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Ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied 
Drents-Friese Wold & Leggelderveld 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Gelet op artikel 2.1, lid 7 van de Wet natuurbescherming; 

BESLUIT: 

Artikel 1 
Het besluit van 27 december 2010 (PDN/2010-027; Stcrt. 2011, 4458) tot aanwijzing van Drents-Friese 
Wold & Leggelderveld als Natura 2000-gebied wordt als volgt gewijzigd: 
1. De kaart (met productiedatum 12/6/2010) wordt vervangen door de kaart behorende bij dit besluit.
2. De Nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het besluit van 27 december 2010 wordt gewijzigd

op de wijze die is aangegeven in de Nota van toelichting behorende bij dit besluit.

Artikel 2 
1. Dit besluit wordt voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Daartoe wordt het

ontwerp van dit besluit, en de daarop betrekking hebbende stukken, ter inzage gelegd.
2. Van het ontwerp wordt kennisgegeven in de Staatscourant.

Dit ontwerp-wijzigingsbesluit en de daarbij behorende Nota van toelichting worden gedurende zes weken ter 
inzage gelegd. De exacte periode en locatie worden vermeld in de bekendmaking die wordt gepubliceerd in 
de Staatscourant en in de advertentie die wordt gepubliceerd in gedrukte media en op internet. Het 
ontwerpwijzigingsbesluit kan digitaal worden ingezien via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de terinzagelegging van dit ontwerp-wijzigingsbesluit een 
zienswijze naar voren brengen. Een zienswijze kunt u indienen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, zoals aangegeven in de bekendmaking. Beroep tegen het definitieve wijzigingsbesluit kan in 
beginsel alleen worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Namens deze:
w.g. de Directeur Natuur, drs. D.L.M. Slangen
d.d. 1 oktober 2019
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Nota van toelichting behorende bij het Ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 
2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld (DGNVLG/2019-
027|027 Drents-Friese Wold & Leggelderveld (ontwerp-
wijzigingsbesluit) 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Bij besluit van 27 december 2010 (kenmerk PDN/2010-027|027 Drents-Friese Wold & Leggelderveld)1 is het 
gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied Drents-Friese 
Wold & Leggelderveld is in zijn geheel aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn 
en grotendeels als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn. 

Op 23 mei 2017 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Friesland een verzoek tot 
wijziging van het aanwijzingsbesluit verzonden naar de toenmalige staatssecretaris van het Ministerie van 
Economische Zaken2. Beide provincies verzoeken om het Friese gedeelte van deelgebied de 'Oude Willem' 
ook te begrenzen als Vogelrichtlijngebied. 
Het betreffende deelgebied is in het kader van het LIFE-project ‘Life going up a level – more water for wet 
habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld’3 heringericht. De LIFE-aanvraag bij de Europese 
Commissie is in 2014 beleidsmatig ondersteund door het toenmalige Ministerie van Economische Zaken.4 Het 
Ministerie van Economische Zaken heeft daarbij de intentie uitgesproken om door middel van een 
wijzigingsbesluit de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied samen te laten vallen met de begrenzing van het 
Habitatrichtlijngebied. De Europese Commissie is over de voorgenomen grenswijziging, vanwege dit LIFE-
project, geïnformeerd via de gebruikelijke procedure.5  

1.2 Mee begrenzen van nieuwe natuur 
De opname van nieuwe natuur binnen de begrenzing gaf in het verleden aanleiding voor bezwaren.6 
Maatregelen in het kader van het LIFE-programma dienen echter bij te dragen aan de verwezenlijking van de 
streefdoelen van de biodiversiteitsstrategie van de Unie voor 2020. Tot deze streefdoelen behoren onder 
meer de volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad (Habitatrichtlijn) en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad ((Vogelrichtlijn), alsook de instandhouding en het 
herstel van ecosystemen en ecosysteemdiensten. En de aankoop van gronden moet bijdragen aan het 
verbeteren, behouden en herstellen van de integriteit van het krachtens artikel 3 van Richtlijn 92/43/EEG 
opgezette Natura 2000-netwerk, onder meer door verbetering van de verbindingen middels het tot stand 
brengen van corridors, stapstenen of andere groene infrastructuurelementen.7 
Jurisprudentie heeft uitgewezen dat selectie en begrenzing van Natura 2000-gebieden alleen kan gebeuren 
op basis van ecologische criteria. Daarbij kan nieuwe natuur in twee situaties worden mee begrensd. De 
eerste situatie doet zich voor wanneer het natuurdoel van de nieuwe natuur overeenkomt met dat van het 
aangrenzende aangemelde Natura 2000-gebied; dus wanneer de natuurwaarden er al zijn of al worden 
ontwikkeld. De tweede situatie is wanneer de nieuwe natuur noodzakelijk is om de instandhoudingsdoelen te 
kunnen realiseren.8 De maatregelen uit het LIFE-project, zoals de ontwikkeling van extensief beheerd 

