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Inleiding 

a. Algemeen 
De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet worden samengevoegd tot 
een nieuwe wet: de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 
2017 in werking. De taken en bevoegdheden zijn met deze nieuwe wet op Europees en landelijk  
niveau vastgelegd voor de natuurgebieden, planten- en diersoorten, inclusief de bepalingen over de 
jacht en houtopstanden.  
Het uitgangspunt van de wet is om de regels te vereenvoudigen en duidelijker te maken.  
 
Met de Wnb gaat de verantwoordelijkheid voor de bescherming van gebieden en soorten, het fauna-
beheer en de houtopstanden grotendeels over van het Rijk naar de provincie. Het Rijk blijft nog ver-
antwoordelijk voor grootschalige natuur (bijvoorbeeld het IJsselmeer), militaire terreinen en landelijke 
infrastructuur. 
 
In het begin van het implementatietraject hebben wij besloten uitvoerig overleg te voeren met de be-
trokken stakeholders voorafgaand aan onze besluitvorming en af te zien van een officiële zienswijze-
procedure na besluitvorming door ons. Hierover bent u bij brief van 16 december 2015 geïnformeerd 
(13 januari 2016 in Statencommissie Omgevingsbeleid). Een van de redenen van het volgen van een 
andere procedure was tijdsdruk. De toenmalige datum van inwerkingtreding was 1 juli 2016. Deze 
datum is gedurende ons implementatieproces verplaatst naar 1 januari 2017.  
Aangezien de gekozen procedure afwijkt van de reguliere procedure is hierover uitgebreid gecommu-
niceerd met alle stakeholders. In het begin van het implementatietraject waren er veel vragen vanuit 
de stakeholders over de procedure en hun positie daarin. Vlak voor ons besluit de verordening en 
andere stukken aan u voor te leggen is door de stakeholders waardering voor de afgelegde procedure 
uitgesproken. 
 
De Wnb kent zogenaamde 'moetbepalingen' en 'kanbepalingen'. Uw Staten moeten regels vastleggen 
in een verordening voor de Faunabeheereenheid (FBE), de Wildbeheereenheden (WBE's), het fauna-
beheerplan en de middelen bij soortenvrijstellingen. Daarnaast kunnen uw Staten regels stellen over 
gebiedsbescherming, soortenbescherming, faunabeheer en houtopstanden. Bij de invulling van de 
kanbepalingen is gekeken naar de huidige onderliggende regelgeving van de Natuurbeschermingswet 
1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Tevens is hierover met de stakeholders gesproken. Voor-
gesteld wordt een deel van de kanbepalingen invulling te geven en een deel niet. In de toelichting 
wordt dit nader uitgewerkt.  
 
Voorgesteld wordt de regels vast te stellen in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) 
aangezien de Wnb straks opgaat in de Omgevingswet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 
2019 in werking.  
 
De Wnb verplicht de provincie tot het vaststellen van een Natuurvisie. De provincie heeft hierop al 
geanticipeerd en u hebt in juni 2014 de Drentse Natuurvisie vastgesteld. Verder is door u in december 
2014 het Flora- en faunabeleidsplan vastgesteld. Deze twee documenten geven de kaders weer van 
het provinciale natuurbeschermingsbeleid en zijn een uitgangspunt geweest voor het opstellen van 
hoofdstuk 4 van de POV.  
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b. Europese aspecten 
De nationale natuurwetgeving wordt met de Wnb in overeenstemming gebracht met de Europese re-
gelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 

 
d. Participatie 
Stakeholders uit het werkveld natuur, fauna en bos, woningbouwcorporaties, gemeenten en water-
schappen zijn betrokken bij het implementatietraject. In bijlage 6 is een overzicht van de afstemming 
met de stakeholders weergegeven. Gedurende het implementatietraject zijn de stakeholders geïnfor-
meerd via de webpagina www.provincie.drenthe.nl/natuurbescherming.  
De stakeholders zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van het bijwonen van en inspreken tijdens  
de bespreking in de Commissie Omgevingsbeleid op 23 november 2016. Na besluitvorming op  
14 december 2016 worden de stakeholders geïnformeerd over de uitkomst. Tevens worden alle do-
cumenten geplaatst op bovengenoemde webpagina. 

Advies  

1. De 16e wijzigingstranche van de POV Drenthe vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de Nota verwerking reacties stakeholders en de Was-Wordt-lijst bevoegd-

heden GS en PS. 

Beoogd effect 

Een correcte en tijdige implementatie van de Wnb. 

