verdringen inheemse soorten.  
 
Andere soorten weten dankzij de opwarming van de aarde hun verspreidingsgebied succesvol uit te breiden naar 
het noorden. Soms is de natuur in staat zich aan nieuwkomers aan te passen en herstelt het ecologisch 
evenwicht zich, maar hiervoor is tijd en ruimte (verbindingszones, refugia) nodig. Na verloop van tijd (variërend 
van jaren tot decennia) kunnen exoten dan ook een stabiel onderdeel van de Groninger natuur gaan uitmaken, 
zoals eerder konijn, fazant en waterpest. 
 
Soms is die tijd of ruimte er niet omdat de verspreiding te snel gaat of de schade die dieren of planten tot gevolg 
hebben voor andere soorten (of de mens) te groot is. Dan is sprake van 'invasieve exoten'. Zo kan de grote 
waternavel voor veel overlast zorgen doordat de plant water overwoekert waardoor de veiligheid in het geding 
kan komen. In Europees en nationaal verband is daarom afgesproken dat verdere verspreiding van een aantal 
van deze soorten zoveel mogelijk voorkómen moet worden, omdat de negatieve effecten op de inheemse 
biodiversiteit te groot zijn. Dat geldt ook voor de provincie die hier een centrale rol en verantwoordelijkheid in 
heeft. Voorlopig kiest de provincie ervoor hier geen extra beleid voor te ontwikkelen maar het huidige regime in de 
bestrijding van invasieve exoten te continueren. 
 

6.2 Europese lijst 
 
De Europees Unie heeft de Verordening Invasieve Exoten

16
 vastgesteld die op 1 januari 2015 in werking is 

getreden. Met deze verordening wil Europa de bedreiging van invasieve exoten voor inheemse plant- en 
diersoorten aanpakken. De verordening heeft een zogenaamde rechtstreekse werking, wat betekent dat deze 
verordening direct van kracht is, ongeacht of de regels van de verordening in nationale wetgeving is opgenomen. 
Gekoppeld aan de verordening is een lijst met invasieve exoten vastgesteld. Op deze lijst staan soorten die 
bestreden moeten worden en niet mogen worden verhandeld. De lijst is aan verandering onderhevig en zal door 
de Europese Unie worden aangevuld. 
 

6.3 Verantwoordelijkheidsverdeling 
 
De lidstaten van de Europese Unie hebben de verantwoordelijkheid om in hun land een aanpak te organiseren 
van de invasieve exoten die op die Europese lijst staan. Het Rijk is hier primair voor verantwoordelijk. In de Wnb 
is bepaald dat het Rijk deze verantwoordelijkheid bij de provincies kan neerleggen. De minister is bevoegd om in 
overeenstemming met de provincies invasieve soorten aan te wijzen, aanvullend op de Europese lijst. Op dat 
moment ligt de verantwoordelijkheid bij de provincies.  
 
In een dergelijke situatie zal ook de provincie zich inspannen om de genoemde invasieve exoten aan te pakken. 
De provincie kan dit zelf doen of anderen opdracht geven de betreffende planten of dieren te bestrijden. Dit kan 
spelen bij invasieve waterplanten. De verwachting is dat de waterschappen zorgdragen voor invasieve soorten 
die voor problemen zorgen bij de uitvoering van waterschapstaken. De waterschappen zijn vaak beheerder en 
deskundig om de problemen op een goede manier aan te pakken. Ook van jachtaktehouders en grondgebruikers 
samen verwacht de provincie een gezamenlijke inzet om daar waar nodig invasieve exoten te bestrijden. 
 

