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Gedeputeerde Staten kiezen er voor om bij de implementatie van de Wet natuurbescherming gebruik te maken van formats die door het IPO zijn ontwikkeld
en zo de huidige regelgeving voort te zetten na inwerkingtreding van de Wet
natuurbescherming.
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Met ingang van 1 januari 2017 treedt naar verwachting de Wet natuurbescherPassief openbaar
ming in werking. Met deze wet wordt de decentralisatie van natuurtaken van Rijk
naar provincies die in het decentralisatieakkoord natuur in 2011 was overeenge- portefeuillehouder
komen, juridisch verankerd. De Wet Natuurbescherming regelt de bescherming
stuivenberg A
van natuurwaarden die nu onder de werking van de Boswet, Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet vallen.
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Provinciale Staten

Conform afspraken in IPO-verband wil de Provincie Flevoland de huidige uitvoeringspraktijk handhaven en de nieuwe wetgeving dus beleidsarm implementeren.
Gelet op de huidige uitvoeringspraktijk in Flevoland hebben wij op dit moment
geen argumenten voor een inhoudelijke wijziging van regelgeving of beleid.
Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet zal, op basis van ervaringen uit
de uitvoeringspraktijk, het provinciaal beleid worden geëvalueerd en waar nodig
aangepast. In de overgangsbepalingen van de Wet natuurbescherming is hierin
voorzien.
De huidige uitvoeringspraktijk wordt waar mogelijk voortgezet met een tussentijdse aanpassing op basis van ervaringen. Het streven is om de uitvoeringslast bij
initiatiefnemers en in de eigen organisatie te beperken.
De planning gaat uit van besluitvorming omtrent provinciale verordeningen in uw
vergadering van 26 oktober 2016 en daarmee van een technische (1-op-1) overzetting van het huidige regelgeving van het Rijk naar provinciale regelgeving. Een
dergelijke technische overzetting maakt dat inspraak niet nodig is.
Voor de implementatie van de Wet natuurbescherming is het van belang dat
besluitvorming over de verordeningen heeft plaatsgevonden voor het moment
van inwerkingtreding van de wet. Dit besluitvormingsproces kent hierdoor een
zeker mate van urgentie. Na besluitvorming door Provinciale Staten moeten de
verordeningen worden gepubliceerd en digitaal beschikbaar worden gesteld om
een effectieve uitvoering van de nieuwe provinciale bevoegdheden mogelijk te
maken na 1 januari 2017. Eventueel uitstel van besluitvorming maakt dat het
implementatieproces niet tijdig kan worden afgerond.
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