Argumenten 

1.1.  De wet verplicht de provincie tot het vaststellen van regels in een verordening. 
De Wnb kent een aantal verplichtingen tot het vaststellen van regels. Hierbij gaat het om:  

• regels voor de faunabeheereenheid 

• regels voor de wildbeheereenheden 

• regels voor het faunabeheerplan 

• regels voor middelen bij soortenvrijstellingen 
Gebaseerd op huidige regelgeving en in afstemming met de stakeholders is invulling gegeven aan de 
verplichting. In de toelichting is hierover een verdere uitwerking gegeven.  
 
1.2. Wij hebben de intentie geen extra regels bovenop de nationale regelgeving toe te voegen. 
De nationale regelgeving behelst naast de drie wetten Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en 
Boswet, ook onderliggende regelgeving. Tijdens het implementatietraject is gekeken of de regels uit 
deze onderliggende regelgeving moeten worden overgenomen. In afstemming met de stakeholders 
wordt voorgesteld een aantal regels over te nemen.  
De regels die worden vastgelegd in hoofdstuk 4 van de POV leiden tot afname van de regeldruk  
zonder dat dit afbreuk doet aan het doel van de wet. In de toelichting is een verdere uitwerking ge-
geven.  
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1.3. In IPO-verband is afgesproken regels met betrekking tot de tegemoetkoming faunaschade vast te 
leggen in de provinciale verordening. 
Artikel 6.1 Wnb geeft ons de bevoegdheid tot het verlenen van een tegemoetkoming bij faunaschade. 
In IPO-verband is afgesproken dat deze bevoegdheid wordt gemandateerd aan BIJ12, unit fauna-
schade. Dit is een voortzetting van de huidige werkwijze. Verder is afgesproken dat elke provincie in 
haar verordening dezelfde regels opneemt voor wat betreft de aanvraag tegemoetkoming faunascha-
de en de taxatie van de schade. 
 
1.4. In IPO-verband is afgesproken de landelijke Vrijstelling beweiden en bemesten voort te zetten in 
de provinciale verordening.  
De minister van EZ heeft verzocht de landelijke Vrijstelling beweiden en bemesten letterlijk over te 
nemen in een provinciale verordening. Deze vrijstelling geeft aan dat de vergunningplicht niet van 
toepassing is op het weiden van vee en het gebruik van meststoffen.  
 
1.5. Regels op verzoek van de stakeholders. 
Naar aanleiding van de gesprekken die gevoerd zijn met de stakeholders wordt een aantal regels 
voorgesteld. In de Nota verwerking reactie stakeholders is terug te vinden welke regels op verzoek 
van de stakeholders worden voorgesteld.  

 
1.6. De Commissie Landelijk Gebied (CLG) heeft positief geadviseerd op de voorgestelde tekst van 
de POV. 
De CLG heeft in haar vergadering van 22 september 2016 een positief advies uitgebracht op de ont-
werp-POV en de Nota verwerking reacties stakeholders. Daarnaast kon de CLG instemmen met de 
uitwerking van het gekozen proces van implementatie.  
 
1.7. De overige wijzigingen van de POV zijn zodanig gering van omvang en hebben een zodanige 
doorwerking dat geen uitgebreide voorbereidingsprocedure noodzakelijk is. 
De onderstaand opgenomen wijzigingen hebben geen inhoudelijke invloed op de POV en zijn aan-
passingen van technische aard. 
De in het ontwerp opgenomen wijzigingen zijn: 
a) wijziging van het begrip EHS (Ecologische Hoofdstructuur) in: NNN (Natuurnetwerk Nederland). 

Deze wijziging is noodzakelijk omdat het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) per  
1 juli 2016 de provincies verplicht om het Natuurnetwerk Nederland te begrenzen. Overigens wijkt 
de begripsomschrijving van de EHS niet af van die voor de NNN, waardoor er geen inhoudelijke 
wijziging optreedt; 

b) de opmaak van artikel 10.14 wijkt af van de systematiek van de rest van de POV. Dit wordt aan-
gepast; 

c) in artikel 10.25, tweede lid, wordt verwezen naar artikel 10.27, derde lid. Dit moet zijn: artikel 10.26, 
derde lid; 

d) in artikel 10.25, derde lid, is sprake van het Landelijk Grondwaterregister "zoals dat is onder-
gebracht bij TNO/DINO". Deze laatste zinsnede kan komen te vervallen, omdat het van geen  
belang is waar dit register is ondergebracht. Momenteel is dit register ondergebracht bij BIJ12. 
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2.1 Uw Staten volledig informeren. 
De Nota verwerking reacties stakeholders geeft een goed beeld van de afstemming die geweest is 
met de stakeholders. Daarnaast is weergegeven hoe wij hebben gereageerd op de input van de  
stakeholders. De Was-Wordt-lijst geeft een duidelijk beeld van de huidige en toekomstige bevoegd-
heden van GS en PS binnen het terrein van de natuurbescherming.  