1 Natura 2000-besluit Drents-Friese Wold & Leggelderveld (027), Stcrt. 2011, 4458. 
2 Brieven met kenmerken  nw/4.2/2017001437, respectievelijk 01413529. 
3 LIFE13 NAT/NL/000162. 
4 Ministerie van Economische Zaken, directie Natuur en Biodiversiteit  (2014). Declaration of support from the competent authority, LIFE+ Natura & 
Biodiversity 2013-A8, 03-03-2014, Den Haag.
5 Brief Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Europese Commissie ('Update database Natura 2000 Nederland 2017') van 1 
februari 2018, kenmerk DGAN-NB/18008874, inclusief aangepast Standaard-gegevensformulier. 
6 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2007). Nota van Antwoord inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden , paragraaf 
2.2.2, Opname van landbouwpercelen in Habitatrichtlijngebieden. 
7 Verordening (EU) nr.1293/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake de vaststelling van een programma voor het 
milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 614/2007 (20-12-2013, Pb L 347/185). 
8 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2007). Nota van Antwoord inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden , paragraaf 
2.2.2, antwoord 4e alinea. 
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grasland, gaan een bijdrage leveren aan het Natura 2000-netwerk voor vogels.9 Middels de maatregelen uit 
dit project, volgens het Inrichtingsplan Oude Willem10, en als onderdeel van het op 28 februari 2017 
vastgestelde Natura 2000-beheerplan11, worden o.a. de leefgebieden van Paapje (A275), Roodborsttapuit 
(A276) en Grauwe klauwier (A338) uitgebreid, soorten waarvoor het Drents-Friese Wold & Leggelderveld als 
Vogelrichtlijngebied is aangewezen. 
De voorbereidende werkzaamheden, zoals de sloop van agrarische bebouwing, zijn eind 2017 afgerond. 
Overigens zijn sinds 2012 al in en rond het deelgebied waarnemingen bekend van Grauwe klauwier en 
Roodborsttapuit.12 

1.3 Doel van het wijzigingsbesluit 
Met dit ontwerp-wijzigingsbesluit zal de begrenzing van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & 
Leggelderveld volgens het besluit van 27 december 2010 (kenmerk PDN/2010-027|027 Drents-Friese Wold & 
Leggelderveld) op de volgende locatie worden gewijzigd: 
• Het Friese gedeelte van deelgebied 'Oude Willem' wordt toegevoegd als Vogelrichtlijngebied, waardoor

het Vogelrichtlijngebied wordt uitgebreid met 193 ha.
• De ondergronden en erven van twee gesloopte boerderijen, gelegen op Oude Willem 13 en 14 te

Appelscha, worden tevens toegevoegd als Habitatrichtlijngebied, omdat de reden voor de oorspronkelijke
exclavering inmiddels is vervallen, waardoor het Habitatrchtlijngebied wordt uitgebreid met 2 ha.

In Bijlage A van de Nota van toelichting behorende bij dit wijzigingsbesluit is een detailkaart opgenomen 
(kaartblad 3) waarop de uitbreiding van het Vogelrichtlijngebied is aangegeven.  

Met dit ontwerp-wijzigingsbesluit zal de Nota van toelichting behorend bij het besluit van 27 december 2010 
deels worden vervangen volgens de Nota van toelichting behorende bij dit wijzigingsbesluit. Van de 
gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een toelichting te geven op de algemene exclaveringsformule in 
paragraaf 3.4 van de Nota van toelichting van het oorspronkelijke besluit.  

