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Onderwerp: Beantwoording technische vragen lmplementatie Wet natuurbescherming

Geachte heer, mevrouw,

Op 23 november 2016 wordt de 16" wijzigingstranche Provinciale Omgevingsverorde-
ning (lmplementatie Wet natuurbescherming) besproken door uw commissie. Vooraf-
gaand aan de bespreking bent u in de gelegenheid gesteld tot het stellen van techni-

sche vragen. Twee fracties hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Hieronder treft u de technische vragen en beantwoording aan

Vragen van Groen Links

Algemeen
B'lj de behandeling van het Natuurakkoord (tussen rijk en provincies, bij de decentrali-

satie) werd ons door GS vezekerd dat het R¡k de verantwoordelijkheid zou houden

voor het nakomen van de internationale verplichtingen (Natura2000 etc.). Dit omdat
wij aantoonbaar te weinig geld zouden krijgen (immers: slechts tweederde van het

budget dat het Rijk zelf aan natuurbeheer besteedde werd gedecentraliseerd) voor

natuurbeheer. Er circuleren nu berichten dat de verantwoordelijkheid voor nakomen

van internationale overeenkomsten t.a.v. natuur nu bij de provincie komen te liggen.

Vraag 1

ln hoeverre is de provincie verantwoordelijk voor internationale verplichtingen

(Natura2000 etc.)?

Antwoord 1

Het rijk is verantwoordelijk voor internationale verplichtingen. De provincie

heeft een inspanningsverplichting genoemd in artikel 1.12 Wet natuurbe-

scherming.
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lnspraak
ln het begin van het implementatietraject hebben wij besloten uitvoerig overleg te voe-
ren met de betrokken stakeholders voorafgaand aan onze besluitvorming en af te zien

van een officiele zienswijzenprocedure na besluitvorming door ons.

Vraaq2
Heeft dit besluit gevolgen voor de mogelijkheid tot bezwaar en beroep?

Antwoord 2

Nee. Tegen de vaststelling van een verordening staat geen bezwaar en

beroep open. Het al dan niet doorlopen van de voorbereidingsprocedure vol-
gens afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht maakt dit niet anders.

Handhavlng
(http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/losse-pagina'/weU onder
'Vraag en antwoord')
Wordt de handhavingscapaciteit bij de provincie ook uitgebreid? Door de uitbreiding

van het aantaltaken van de provincie ligt het in de lijn van de verwachting dat dit een

uitbreiding van de personele capaciteit met zich mee zal brengen. Hoe dit precies

ingevuld gaat worden is op dit moment nog niet duidelijk.

Vraag 3
Hoe is de handhaving van de Wet Natuurbescherming (plus bijbehorende gedrags-

code, plus toezicht op het aanvragen van verklaringen van geen bedenkingen) precies

verdeeld tussen gemeenten, provincie, RUD, Rijk?

Antwoord 3
Volgens artikel 7.2 Wnb zijn Gedeputeerde Sfafen bevoegd tot handhaving.

Een uitzondering hierop betreft zaken die het Rijk betreffen, zoals bijvoorbeeld
de aanleg van hoofdwegen en militaire terreinen. De uitzonderingen zijn

opgenomen in añikel7.2, I¡d 2 Wnb.

Er is een capaciteitsuitbreiding voor de uitvoering van de nieuwe taken. Dit
wordt ingevuld door een extra vergunningverlener, toezichthouder en iurist. ln
eerste instantie is dit voor een periode van twee jaar, waarna deze invulling
zal worde n g eëval ue e rd.

Artikel 4.3, Soortenvrijstelling ruimtelijke inrichting, bestendig beheer en onder-
houd
1. Van de verboden als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescher-

ming, wordt vrijstelling verleend, voor de soorten genoemd in bijlage Vll, voor het ver-
richten van handelingen in het kader van de volgende belangen: a [ ]

b. bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
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Vraag 4
ls 1.b. ook van toepassing op de tuinbouw?

Antwoord 4

Ja, het is ook van toepassing op de tuinbouw. De term 'landbouw of bosbouw'
is rechtstreeks overgenomen uit artikel 3.10 Wnb. Hef rs vasfe jurisprudentie

dat een term zonder uitgewerkte definitie uitgelegd moet worden naar het
dagelijkse taalgebruik. ln het dagelijkse taalgebruik moet onder landbouw ook
tu in bouw worden verstaan.

Artikel 4.30, Taxatie van de schade
'1. De aanvrager zal het gewas, de teelt of de producten, waarop de aanvraag om
tegemoetkoming betrekking heeft, niet eerder oogsten of anderszins van zijn bedrijf
afuoeren, dan nadat de schade definitief is getaxeerd door een taxateur die werkzaam
is voor een door BlJ12 aangewezen taxatiebureau of een consulent faunazaken van
BtJ12.

Vraaq 5
Geldt er ook een maximale període waarbinnen de taxatie plaats moet vinden?

Antwoord 5
ln de taxatierichtlijnen van het Faunafonds staat dat het moment waarop de

schade wordt afgetaxeerd afhankelijk is van een groot aantal factoren. ln de
praktijk worden afspraken fussen de aanvrager en de taxateur op de behoefte

van de aanvrager afgestemd.
Zie voor de exacte beschrijving
://www.bij12.nl/bijl2units/faunafonds/schadecijfers/taxatierichtlijnen/
De richtlijnen worden met inwerkingtreding van de Wnb overgenomen door
BIJ12, Unit faunafonds, waar vanaf dat moment de bevoegdheid tot het
afhandelen van een aanvraag om een tegemoetkoming faunaschade is

belegd.

Vragen van de PvdA

Vraag 6

ls er een wettelijke plicht om afschotgegevens openbaar te maken?

Antwoord 6
Ja, dit is vastgelegd in artikel 3.13, l¡d 2 Wet natuurbescherming

Vraaq 7
Hoe worden inwoners van Drenthe straks in 'normale-mensen-taal' en overzichtelijk
geïnformeerd over de soortenbescherming?

Antwoord 7
De wijziging van de provinciale Omgevingsverordening en de beleidsregels

Wet natuurbescherming zullen worden gepubliceerd.

Tevens zal een persbericht uitgaan.

Op onze website www. provincie.drenthe. nl/natuurbescherming plaatsen wij
informatie.



4

De website wordt nog aangepast voor het aanvragen van de nieuwe vergun-

ningen.

Daarnaast zetten wij in op overleg met de gemeenten. Gemeenten zijn het
eersfe aanspreekpunt voor de inwoners van Drenthe.

Hoogachtend,

Gedeputeerde

mb/coll.

Drenthe,

?(-

secretaris voorzitter