Tijdsplanning 
 
2 november 2016  Ochtend: Veldbezoek Commissie OGB 

Middag: Bijeenkomst stakeholders en Commissie OGB  
16 november 2016  Technischevragenuurtje PS 
23 november 2016  Bespreking in Commissie OGB 
14 december 2016  Vaststelling verordening in PS 
1 januari 2017   Geplande datum inwerkingtreding wet 

Financiën 
 
Wordt uit bestaande begroting gedekt.  

Monitoring en evaluatie 
 
In 2019 zal de Wnb worden opgenomen in de Omgevingswet. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor 
de POV.  

Communicatie  
 
Betrokken stakeholders per mail informeren 
Publicatie in Provinciaal Blad 
Persbericht 

 
Bijlag en 
  
1. Hoofdstuk 4 POV 
2. Bijlagen IV tot en met VIII van de POV 
3. Toelichting hoofdstuk 4 POV  
4. Nota verwerking reacties stakeholders  
5. Was-Wordt-lijst bevoegdheden GS en PS 
6. Overzicht afstemming stakeholders 
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Ter inzage in  kamer  C0.39 
 
Niet van toepassing. 

 

 
 
Assen, 28 oktober 2016 
Kenmerk: 41/3.4/2016004245 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
wa/coll. 
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In deze toelichting wordt van een aantal onderwerpen die hiervoor genoemd zijn de achtergrond 
weergegeven of wordt een uitwerking gegeven. 
 
Beleidsarme implementatie 
Bij de implementatie van de Wnb is rekening gehouden met het collegeprogramma om geen nieuwe 
Drentse regels toe te voegen. De Wnb bepaalt dat een aantal regels moet worden vastgelegd in een 
verordening, de zogenaamde moetbepalingen. Daarnaast is er een aantal 'kanbepalingen'. Aan een 
deel van deze kanbepalingen wordt geen invulling gegeven of er is al aan voldaan. Hieronder een 
opsomming hiervan.  

• De Wnb verplicht uw Staten tot het vaststellen van een natuurvisie. Uw Staten hebben een actuele 
natuurvisie vastgesteld in juni 2014. Alle onderwerpen die genoemd worden in de wettelijke bepa-
ling (artikel 1.7 Wnb) staan in de provinciale Natuurvisie dan wel in het Flora- en faunabeleidsplan. 
Aan de verplichting zoals gesteld in de Wnb is inmiddels voldaan.  

• De Wnb geeft in artikel 1.13, lid 7 uw Staten de mogelijkheid om een provinciaal programma vast 
te  
stellen. Hierbij kan gedacht worden aan een vergelijkbaar programma als de programmatische 
aanpak stikstof (PAS). Met EZ is in IPO-verband afgesproken dat er een aantal pilots zal worden 
uitgevoerd om te toetsen hoe een dergelijke programmatische aanpak voor soorten en gebieds-
bescherming uitpakt. Op basis van de resultaten van de pilots zullen in IPO-verband afspraken 
gemaakt worden of dit opgepakt gaat worden. Met EZ is afgesproken dat er na de pilots een hand-
leiding voor provincies zal worden ontwikkeld. Vooralsnog is er geen aanleiding om in de provincie 
Drenthe een programma voor te bereiden.  

• Uw Staten hebben in de Wnb de bevoegdheid gekregen om vrijstelling te verlenen voor zowel de 
Europees/internationaal beschermde soorten als voor de nationaal beschermde soorten. Een vrij-
stelling voor de Europese/internationale soorten (3.3 en 3.8 Wnb) kan slechts worden verleend 
voor een aantal in de Wnb genoemde belangen. Deze belangen zijn zeer beperkt; denk aan: 
volksgezondheid, veiligheid vliegverkeer, bescherming flora en fauna. Gelet op het uitgangspunt 
dat de Wnb zo beleidsarm mogelijk geïmplementeerd wordt en het feit dat een extra vrijstelling 
voor de genoemde belangen niet voor de hand ligt, is ervoor gekozen geen extra vrijstellingen op 
te nemen (naast de vrijstellingen zoals genoemd onder het kopje Soortenbescherming).  

