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Opmerkingen

OVER HET PROCES
Nieuwe wetgeving
Met ingang van 1 januari 2017 treedt naar verwachting de Wet natuurbescherming in werking. Met
deze wet wordt de decentralisatie van natuurtaken van Rijk naar provincies die in het
decentralisatieakkoord natuur in 2011 was overeengekomen, juridisch verankerd. De Wet
Natuurbescherming regelt de bescherming van natuurwaarden die nu onder de werking van de
Boswet, Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet vallen.
Voortraject
Op 24 februari 2016 is in de commissie Duurzaamheid een presentatie gehouden over de
implementatie van de Wet natuurbescherming. Bij mededeling van 26 april 2016, nummer 1908855
bent u geïnformeerd over de planning van de besluitvorming. Daarbij is tevens aangegeven dat bij
het opstellen van de verordening uitgegaan wordt van een technische omzetting van de huidige
regelgeving en werkwijze.
Uitvoering
De verordening die nu voorligt regelt de uitvoering van de wet Natuurbescherming. Inhoudelijke
keuzes zijn bij het opstellen van de wet gemaakt door Tweede en Eerste Kamer en hier heeft dan
ook reeds een inhoudelijke discussie plaatsgevonden.
Bij het opstellen van de verordening is uitgegaan van een technische omzetting van de huidige
regelgeving en werkwijze. Argument dat hiervoor door GS is gehanteerd, is dat zijj gelet op de
huidige uitvoeringspraktijk in Flevoland op dit moment geen argumenten zien voor een inhoudelijke
wijziging van regelgeving of beleid.
Evaluatie
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. Punten die
bij deze evaluatie aan de orde kunnen komen is bijvoorbeeld de wijze waarop het faunabeheer in
Flevoland georganiseerd wordt. Wensen en bedenkingen van Provinciale Staten die bij de
vaststelling van deze verordening worden ingebracht, worden verzameld en zullen deel uit maken
van de aangekondigde evaluatie.
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Technische vragen
Technische vragen over de Wet natuurbescherming horen niet thuis in deze commissie; daarvoor
wordt u verwezen naar de vakafdeling ( mw. Henriëtte Iken, 0320-265608) en de informatie die u
eerder heeft ontvangen tijdens de beeldvormende sessie op 24 februari 2016 over dit onderwerp.