6.4 Kosten 
 
Om onevenredige of buitensporige kosten te vermijden zal de provincie rekening houden met de 
uitvoeringskosten, de kosten indien niet wordt ingegrepen, de kosteneffectiviteit en de sociaaleconomische 
aspecten. Daarbij spelen de beschikbare middelen van het Rijk een rol. Dit zal nader uitgewerkt worden in de 
Beleidsnotitie Flora en Fauna. 
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 Verordening Invasieve Exoten (EU) 
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6.5 Provinciale rol 
 
Richting het Rijk heeft de provincie de taak om uitvoering te geven aan het terugdringen van het aantal exoten, 
daar waar dit nodig wordt geacht. De provincie ziet zichzelf niet als uitvoerder hiervan maar stelt vooral kaders en 
faciliteert. In de Beleidsnotitie Flora en Fauna zal hier verdere invulling aan worden gegeven. 
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7. Populatiebeheer en het voorkomen en bestrijden van schade 

7.1 Algemeen 
 
In de Wnb is opgenomen dat voor een aantal diersoorten bepaald kan worden dat de soort bejaagd, beheerd of 
bestreden mag worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt deels bij het Rijk (jacht) en deels bij de provincies 
(beheer en schadebestrijding). Van jacht is sprake wanneer bepaalde wildsoorten bemachtigd worden om te 
benutten, maar het middel kan ook bewust als beheermaatregel worden ingezet. Beheermaatregelen zijn aan de 
orde wanneer een wildpopulatie te groot is. Het bestrijden van soorten wordt gedaan om bijvoorbeeld overlast of 
schade te voorkomen.  
 

7.2 Jacht 
 
In de Wnb is bepaald dat er in Nederland op vijf diersoorten gejaagd mag worden, te weten: 
- fazant; 
- wilde eend; 
- houtduif; 
- haas; 
- konijn. 
 
Het Rijk bepaalt de periode waarin de bovengenoemde soorten bejaagd mogen worden via een ministeriële 
regeling. De jacht wordt niet geopend op soorten waarvan de gunstige staat van instandhouding in het geding is. 
Jacht vindt plaats op basis van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan. Hierin kan onder 
andere vastgesteld worden wat de gunstige staat van een wildsoort is. Bij bijzondere weersomstandigheden 
kunnen Gedeputeerde Staten de jacht voor enige tijd sluiten. 
 

7.3 Beheer van populaties 
 
Het beheer van populaties is in de Wnb toebedeeld aan de faunabeheereenheden en de wildbeheereenheden. 
Door een planmatige en langdurige aanpak wordt de omvang van populaties van in het wild levende diersoorten  
beperkt, als dat nodig is vanwege de ernst of omvang van schade of de bedreiging van een publiek belang zoals 
volksgezondheid of verkeersveiligheid. In onze provincie kan dit aan de orde zijn bij bijvoorbeeld de 
reeënpopulatie en ganzen. Voordat sprake kan zijn van beheer van een populatie moet de onderbouwing hiervan 
te worden vastgelegd in een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan. 
 

7.4 Voorkomen en bestrijden van schade 
 
Grondgebruikers kunnen als gevolg van de aanwezigheid op hun percelen van beschermde soorten schade 
lijden. In zo'n geval moet een afweging worden gemaakt tussen de voorzienbare schade aan diersoorten en 
gewassen en het belang van bescherming van de soort. Deze afweging kan ertoe leiden dat de grondgebruiker 
op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan een vrijstelling, ontheffing of aanwijzing krijgt ter voorkoming en 
bestrijding van schade aan diersoorten of gewassen op zijn grond.  
 
In het verleden zijn ontheffingen verleend voor diverse soorten en gedragingen in verband met schadebestrijding 
en beheer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ganzen van het ganzenakkoord. Deze ontheffingen blijven gelden op 
basis van het overgangsrecht. Het verlenen van ontheffing of vrijstelling is gewenst, omdat bepaalde soorten 
schade veroorzaken en dit vergoedingsplichten kan scheppen. Zo'n vrijstelling moet wel voldoen aan de Wnb. 
Vooral voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten moet een motivering concreet en toegespitst zijn. 
 
Een voorbeeld hiervan is schade aan gewassen veroorzaakt door brandganzen of schade veroorzaakt door 
vossen aan bedrijfsmatig gehouden diersoorten en bodembroeders. Voor het voorkomen en bestrijden van 
schade kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. 
 

7.5 Faunabeheereenheid 
 
Een faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van jachthouders en maatschappelijke organisaties met 
als doel het behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren. De 
Faunabeheereenheid is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het met de provincie afgesproken 
faunabeheerplan. Bovendien geeft de faunabeheereenheid advies aan de provincie over populatiebeheer en het 
voorkomen en bestrijden van schade. 



