Provincie Flevoland
t.a.v. Gedeputeerde Staten
Postbus
8200 AB Lelystad

Lelystad, 21 juni 2016

Betreft: wensen en bedenkingen nieuwe verordening m.b.t. natuurbescherming

Geacht college,
Met de vaststelling van de nieuwe Wet Natuurbescherming door de Eerste kamer der Statengeneraal
op 15 december 2015. De wet zal naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treden en dan de
huidige natuurwetgeving (de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet)
vervangen. De nieuwe wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en
plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Daarnaast bevat de wet onder
meer ook bepalingen over de jacht.
Deze verandering resulteert ook in het aanpassen van de verordening. GroenLinks maakt graag
gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van wensen & bedenkingen zodat deze verwerkt
kunnen worden in de nieuwe verordening die na het zomerreces zal worden besproken in de
Statencommissie. De nieuwe wetgeving biedt de provincie beleidsvrijheid die vertaald kan worden in
een nieuwe verordening. Bij het opstellen van deze nieuwe verordening stelt GroenLinks voor om de
volgende punten mee te nemen:
Faunabeheersplan
In de nieuwe wetgeving is het opstellen van een faunabeheersplan voor gebieden verplicht.
GroenLinks vindt het van groot belang dat de kwaliteit van een faunabeheerplan van een
hoog niveau moet zijn. Het is daarbij belangrijk dat het effect van de voorgestelde
beheersmaatregelen goed wordt onderbouwd. Alleen aangeven dat er geen redelijke
alternatieven zijn en dat er een wettelijk belang in het spel is, is niet voldoende.
Verbreding faunabeheerseenheid
De samenstelling van de faunabeheerseenheid moet worden verbreed zodat er een
evenwichtige advisering kan plaats vinden. Daarom zouden er ook maatschappelijke
organisaties moeten plaatst nemen in de faunabeheerseenheid. Gedacht kan worden om in
ieder geval Dierenbescherming, Vogelbescherming Nederland, Stichting Faunabescherming
uit te nodigen om zitting te nemen in het bestuur.

Aanscherping handhaving
Anno 2016 vindt er veel stroperij en regelmatig natuurverstoring plaats en laat toezicht en
handhaving soms sterk te wensen over. Met de nieuwe Wet Natuurbescherming is toezicht
en handhaving een gedeelde verantwoordelijkheid van provincie en gemeente(n) geworden.
Belangrijk is dat deze taken onderling goed worden afgestemd, de ‘pakkans’ fors wordt
vergroot en meldingen van overtredingen adequaat in behandeling worden genomen.
Ontheffingen jacht
Het verlenen van ontheffingen voor het doden van dieren is een uiterst middel dat alleen om
zwaarwegende belangen kan worden ingezet en als er geen alternatieven zijn. Als de
zwaarwegende belangen van volksgezondheid, openbare veiligheid en veiligheid van
luchtverkeer aan de orde zijn, en er is geen alternatief, dan is de noodzaak tot het nemen van
maatregelen zo groot, dat een ontheffing niet voldoet. In die gevallen kan een aanwijzing
worden ingezet. Een aanwijzing geeft de provincie namelijk de gelegenheid om zelf de
uitvoerders te kiezen en dus onafhankelijk van een aanvrager of grondeigenaar te kunnen
opereren.
GroenLinks Statenfractie hoopt dat u deze wensen & bedenkingen verwerkt in de nieuwe
verordening. Indien bovenstaande vragen op roept kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Simon Miske
Fractievoorzitter GroenLinks Flevoland
s.miske@flevoland.nl

