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Collegebesluit 

Het college besluit om in te stemmen met het versturen van een brief aan minister Van der Wal. 
 

Toelichting/achtergrond 

Zie onderstaand 
 
1. Aanleiding 
De ministerraad behandelt waarschijnlijk zeer binnenkort het zgn. Veegbesluit. Het gaat om een 
aanwijzingsbesluit om aanwezige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden te beschermen 
die ten onrechte eerder niet als te beschermen habitat zijn aangewezen. Voor Súdwest-Fryslân 
speelt dit specifiek voor kleine delen veenmosrietland in de Fûgelhoeke (langs de Morra, nabij 
Koudum). De minister wil het veenmosrietland aanwijzen als in stand te houden stikstofgevoelige 
natuur binnen het Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving. Het gaat om 
relatief zeer kleine oppervlaktes aan veenmosrietland van in totaal slechts 0,4 hectare. 
 
De beoogde aanwijzing (Veegbesluit) is door het rijk al in 2018 als ontwerp ter inzage gelegd. De 
provincie en gemeente Súdwest-Fryslân hebben destijds een zienswijze tegen het besluit ingediend. 
In de tussenliggende tijd is het besluit steeds opgeschort. Minister Van der Wal wil het Veegbesluit 
nu alsnog doorzetten. 
 
2. Gevolgen 
Deze aanwijzing heeft belangrijke juridische consequenties voor de vergunningverlening van onder 
andere agrarische bedrijven in het hele zuidwestelijke deel van Fryslân, waaronder ook gemeente 
De Fryske Marren. Het kan verder consequenties hebben voor het draagvlak voor gebiedsprocessen, 
zoals in Idzegea (in het kader van het Friese veenweideprogramma). Hier dreigt het draagvlak 
vanuit de landbouw weg te vallen, terwijl juist in de afgelopen periode bijv. in Idzegea flinke 
stappen zijn gezet om  in het belang van de opgaven voor klimaat, natuur en water binnen een 
gezamenlijk aanpak tot oplossingen te komen. 
 
3. Alternatieven 
De bescherming van veenmosrietland is in beginsel een goede zaak, maar de effectiviteit van de 
hier aan te wijzen habitats wordt betwist. Het uitbreiden van bestaande gebieden met een veel 
robuustere omvang aan veenmosrietland, zoals in Fryslân in de Rottige Meenthe/Brandemeer (153,9 
hectare) en de Alde Feanen (58,2 hectare), biedt veel betere mogelijkheden om kwaliteit en 
oppervlakte te verbeteren. Het verdient de voorkeur wanneer de minister de Friese overheden, de 
landbouw en natuur- en milieuorganisaties in staat stelt om met maatwerk het veenmosrietland 



 

binnen de mogelijkheden die er zijn in stand te houden zonder dat dit tot onevenredig veel 
juridische complicaties bij de vergunningverlening leidt. It Fryske Gea ondersteunt deze 
gedachtegang. 
 
4. Brief aan minister 
Vanuit Súdwest-Fryslân is het initiatief genomen om een brief aan minister Van der Wal toe te 
sturen. De brief is mede ondertekend door gemeente De Fryske Marren en wordt ondersteund door 
de zeven samenwerkende landbouwpartijen binnen de Friese veenweide, It Fryske Gea, het 
waterschap en de Klankbordgroep Idzegea. De provincie Fryslân heeft al eerder zelf actie 
ondernomen om het aanwijzingsbesluit van tafel te krijgen. De eventuele verwachting was dat de 
minister al op 15 oktober 2022 een besluit zou nemen over het aanwijzingsbesluit. Dat is niet 
gebeurd. Het ziet er naar uit dat het besluit alsnog in de komende weken wordt genomen. 
 
5. Afstemming gebiedsproces Idzegea 
Wethouder De Boer was op vrijdag 15 oktober 2022 aanwezig bij een bijeenkomst in Heeg van de 
Klankbordgroep Idzegea. Tijdens deze avond werden de aanwezige boeren bijgepraat over de 
mogelijke consequenties van het Veegbesluit en de wijze waarop de Friese overheden actie hebben 
ondernomen.  
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