PROVINCIE FLEVOLAND

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie n r . :
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Herziening bijlage 3 verordening Wet Natuurbescherming n.a.v. onjuiste
informatie GS

Agendapunt:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

7 juni 2016

Constaterende dat:
- Provinciale Staten op 22 maart 2017 de eerste wijziging van de Verordening uitvoering Wet
natuurbescherming 2016 heeft vastgesteld;
- Hierdoor GS niet alleen bevoegd is geworden om bijlage 1 en 2 van de verordening te wijzigen, maar ook
bijlage 3;
- De bevoegdheid om te besluiten over het opheffen van verboden van het opzettelijk vangen van diersoorten
(bedoeld in onderdeel A van de Wet Natuurbescherming) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de
vaste voortplantingsplaats of rustplaats van deze dieren met deze wijziging is overgedragen van PS naar GS;
- Op grond van artikel 145 van de Provinciewet Provinciale Staten bevoegd zijn tot het vaststellen van de
verordening, inclusief het wijzigen daarvan;
Overwegende dat:
- Zowel tijdens de behandeling van het Statenvoorstel in de commissie Duurzaamheid op 15 februari 2017 en
in Provinciale Staten op 22 maart 2017 het college onjuiste informatie heeft verstrekt
- GS hierbij heeft aangegeven dat deze voornemens was om bijlage 3 aan te vullen met één muizensoort,
maar dit vervolgens met 11 soorten heeft uitgebreid;
- Twee van deze diersoorten niet eens voorkomen in Flevoland;
- Het college in een mededeling tijdens Provinciale Staten op 12 april 2017 haar excuses heeft aangeboden
voor het verstrekken van onjuiste informatie;
- Provinciale Staten heeft gestemd over het voorstel op basis van de onjuiste informatie;
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

het genomen besluit betreft het toevoegen van 11 diersoorten aan Bijlage 3 van de Verordening uitvoering
Wet natuurbescherming 2016 te herzien

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Statenlid namens de Partij voor de Dieren

Handtekening initiatiefnemer:
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