Natuurvisie 
provincie Groningen 

19 
 

 
De faunabeheereenheid speelt in Groningen een belangrijke rol bij beheer en voorkomen en bestrijden van in het 
wild voorkomende diersoorten en in mindere mate bij jacht. Voor de provincie is de faunabeheereenheid het 
platform waar de belangenafwegingen worden gemaakt die samen met een gedegen onderbouwing voor een 
ontheffing, vrijstelling of aanwijzing in een faunabeheerplan worden gebundeld. De faunabeheereenheid draagt 
zorg voor een gecoördineerde en planmatige aanpak van het beheer van soorten en het voorkomen en bestrijden 
van schade veroorzaakt door soorten. Zij is ook aanspreekpunt voor de wildbeheereenheden. De provincie 
Groningen kent maar één faunabeheereenheid, die voor de hele provincie werkt. 
 

7.6 Wildbeheereenheden 
 
Een wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders met een jachtakte die het door de 
faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan uitvoeren. Dit beheerplan bevordert een duurzaam beheer 
van populaties van in het wild levende dieren, het voorkomen en bestrijden van schade veroorzaakt door dieren, 
en het uitvoeren van jacht samen met wildbeheereenheden en grondgebruikers (inclusief terreinbeheerders). Alle 
wildbeheereenheden opereren binnen de grenzen van de provincie Groningen. 
 
De wildbeheereenheden krijgen met de Wnb een prominentere rol in de jacht en het beheer en voorkomen en 
bestrijden van schade van de in het wild levende diersoorten. Jachthouders met een jachtakte zijn lid van een 
wildbeheereenheid. De wildbeheereenheden geven samen met de faunabeheereenheid gecoördineerd en 
planmatig uitvoering aan de faunabeheerplannen. 
 

7.7 Provinciale rol 
 
De faunabeheereenheid en de wildbeheereenheden zijn de belangrijkste spelers met betrekking tot jacht, 
populatiebeheer en voorkomen en bestrijden van schade. De rol van de provincie is kaders stellen en faciliteren 
in de vorm van wettelijke taken zoals ontheffingen, vrijstellingen, aanwijzingen, directe financiering, subsidiëring 
en advisering. Met betrekking tot jacht is die rol uiterst beperkt. In het document Beleidskeuzen natuurwetgeving 
(bijlage I) wordt de kaders stellende en faciliterende rol van de provincie verder ingevuld. 
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8. Herintroductie en uitzetten van in- en uitheemse soorten 

8.1 Algemeen 
 
Er geldt een verbod op het uitzetten van in- en uitheemse dieren en planten. Er kunnen zich situaties voordoen 
waarbij het ecologisch wenselijk is om dieren of eieren in de vrije natuur uit te zetten. Dit beoordeelt de provincie 
per project. Dit beleid wordt uitgewerkt in het document Beleidskeuzen natuurwetgeving (bijlage I).  
 
Herintroductie van soorten is eveneens verboden, maar in uitzonderingsgevallen kan de minister kiezen voor een 
herintroductieprogramma van een bepaalde soort. Dit gebeurt altijd in overleg met de provincie.  
 
Als in de toekomst herintroductie van een bepaalde soort in het ecosysteem wenselijk of noodzakelijk is, wordt dit 
niet via vrijstelling geregeld, maar is sprake van een maatwerkoplossing. In dat geval kan een ontheffing aan de 
orde zijn. 
 

8.2 Provinciale rol 
 
De provincie geeft door vrijstellingen of ontheffingen sturing aan gewenste ontwikkelingen met betrekking tot het 
uitzetten van dieren of eieren. Bij herintroductie zal het Rijk in overleg met de provincie de afweging maken of een 
vrijstelling of ontheffing kan worden verleend. 
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9. Provinciaal landschap, provinciaal natuurgebied 

9. 1 Algemeen 
 
De provincie kan een provinciaal landschap of provinciaal natuurgebied aanwijzen als hier speciaal beschermde 
soorten voorkomen die nog niet worden bediend in het overige beleid. Bijvoorbeeld voor zeer waardevolle 
landschappen als Middag-Humsterland en Drentsche Aa. Bij het uitwerken van deze categorieën moet een 
duidelijke meerwaarde blijken voor natuur en landschap. Verder moet de uitwerking haalbaar zijn wat betreft inzet 
van capaciteit, handhaving en betaalbaarheid (in geval van beheer). 
 
