PROVINCIE

FLEVOLAND

PROVINCIAL

AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Fleyoland
Amendement nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Afwegingskader redelijke wildstand voor jacht

Agendapunt:
Onderwerp Statenvoorstel: Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Nummer Statenvoorstel:

1949925

/

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

/

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op

/

Woensdag 26 oktober 2016

/

/

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

•

Beslispunt(en)

te laten vervallen

S

Het (de) navolgende beslispunt(èn) toe te voegen

Aan artikel 15 lid 3 van bijlage 05- Voorgestelde wijziging artikel 12 en artikel 15 verordening uitvoering Wet
natuurbescherming Flevoland 2016, het volgende onderdeel toe te voegen:
'een afwegingskader voor de redelijke wildstand aan de hand waarvan de individuele jachthouder dit in zijn
jachtveld kan bepalen'

Toelichting: In Art. 3 . ) / lid 3 van de nieuwe Wet natuurbescherming is opgenomen dat ook de uitoefening van
de jacht geschiedt volgens het faunabeheerplan. Zoals uitgelegd door de Staatssecretaris moet de jachthouder
onder de nieuwe wet "bij het bepalen welke inspanningen nodig zijn om in zijn jachtveld een redelijke
wildstand te handhaven of te bereiken, het onderdeel van het door gedeputeerde staten goedgekeurde
faunabeheerplan-in acht [...] nemen dat betrekking heeft op de uitoefening van de jacht." (Memorie van
Antwoord EK, Eerste Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 33 348, D, p. 8.) Bovendien is het voor de jachthouders
duidelijker als^dezelfde regels gelden in naburige provincies. Het onderdeel is 1-op-1 gelijk aan artikel 7.8.5c
van de verordening van de provincie Overijssel.
en gaan over tot de orde van de dag.
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Het^wrtendement is:

Aangenomen

•

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

•

