
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Informeren over afhandeling motie "De Mus" 

Doel van deze mededeling: 

Informeren over het afhandelen van de motie van 7 maart 2012, "De Mus", v /̂aann 
om aandacht is gevraagd voor het terugdringen van regelgeving en het vereen
voudigen van natuurv\/etgeving. 

Toezegging/motie/amendement: 

Bij motie van 7 maart 2012 heeft u om aandacht gevraagd voor het terugdringen 
van regelgeving en het vereenvoudigen van natuurwetgeving. Dit naar aanleiding 
van een incident waarbij een Flevolandse ondernemer ontheffing moest aanvra
gen voor het vangen van één huismus in een supermarkt. Gedeputeerde Staten 
hebben u toegezegd dit signaal af te geven bij de behandeling van het wetsvoor
stel voor de Wet Natuurbescherming in de Tweede Kamer. 

Inleiding: 

Op 17 augustus 2012 is het wetsvoorstel voor de Wet Natuurbescherming, voor
zien van het advies van de Raad van State, ter behandeling naar de Tweede 
Kamer gestuurd. Hierdoor is een goed moment gekomen om aandacht te vragen 
voor uitvoering in de praktijk en te wijzen op een goede balans tussen economie 
en ecologie. 
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Mededeling: 

Wij hebben op 25 september 2012 besloten om per brief de vaste kamercommis
sie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Staatssecretaris van 
EL8tl en het ACTAL te verzoeken nadrukkelijk rekening te houden met de uitvoe
ring in de praktijk bij de behandeling van het wetsvoorstel voor de Wet Natuur
bescherming. Hiermee beschouwen wij de motie als afgedaan. 
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Geachte Commissieleden, 

Op 17 augustus 2012 heeft Staatssecretaris Bleker het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet 
Natuurbescherming ter behandeling aan uw Kamer gezonden. Uit de toelichting bij dit wetsvoorstel 
blijkt dat het wetsvoorstel tot doel heeft de natuurwetgeving te vereenvoudigen en een betere 
balans te zoeken tussen economie en ecologie. 

Dat dit gewenst is blijkt uit het voorval dit jaar dat een Flevolandse ondernemer door strikte 
naleving van de huidige Flora- en faunawet ontheffing moest aanvragen voor het vangen van één 
enkele huismus in een supermarkt. De provincie Flevoland steunt dan ook de intentie om een betere 
balans tussen economie en ecologie te bewerkstelligen en wij vragen u om bij de behandeling van 
het wetsvoorstel de uitvoering in de praktijk nadrukkelijk mee te laten wegen. Het voorkomen van 
onnodige ontheffingsaanvragen zoals voor het verplaatsen van 1 mus dient voorkomen te worden. 

Wij wijzen ook met nadruk op het advies van de Raad van State waarin de uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid van het wetsvoorstel is getoetst. Net als het IPO is de Raad van State van mening 
dat de uitvoering en de handhaving van de nieuwe wet zoveel mogelijk bij één bestuurslaag, te 
weten de provincie, zou moeten worden belegd. Met deze decentralisatie wordt onnodige 
bestuurlijke drukte voorkomen en de gevraagde duidelijkheid voor burgers over bevoegdheden 
geboden. De uitvoering van de wetgeving sluit dan ook beter aan bij handelingen van burgers of 
bedrijven. Wij verzoeken u daarom om het advies van de Raad van State door te laten werken in het 
wetsvoorstel. 

Een afschrift van deze brief is verstuurd naar de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie en naar het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal). 
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