We zijn van mening dat de inzet van dit extra beleidsinstrument voor deze gebieden geen meerwaarde heeft ten 
opzichte van de huidige situatie en dat dit, in verhouding tot de extra inspanningen die de uitwerking met zich 
meebrengt, niet effectief is. Natuur en landschap kunnen met het huidige instrumentarium voldoende worden 
beschermd. De provincie benadrukt dat de provinciale landschapstypen belangrijk zijn. De instandhouding van de 
karakteristieke openheid van het waddengebied en andere bijzondere landschapstypen in onze mooie provincie 
worden gewaarborgd zoals omschreven in de provinciale Omgevingsvisie

17
. 

 
Een uitzondering vormt een gebied dat nu onder de huidige Natuurbeschermingswet valt: Noordwestoevers 
Schildmeer. De provincie probeert het huidige beleid voor dit gebied zoveel mogelijk te continueren. Het wordt 
aangewezen als bijzonder provinciaal natuurgebied, waarbij nader uitgezocht zal worden op welke wijze het 
vigerende beleid van 2016 kan worden voortgezet.  
 

9.2 Provinciale Rol 
 
De provincie stelt beleidskaders op. 
  

                                                      
17

 Zie Ontwerp-Omgevingsvisie (provincie Groningen, 2016) 



Natuurvisie 
provincie Groningen 

22 
 

10. Natuurbeleving 

10.1 Algemeen 
 
In de Omgevingsvisie is aangegeven dat natuurgebieden toegankelijk en beleefbaar moeten zijn. Met beleving 
van natuur wordt bedoeld de manier waarop mensen met de natuur in aanraking komen. Dit kan op verschillende 
manieren zoals: zingende vogels horen in het park, kitesurfen op zee, met de hond wandelen door een ruig 
gebied of paddenstoelen tellen in een schrale wegberm. De provincie vindt natuurbeleving noodzakelijk voor het 
draagvlak en de legitimatie van natuurbescherming in de samenleving. Tegelijker kan beleving de natuur 
verstoren en kunnen verschillende vormen van beleving elkaar in de weg zitten of schade berokkenen aan 
andere maatschappelijke belangen zoals privacy en agrarische productie.  
 
De natuurgebieden en het landschap dragen sterk bij aan de waarden van de provincie Groningen. Zij zorgen 
voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en zijn een stimulans voor toeristisch-recreatieve 
ontwikkelingen. De provincie vindt het belangrijk dat iedereen van natuur en landschap kan genieten en stimuleert 
daar waar mogelijk natuurgebieden toegankelijk te maken. Daarbij staat wel het behoud van natuurwaarden 
voorop. Dat kan betekenen dat de provincie het nodig vindt om te zoneren om verstoring zoveel mogelijk te 
beperken. Voor het goed reguleren van natuurbeleving is dus behoefte aan afstemming en regie. De provincie  
zal de regierol oppakken en per regio partijen bij elkaar brengen om praktische afspraken over taakverdeling te 
maken. De provincie stimuleert de deelname van burgers in de natuur, zoals het actief betrekken van inwoners bij 
het beheer van natuurgebieden. Ook voorlichting en educatie zijn belangrijk. Daarnaast hecht de provincie 
waarde aan een goede ontsluiting tussen kleine dorpen op het agrarische platteland voor fietsers en andere 
gebruikers van duurzame vervoermiddelen. 
 

10.2 Provinciale rol 
 

De provincie voert regie en men kan bij de provincie terecht voor eventuele subsidiëring van projecten. Soms is 
de provincie ook zelf initiatiefnemer. 
 
Voor ontheffing- en vergunningverlening in het kader van de Wnb doet de provincie de inhoudelijke beoordeling 
en geeft daarover een besluit af, hetzij direct aan de aanvrager of indirect als verklaring van geen bedenkingen 
aan de gemeente waar een aanvraag is ingediend. Tegelijk heeft de provincie hierbij ook een rol in toezicht en 
handhaving van de Wnb. 
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