1.4  Leeswijzer 
Artikel 1 van dit ontwerp-wijzigingsbesluit regelt de wijziging van de kaart en de wijzigingen van de Nota van 
toelichting behorende bij het besluit tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & 
Leggelderveld van 27 december 2010. 
Artikel 2 regelt de bekendmaking van dit ontwerp-wijzigingsbesluit.  
Het ontwerp-wijzigingsbesluit moet worden gelezen in samenhang met het besluit van 27 december 2010.  

Het vervolg van de Nota van toelichting behorende bij het ontwerp-wijzigingsbesluit geeft de gewijzigde 
teksten ten opzichte van de Nota van toelichting behorende bij het besluit van 27 december 2010. De 
teksten tussen de rechte haken [….] geven aan waar de oorspronkelijke tekst in de Nota van toelichting van 
27 december 2010 staat, en wat eraan gewijzigd wordt. 

9 Ministerie van Economische Zaken, directie Natuur en Biodiversiteit  (2014). Declaration of support from the competent authority, LIFE+ Natura & 
Biodiversity 2013-A8, 03-03-2014, Den Haag. 
10 Bestuurscommissie Oude Willem in opdracht van de provincies Drenthe en Fryslân (december 2014). Inrichtingsplan Oude Willem, pagina 26. 
11 Beheerplan Drents-Friese Wold & Leggelderveld, uitgestrekt boslandschap van heide, zand en beken, definitief 2017, DLG/SBB. 
12 Provincie Fryslân en provincie Drenthe (opdrachtgevers). Waarnemingen vanaf 2012. Kaart Natura 2000 Oude Willen van 18 juli 2017. 
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1 INLEIDING 

[Ter vervanging van de derde zin in de tekst van de laatste alinea van hoofdstuk 1] 
Bijlage A (voor zover van toepassing) laat zien welke terreindelen met het besluit van 27 december 2010 zijn 
vervallen of zijn toegevoegd als onderdeel van de speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn 
(kaartbladen 1 en 2) en welke terreindelen vervolgens met het wijzigingsbesluit DGNVLG/2019-027 | 027 
Drents-Friese Wold & Leggelderveld zijn toegevoegd aan het Habitatrichtlijngebied en het 
Vogelrichtlijngebied. 
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2 AANWIJZINGEN HABITAT- EN VOGELRICHTLIJN 
[Toe te voegen tekst aan de tweede alinea] 
 
De kaart (productiedatum 12-6-2010) behorende bij het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit van 27 december 
2010  is vervangen door de kaart (productiedatum 14-05-2019) behorende bij het wijzigingsbesluit 
(DGNVLG/2019-027 |027 Drents-Friese Wold & Leggelderveld). 
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3 GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING 
 
3.3 Begrenzing en oppervlakte 
[Ter vervanging van de eerste alinea] 
De begrenzing van het Natura2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld is aangegeven op de bij deze 
aanwijzing behorende kaart (datum kaartproductie: 14-05-2019). Globaal gaat het allereerst om het grote 
aaneengesloten gebied dat is gelegen in de driehoek tussen Appelscha in het noorden en Diever en Vledder 
in het zuiden. Het omvat onder meer de Boswachterij Appelscha, Boswachterij Smilde, Berkenheuvel, 
Doldersummer Veld, Boschoord, Landgoed Vledderhof en Schaopedobbe. Ook het Leggelderveld ten zuiden 
van Hoogersmilde maakt deel uit van aangewezen gebied. 
 
[Ter vervanging van de tweede alinea] 
Het Natura 2000-gebied beslaat een totale oppervlakte van ongeveer 7.470 ha. Hiervan is 663 ha uitsluitend 
Habitatrichtlijngebied. Voor de exacte oppervlakte wordt verwezen naar de legenda van de bij het wijzigings-
besluit behorende kaart (productiedatum 14-05-2019). Dit betreft de bruto-oppervlakte, omdat bij de 
berekening geen rekening is gehouden met niet op de kaart, tekstueel uitgesloten delen (zie paragraaf 3.4).  
 