• In de Wnb is opgenomen dat uw Staten bepaalde zaken in een verordening kunnen regelen indien 
dit bij Algemene maatregel van bestuur (AMvB) of ministeriële regeling is vastgelegd. Aangezien 
deze bepalingen nu nog niet op die manier zijn uitgewerkt, is er geen aanleiding is om hierop nade-
re  
regels te stellen.  

• In artikel 3.16 Wnb is aan uw Staten de bevoegdheid gegeven om schade veroorzakende soorten 
aan te wijzen waarvoor een vrijstelling kan worden verleend aan gemeenten. In het Flora- en  
faunabeleidsplan is bepaald dat wij voor overlast veroorzakende soorten geen vrijstelling verlenen 
maar dit per ontheffing regelen. Gelet hierop is een vrijstelling door middel van de POV niet nodig. 

• In artikel 3.33, lid 2, Wnb is aan uw Staten de bevoegdheid gegeven om bij verordening te regelen 
dat het verbod op het drijven van wilde zwijnen niet geldt. Omdat het wilde zwijn niet voorkomt in 
Drenthe en de provincie een nulstandbeleid hanteert, zijn drijfjachten op deze diersoort niet nodig. 
Gelet hierop is in de POV geen uitzondering op het drijfjachtverbod opgenomen.  

• De Wet ammoniak en veehouderij wordt met de Wnb gewijzigd. Uw Staten moeten op basis van 
deze wijziging gebieden aanwijzen als zeer kwetsbaar gebied. Hieraan is al voldaan. Uw Staten 
hebben in 2004 een kaart Wet ammoniak en veehouderij vastgesteld, waarin zeer kwetsbare ge-
bieden zijn aangewezen. Deze kaart blijft van kracht. 
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Delegatiebevoegdheden 
In artikel 1.3, zevende lid, van de Wnb is bepaald dat uw Staten bevoegdheden uit die wet aan ons 
mogen overdragen. Gelet op de praktische voordelen die een dergelijke delegatie met zich meebrengt 
(voor kleine wijzigingen) is in drie artikelen in de POV een delegatiebepaling opgenomen.  

• In artikel 4.16, lid 3, wordt de bevoegdheid om regels te stellen aan een faunabeheerplan, voor 
zover het gaat om regels voor het ree, aan ons overgedragen. Dit betreft regels die al door u in het 
Flora- en faunabeleidsplan zijn vastgelegd en zijn geen extra nieuwe regels. 

• Artikel 4.36 geeft ons de bevoegdheid om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van het gestelde in 
hoofdstuk 4 van de POV. Hiervan zal alleen gebruik gemaakt worden als de betrokken belangen 
leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 

• Artikel 4.37 geeft ons de bevoegdheid om de bijlagen IV tot en met VIII van de POV te wijzigen. 
Voor zover het de vrijstelling grondgebruiker (bijlage VI) betreft is in het Flora- en faunabeleidsplan 
(vastgesteld door uw Staten in 2014) bepaald dat de bevoegdheid voor het wijzigen van de scha-
desoortenlijst aan ons gedelegeerd zal worden.  

 
Proces 
Wij hebben voor de implementatie van de Wnb gekozen voor een andere manier van inspraak dan te 
doen gebruikelijk. Besloten is af te zien van de mogelijkheid tot het verlenen van inspraak op grond 
van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (de zogenoemde zienswijzeprocedure) en te kiezen voor 
inspraak voorafgaand aan onze besluitvorming. Het doel van het vooroverleg was het leveren van 
input voor het opstellen van de concepttekst van de POV.  
 
Om alle stakeholders hierbij goed te betrekken zijn drie bijeenkomsten georganiseerd en hebben indi-
viduele en groepsgesprekken plaatsgevonden. De bijeenkomsten zijn elke keer goed bezocht: 80-100 
aanwezigen vanuit 40-50 verschillende belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen.  
Tijdens deze bijeenkomsten is verteld waartoe de provincie verplicht is op basis van de wet, welke 
afspraken zijn gemaakt in IPO-verband, op welke bestaande regelgeving bepaalde regels in de POV 
zijn gebaseerd en welke afwegingen de provincie heeft gemaakt op basis van de input van de sta-
keholders. Verder is per schriftelijke reactie aangegeven of deze vertaald is in een artikel van de POV.  
 
Bijlage 6 bevat een tijdlijn vanaf de start van het project tot de inwerkingtreding van de Wnb waarin 
duidelijk aangegeven is wanneer welke bijeenkomst, welk gesprek en welke vergadering heeft plaats-
gevonden.  
 
