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Onderwerp: Stand van zaken implementatie Wet natuurbeschermlng

Geachte voorzitter/leden,

Aanleiding
De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet worden sa-

mengevoegd tot een nieuwe wet, de Wet natuurbescherming (Wnb). De nieuwe wet

treedt naar verwachting op 1 juli 2016 in werking. De taken en bevoegdheden zijn

daarmee op Europees en landelijk niveau vastgelegd voor de natuurgebieden, plant-

en diersoorten, inclusief de bepalingen over de jacht en houtopstanden. De beperkte

ruimte die de wet ons biedt willen wij graag samen met de betrokken partijen invullen.

De provincie Drenthe zetzich in voor een goede balans tussen landbouw, natuur en

landschap. Beleven, benutten en beschermen zijn daarbij onze uitgangspunten. Dit is

vastgelegd in de Drentse Natuurvisie en in het Flora- en faunabeleidsplan.
Onze visie is samen te werken door openheid te geven over jacht, beheer en schade-

bestrijding. Wij hebben daarbij oog en oor voor de verschillende belangen.

lnformeren commissie OGB
Op 13 januari 2016 van 11.00 uur tot 12.00 uur wordt voor de Commissie OGB een

bijeenkomst georganiseerd om de commissieleden over de gevolgen van de Wnb te

informeren. Hiervoor heeft de Commissie reeds een uitnodiging ontvangen.
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Vooroverleg betrokken organ isaties
Op 9 december 2015 is een informatieve bijeenkomst voor betrokken organisaties
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de opzet en gevolgen van de nieuwe
wet besproken met ongeveer 65 vertegenwoordigers van betrokken organisaties,
zoals Natuurmonumenten, LTO, diverse natuurverenigingen, diverse natuurwerk-
groepen, diverse gemeenten, Faunabeheereenheid Drenthe, 1 1 Wildbeheereen-
heden, Drents Landschap, lVN, de Woudreus en Waterschappen. leder heeft de mo-
gelijkheid gekregen opmerkingen te maken, vragen te stellen en suggesties te doen.
Dit alles zal worden meegenomen in de verdere procedure. lndividueel overleg met de

betrokken partijen is reeds gestart enzal verderworden uitgebreid. lndien blijktdater
behoefte bestaat aan een tweede informatieve bijeenkomst zal deze worden georga-
niseerd.

Verder is een webpagina aangemaakt waarop de voortgang van de implementatie van
de wet binnen de provincie Drenthe wordt bijgehouden:
www.provincie.drenthe.nl/natuurbescherminq. ledereen kan via deze pagina op de
hoogte blijven van de stand van zaken, maar ook vragen stellen en suggesties doen.
Hiervan is al gebruik gemaakt.

De hoeveelheid tijd die is en wordt gestoken in overleg met betrokken instellingen en

organisaties zien wij als een zwaarwegend argument om af te zien van de mogelijk-
heid tot het verlenen van inspraak. Op grond van artikel 3, lid 3, van de lnspraakver-
ordening Drenthe kan indien een beleidsvoornemen een voldoende bepaalbare kring
van belanghebbenden raakt, volstaan worden met overleg met instellingen en organi-
saties, die taken vervullen bij de uitvoering van het beleid waarop het beleidsvoor-
nemen betrekking heeft.

Vast te stellen regels
Er zijn meerdere onderwerpen die op basis van de Wnb vastgelegd moeten worden in

een verordening.
. regels faunabeheereenheden
. regelsfaunabeheerplannen
. regels wildbeheereenheden
. regels herbeplanting

Voor deze regels zijn door het IPO modelverordeningen opgesteld. Deze modelveror-
deningen zullen worden getoetst aan onze Natuurvisie en het Flora- en faunabeleids-
plan. Verder wordt uitvoerig overleg gevoerd met alle betrokken organisaties. Artikel 3,

lid 3, van de lnspraakverordening provincie Drenthe 1996 bepaalt dat: "lndien het
beleidsvoornemen een voldoende bepaalbare kring van belanghebbenden raakt, kan
worden volstaan met het in het eerste lid bedoelde overleg". Er is sprake van een
voldoende bepaalbare kring. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van Natuurmonu-
menten, LTO, diverse natuurverenigingen, diverse natuurwerkgroepen, de gemeen-

ten, Faunabeheereenheid Drenthe, 22 Wildbeheereenheden, Drents Landschap, lVN,
de Woudreus en Waterschappen. Al deze organisaties worden gedurende de imple-
mentatie van de wet betrokken bij het opstellen van beleidsregels en de verordening

die de provincie dient op te stellen. Deze vorm van overleg met betrokken organisaties
wordt gezien als een zwaarwegend argument om af te zien van het verlenen van
inspraak.
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Kan-bepalingen
De Wnb bevat naast een aantal verplichtingen ook zogenaamde kan-bepalingen. ln
deze kan-bepalingen is de provincie de vrijheid gelaten zaken al dan niet (in een ver-
ordening) vast te leggen. ln principe wordt bij de kan-bepalingen aangesloten bij wat
landelijk wordt aangereikt, beleidsarme implementatie. Er zal worden getoetst of de

kan-bepalingen voor de uitvoering van de Wnb geen negatieve gevolgen hebben,

waardoor meer inspanning moet worden verricht. ln dat geval zal worden voorgesteld

een regeling in de verordening op te nemen die past bijonze uitgangspunten en het

vastgestelde beleid.

Uit alle verplichtingen en kan-bepalingen uit de Wnb is een verdeling gemaakt die

nader wordt uitgewerkt.

Natura 2000
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn
Andere soorten

, secretaris

Faunabeheer

Zorgplicht invasieve exoten
Houtopstanden

AMvB's

Alles wat valt onder Natura 2000 wordt afgestemd met de projectgroep Natura 2000.

Met betrekking tot de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, andere soorten en het fauna-
beheer zal afstemming gezocht worden met de Natuurvisie en het Flora- en fauna-
beleidsplan. lndien aanvullende beleidsregels moeten worden vastgesteld of beleids-
regels moeten worden aangepast zal dit aan uw Staten worden voorgelegd.

Wij krijgen de zorgplicht om het aantal invasieve exoten zoveel mogelijk terug te bren-
gen. lnvasieve exoten zijn dieren, planten en micro-organismen die door menselijk
handelen in een nieuw gebied terechtkomen (zoals Nederland) en die door vestiging

en verspreiding schade kunnen veroorzakenl. De uitwerking van deze zorgplicht zal

nader worden uitgewerkt.

Voorgesteld wordt de regels met betrekking tot de houtopstanden vast te leggen in lijn

met de huidige uitvoering van de Boswet. Deze lijn zorgt voor een eenduidige werk-
wijze en beoordeling van compensatieverzoeken en ontheffingen van de herplant-
plicht. Het is ook voor aanvragers direct duidelijk op welke gronden hun aanvraag

beoordeeld gaat worden. De uitvoering ligt nu nog bij de RVO, maar zal na inwerking-

treding van de Wnb bij de provincie komen te liggen.

ln het wetsvoorstel wordt aangegeven dat het mogelijk is dat de provincie op basis

van een AMvB de verplichting kan krijgen nadere regels vast te leggen in een veror-
dening of aanvullend beleid te formuleren. Hierover zal naar verwachting pas op

1 januari 2016 meer duidelijkheid komen vanuit het Rijk. Er zal zoveel mogelijk ge-

tracht worden de uitwerking van de AMvB's mee te nemen in het lopende proces.

Hoogachtend

Gedep n van Drenthe,

Bron : http ://wvrnv. i nvasi eve-exoten. n l/, d.d. 30 novem ber 20 1 5
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