[Ter toevoeging als laatste alinea] 
Op een aantal plaatsen zijn het Vogelrichtlijngebied en het Habitatrichtlijngebied aangepast vanwege een 
LIFE-project (zie bijlage A). Hierover is de Europese Commissie begin 2018 geïnformeerd.13 Het betreft de 
volgende aanpassingen: 
• De ondergronden en erven (2 ha) van twee gesloopte boerderijen (Oude Willem 13 en 14 te Appelscha), 

gelegen in het Friese gedeelte van deelgebied 'Oude Willem', worden toegevoegd als Habitat- en 
Vogelrichtlijngebied.  

• Uitbreiding van het Vogelrichtlijngebied met het Friese deel van deelgebied 'Oude Willem', dat al 
begrensd was onder de Habitatrichtlijn (191 ha), vanwege de ontwikkeling van leefgebied voor de 
broedvogels Roodborsttapuit (A276), Paapje (A275) en Grauwe klauwier (A338), soorten waarvoor 
Drents-Friese Wold & Leggelderveld  onder de Vogelrichtlijn is aangewezen.  

 
3.4    Toelichting bij de kaart en uitgesloten delen 
[Ter vervanging van de eerste twee zinnen uit de eerste alinea] 
De begrenzing van het Natura 2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing behorende kaart. Voor 
zover van toepassing is daarbij onderscheid gemaakt tussen de begrenzingen van het Habitatrichtlijngebied 
en het Vogelrichtlijngebied. 
 
[Toe te voegen tekst na de tweede alinea] 
Voor de toepassing van de exclaveringsformule gelden er peildata: 
• 2 april 2000 voor de gebiedsdelen die zijn aangewezen als Vogelrichtlijngebied.14 Deze peildatum heeft 

geen betrekking op het Friese deel van deelgebied 'Oude Willem'. 
• 7 december 2004 voor de gebiedsdelen die geplaatst zijn op de eerste lijst van gebieden van 

communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio.15  
• 14 maart 2011 voor de gebiedsdelen die met het Natura-2000 aanwijzingsbesluit van 27 december 2010 

zijn toegevoegd aan het eerder aangewezen Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied. 
• De datum van de eerste dag na publicatie in de Staatscourant van het definitieve wijzigingsbesluit  voor  

het Friese deel van deelgebied 'Oude Willem' dat is toegevoegd aan het Vogelrichtlijngebied en de 
ondergronden en erven van de gesloopte boerderijen op Oude Willem 13 en 14 te Appelscha die zijn 
toegevoegd aan het Habitatrichtlijngebied.  

                                                 
13 Brief Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Europese Commissie ('Update database Natura 2000 Nederland 2017') van 1 
februari 2018, kenmerk DGAN-NB/18008874, inclusief aangepast Standaard-gegevensformulier. 
14 2 dagen na bekendmaking in de Staatscourant van 31 maart 2000, nr. 65/pag.16. 
15 Beschikking van de Commissie 2004/813/EG van 7 december 2004 tot vaststelling op grond van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de lijst van 
gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (Pb 29-12-2004, L 387/1). 
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5 INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 
 
5.1    Inleiding 
 
[Ter vervanging van de eerste regel van de tweede alinea] 
Deze bepaling is in artikel 2.1, vierde lid, van de Wet natuurbescherming nader uitgewerkt. 
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Bijlage A Grenswijziging Vogel- en Habitatrichtlijngebied Drents-Friese 
Wold & Leggelderveld 
[Toe te voegen tekst en kaartblad 3]: 

Met het wijzigingsbesluit DGNVLG/2019-027 | 027 Drents-Friese Wold & Leggelderveld wordt een kaartblad 3 
toegevoegd van de wijziging van het Vogelrichtlijngebied ten opzichte van het oorspronkelijke 
aanwijzingsbesluit Drents-Friese Wold & Leggelderveld van 27 december 2010, waardoor het Friese deel van 
deelgebied 'Oude Willem' aan het Vogelrichtlijngebied wordt toegevoegd. Daarnaast worden de ondergronden 
en erven van twee gesloopte boerderijen tevens toegevoegd aan het Habitatrichtlijngebied Drents-Friese 
Wold & Leggelderveld waardoor het totale Natura 2000-gebied met 2 ha is toegenomen. 





Deze publicatie is een uitgave van: 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401 | 2500 ek Den Haag 

Oktober 2019