Nota verwerking reacties stakeholders 
Na de tweede bijeenkomst op 8 juni 2016 is een ieder in de gelegenheid gesteld een schriftelijke reac-
tie in te dienen op de conceptteksten. Van deze mogelijkheid hebben veel stakeholders gebruik ge-
maakt.  
De reacties en de verwerking hiervan door de provincie zijn verwerkt in de Nota verwerking reacties 
stakeholders. Indien een reactie heeft geleid tot een regel in de POV, is dit aangegeven in de Nota 
verwerking reacties stakeholders.  
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Gebiedsbescherming  
De landelijke Vrijstelling beweiden en bemesten komt met de inwerkingtreding van de Wnb te ver-
vallen. De bevoegdheid tot het verlenen van deze vrijstelling komt met de Wnb bij u te liggen. De  
minister van EZ heeft aangegeven belang te hechten aan voortzetting van deze vrijstelling. Gelet op 
de beleidsarme implementatie wordt voorgesteld de regels uit de huidige landelijke vrijstelling op te 
nemen in de POV.  
 
Soortenbescherming 
In de Wnb zijn drie verschillende beschermingscategorieën te onderscheiden verdeeld naar de vol-
gende soorten: 

• Vogelrichtlijnsoorten (in principe alle soorten vogels) 

• Habitatrichtlijnsoorten (alle soorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn zoals de 
groene glazenmaker, bever, zandhagedis en kamsalamander) 

• nationaal beschermde artikel 3.10 soorten (het gaat hier om de bescherming van in Nederland 
voorkomende zoogdieren (das), amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaat-
planten)  

 
Voor alle drie categorieën geldt dat deze niet zonder ontheffing of vrijstelling gedood of gevangen 
mogen worden. Ook mogen de rust- of verblijfplaatsen niet vernield of aangetast worden. Voor zowel 
de Vogelrichtlijn- als de Habitatrichtlijnsoorten geldt dat deze niet opzettelijk verstoord mogen worden. 
Voor de nationaal beschermde 3.10 soorten geldt geen verbod op opzettelijk verstoren.  

Uw Staten hebben in de Wnb de bevoegdheid gekregen om vrijstelling te verlenen voor zowel de Eu-
ropees beschermde soorten als voor de nationaal beschermde soorten. Onder de Flora- en faunawet 
lag deze bevoegdheid bij het Rijk.  
Wij hebben de bevoegdheid gekregen om in individuele gevallen ontheffing te verlenen.  
 
Een vrijstelling kan slechts worden verleend voor de in de Wnb genoemde handelingen en alleen als 
de staat van instandhouding van de soort gunstig is. Voor de Europese soorten geldt dat ruimtelijke 
ingrepen, bestendig beheer en onderhoud niet tot de aangewezen handelingen behoren. Voor de na-
tionaal beschermde 3.10 soorten kan wel vrijstelling voor de handelingen met betrekking tot ruimtelijke 
ingrepen en bestendig beheer en onderhoud verleend worden.  
Onder de Flora- en faunawet was in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten ook 
een vrijstelling voor deze belangen gegeven. Gelet op de wens van een beleidsarme overgang wordt 
in artikel 4.3 POV vrijstelling gegeven voor een aantal 'nationaal beschermde soorten'. De vrijstelling 
geldt, net als onder de Flora- en faunawet, voor de handelingen: ruimtelijke ingrepen, bestendig be-
heer en onderhoud. Ondernemers hebben hiervan veel profijt, omdat voor deze soorten en voor de 
desbetreffende handelingen dan geen verplichte onderzoeken uitgevoerd hoeven te worden voordat 
men aan het werk kan.  
 
Daarnaast wordt in de artikelen 4.4 tot en met 4.6 POV nog een aantal vrijstellingen van het Rijk over-
genomen. Al deze vrijstellingen waren onder de Flora- en faunawet in het Besluit vrijstelling be-
schermde dier- en plantensoorten opgenomen. Het betreft een vrijstelling om: 

• beschermde dier- en plantensoorten veilig te stellen voor het verkeer. Denk hierbij aan het mogen 
verplaatsen van padden bij de paddentrek; 

• kikkerdril en eisnoeren van padden te mogen vangen, zodat deze in het onderwijs kunnen worden 
onderzocht; 

• weidevogels en hun nesten, eieren en niet-vliegvlugge jongen te beschermen tegen landbouw-
werkzaamheden.  
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Onder de Flora- en faunawet hebben uw Staten de Verordening vrijstelling grondgebruiker vastge-
steld. In die verordening is de handeling verontrusten ter voorkoming van schade aan gewassen vrij-
gesteld. Gelet op de beleidsarme insteek van de POV is het vertrekpunt geweest om de soorten zoals 
die nu aangewezen zijn onder de Wnb in de POV opnieuw aan te wijzen. Gelet op de restricties die de 
Wnb geeft, is dit niet helemaal mogelijk gebleken. Er mogen bijvoorbeeld alleen soorten op de lijst die 
in de provincie schade veroorzaken. Daarnaast geldt voor de nationaal beschermde soorten (zoals de 
haas) dat deze onder de Wnb al, zonder restricties, verstoord mogen worden. Ten slotte kent de Wnb 
voor Vogelrichtlijnsoorten ook een uitzondering op het verbod op het opzettelijk verstoren. Voorwaar-
de hierbij is dat het opzettelijk verstoren niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding 
van de desbetreffende soort. Om een discussie over de mate van de verstoring in de praktijk te voor-
komen, zijn de Vogelrichtlijnsoorten uit de Verordening vrijstelling grondgebruiker (te weten: kolgans, 
grauwe gans, smient, brandgans, rietgans, knobbelzwaan, roek en spreeuw) opgenomen in de bijlage 
bij artikel 4.7 POV. 
In het Flora- en faunabeleidsplan is opgenomen dat er geen vrijstellingen voor het doden van dieren 
worden gegeven. Om hier uitvoering aan te geven wordt de roek van de vrijstellingslijst gehaald. Daar 
waar bij landbouwschade de roek direct met ondersteunend afschot verjaagd kon worden, kan dat 
vanaf 2017 niet meer. Bij opgetreden landbouwschade bestaat nog wel de mogelijkheid om een ont-
heffing te verlenen voor ondersteunend afschot.  
 
Faunabeheer  
Binnen faunabeheer bestaat een aantal moetbepalingen en een aantal kanbepalingen. Zo moeten er 
regels worden vastgesteld waaraan de FBE, de WBE's en de door de FBE vastgestelde faunabeheer-
plannen moeten voldoen.  
Met de stakeholders is hierover gesproken. Discussiepunten bij dit onderwerp waren de bestuurs-
samenstelling van de FBE, inzage in een faunaregistratiesysteem en eisen aan een faunabeheerplan.  

• Voorgesteld wordt te komen tot een evenwichtige bestuurssamenstelling van de FBE Drenthe 
waarbij er drie bestuurszetels zijn voor maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van 
een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in Drenthe en drie bestuursze-
tels voor de jacht vertegenwoordigende organisaties en/of jachthouders. 

• Voor het registreren van tellingen en afschot faciliteert de provincie de FBE met een registratie-
systeem. De provincie wil vastgelegd hebben dat de gegevens die hierin geregistreerd worden be-
schikbaar zijn voor de provincie. De Drentse WBE's hoeven hiermee niet meer separaat gegevens 
van tellingen en afschot te zenden aan de provincie. De provincie haalt de gegevens zelf uit het re-
gistratiesysteem.  
Omdat de Wet openbaarheid van bestuur bepaalt dat het verstrekken van persoonsgegevens ach-
terwege kan blijven indien de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan worden geschaad, 
worden bij Wob-verzoeken met betrekking tot het registratiesysteem geen persoonsgegevens  
verstrekt.  

• De WBE's hebben verzocht een artikel in de POV op te nemen over het verplichte lidmaatschap 
van een WBE voor combinanten en jachtopzichters. Het is echter niet toegestaan in een verorde-
ning verplichtingen voor verenigingen als de WBE's op te leggen met  
betrekking tot het lidmaatschap. Dit kan alleen per wet of in de statuten van de WBE geregeld  
worden.  

• In de POV is ten aanzien van de gestelde regels voor een faunabeheerplan onderscheid gemaakt 
tussen: beheer van populatie, schadebestrijding en jacht. Deze verdeling sluit aan bij de driedeling 
die de Wnb maakt. De huidige regelgeving (Besluit faunabeheer) kent deze driedeling niet. Alle re-
gels uit het Besluit faunabeheer in relatie tot het faunabeheerplan komen terug in verschillende 
POV-regels.  
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Als extra regel is opgenomen dat in het faunabeheerplan aangegeven moet worden op welke  
manier het gebruik van preventieve middelen wordt ingezet. De grondslag van deze regel ligt in het 
Flora- en faunabeleidsplan.  
Op basis van een faunabeheerplan en de hierop gebaseerde ontheffing worden dieren gedood. 
Een faunabeheerplan dient daarom te voldoen aan strikte voorwaarden ten aanzien van op te  
nemen gegevens en onderbouwing van het voorgestelde beheer.  

 
Houtopstanden 
De Boswet is opgegaan in de Wnb. De Boswet is geschreven ter veiligstelling van het bosareaal en 
van de houtproductie. Omdat de maatschappelijke functies van bos tegenwoordig breder zijn, is het 
begrip bosbouwkundig verantwoorde wijze van herbeplanting verbreed met de waarden van natuur, 
cultuurhistorie en landschap. Bij de uitwerking van het begrip 'bosbouwkundig verantwoorde wijze van 
herbebossing' is aangegeven dat binnen een redelijke termijn de herbebossing moet uitgroeien tot een 
voldoende gesloten bos. 
 
In de POV zijn voorwaarden voor de ontheffing herbeplanting op andere grond gegeven om duidelijk-
heid te geven waar compenserende beplantingen aan moeten voldoen. Dergelijke regels zijn nu ook 
opgenomen in de huidige regelgeving. De huidige regels zijn grotendeels overgenomen waarbij de 
volgende aanvullingen zijn opgenomen: 

• uitsluiten van stapeling van boswetverplichtingen in bestaande bossen en natuurterreinen; 

• beperken van compensatiemogelijkheden in verband met de waarden van natuur en cultuur-
historie; 

• ter bescherming van het bosareaal is bepaald dat indien bos omgevormd wordt naar landbouw-
grond, de compensatiegrond ook landbouwgrond moet zijn. Voor elke boseigenaar is het financieel 
aantrekkelijk om bosgronden om te zetten naar landbouwgrond en de herplantverplichting te  
voldoen op natuurterrein. Meewerken aan dergelijke verzoeken zal tot gevolg hebben dat het  
natuur- en bosareaal afneemt, hetgeen in strijd is met de doelen van de Wnb. Ingeval landbouw-
gronden bebost zijn met subsidie voor blijvend bos, gold de voorwaarde dat deze bossen duur-
zaam beschermd zijn op grond van de Boswet. In de subsidie was de waardevermindering van 
landbouwgrond naar duurzaam bos verdisconteerd. Het nu laten omzetten van deze duurzame 
bossen naar landbouwgrond maakt dat de hele subsidieregeling doelloos is geweest. 

 
Vrijstelling herplantplicht productiebos 
In artikel 4.2, tweede lid, van de Wnb is opgenomen dat uw Staten in een verordening een vrijstelling 
mogen geven van de meld- en herplantplicht. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om op landbouw-
gronden waar geen verplichting tot herbebossing ligt, tijdelijk bos aan te leggen. Tijdelijk bos dient 
binnen veertig jaar gekapt te worden. Onder de voormalige Boswet kon de minister in de Regeling 
meldings- en herplantplicht ook vrijstelling verlenen voor de aanplant van tijdelijk bos. 
 
Verplichte aanhaking natuur, flora en fauna bij omgevingsvergunning vervallen 
Met de inwerkingtreding van de Wnb zou de verplichte aanhaking van de natuurvergunning bij de om-
gevingsvergunning worden geregeld. Dit houdt in dat er geen losse natuurbeschermingsvergunning 
meer kan worden aangevraagd, maar dat het onderdeel Natuur verplicht via een omgevingsvergun-
ning moet lopen. Deze verplichting gaat niet door.  
De vrijwillige mogelijkheid van aanhaking blijft wel in stand.  
Op 22 april 2016 is de uitvoeringsregelgeving ten behoeve van de Wnb in de Ministerraad behandeld. 
Uit de stukken blijkt dat ervoor gekozen is om aan te sluiten bij de huidige praktijk en de uitgangs-
punten van de Omgevingswet. Om dit te realiseren zullen de bepalingen van de Wnb die de verplichte 
aanhaking regelen niet in werking treden en wordt het Besluit omgevingsrecht aangepast.  
Dit betekent dat de huidige praktijk, waarbij de aanvrager de keuze heeft om of vooraf een losse ver-
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gunning voor het onderdeel Natuur bij de provincie aan te vragen of voor het onderdeel Natuur aan te 
haken bij een omgevingsvergunning, in stand blijft. 
  
Het grootste deel van de flora- en faunataken zal per inwerkingtreding van de Wnb overgaan van het 
ministerie naar de provincie. Ook voor deze flora- en faunataken geldt dat er geen verplichte aanha-
king zal gaan gelden. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 28 oktober 2016, kenmerk 
41/3.4/2016004245; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
Artikel I 
Vast te stellen de volgende wijzigingen van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV): 
 
A. in te voegen een hoofdstuk 4 (Natuurbescherming) overeenkomstig de bij dit besluit behorende 

bijlagen, bestaande uit: 
1. tekst van hoofdstuk 4 
2. bijlagen IV tot en met VIII 
3. toelichting op hoofdstuk 4 

 
B. waar in de verordening sprake is van "Ecologische Hoofdstructuur" dit te wijzigen in: Natuurnet-

werk Nederland; 
 
C. artikel 10.14 komt te luiden: 

1. Het is verboden om:  
a. zodanig te handelen of na te laten dat aan vaarwegen schade wordt of kan worden toe-

gebracht; 
b. zodanig te handelen of na te laten dat het veilig en doelmatig gebruik of de instandhouding 

van vaarwegen in de ruimste zin wordt of kan worden belet; 
c. veranderingen aan te brengen aan de vaarweg; 
d. enig werk aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen boven, op, in, onder of 

binnen een afstand van 10 meter landinwaarts van de vaarweg horizontaal gemeten vanuit 
de oeverlijn; 

e. onverminderd het bepaalde in artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement, een water-
weg te gebruiken voor het houden van wedstrijden of evenementen. 

2. De in het eerste lid genoemde verboden gelden tevens voor situaties buiten vaarwegen waarbij 
het doelmatig en veilig gebruik van die vaarwegen in het geding is. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen van het eerste lid, 
indien de belangen bedoeld in artikel 10.10 zich daartegen niet verzetten. Aan een ontheffing 
kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. 

4. Een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd indien:  
a. de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de ontheffing niet meer op dezelfde wijze zou 

worden verleend; 
b. de ontheffing gedurende twee jaar niet is gebruikt; 
c. gebleken is dat de ontheffing is verleend op basis van door de houder verstrekte onjuiste 

gegevens; 
d. de in het derde lid bedoelde voorschriften of beperkingen niet of niet voldoende worden na-

geleefd. 
 

D. in artikel 10.25, tweede lid, wordt de in de eerste zin opgenomen verwijzing naar artikel 10.27,  
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derde lid, vervangen door: artikel 10.26, derde lid; 
 
E. in artikel 10.25, derde lid, komt de zinsnede "zoals dat is ondergebracht bij TNO/DINO" te ver-

vallen.  
 
Artikel II 
Voor bekendmaking van het besluit uit artikel I brengen Gedeputeerde Staten de in hoofdstuk 4 van 
de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe voorkomende aanhalingen van delen, hoofdstukken, 
titels, paragrafen, artikelen en bijlagen in overeenstemming met de geldende nummering van de Pro-
vinciale Omgevingsverordening.  
 
Artikel III 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017. 
 
 
 
 
Assen, 14 december 2016 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll.  
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Hoofdstuk 4, Natuurbescherming 

 

Titel 4.1, Algemeen 

 

Artikel 4.1, Begripsbepalingen 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  

 

afschotregistratie: het registreren van geschoten dieren naar soorten en aantal of aanvullende 

wettelijke vereisten binnen de daarvoor gestelde termijn in een daarvoor bedoeld registratiesysteem; 

 

bedekkingsgraad: het percentage van de bosbodem dat vanaf boven wordt bedekt door een 

kroonprojectie; 

 

BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies dat onderdeel is van de Vereniging 

Interprovinciaal Overleg (IPO); 

 

boskern: een aaneengesloten houtopstand met in totaal een oppervlakte van ten minste 5 hectare 
bos. Singels en houtwallen die aansluiten op een bos zijn geen onderbreking van de boskern. Een 
beplanting is aansluitend wanneer er geen onderbrekingen in zitten die groter zijn dan 8 meter van 
stam tot stam gemeten aan de binnenkant van beide stammen; 

 

trendtellingen: een jaarlijks op uniforme wijze uitgevoerde telling die inzicht geeft in de minimaal 

aanwezige aantallen dieren. 

 

Titel 4.2, Gebiedsbescherming 

 

Artikel 4.2, Vrijstelling vergunningplicht 

Als categorieën van handelingen als bedoeld in artikel 2.9, derde lid, van de Wet natuurbescherming 

zijn aangewezen: 

a. het weiden van vee;  

b. het op of in de bodem brengen van meststoffen. 
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Titel 4.3, Soortenbescherming 

 

Paragraaf 4.3.1, Vrijstelling soortenbescherming 

 

Artikel 4.3, Soortenvrijstelling ruimtelijke inrichting, bestendig beheer en onderhoud 

1. Van de verboden als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, wordt 

vrijstelling verleend, voor de soorten genoemd in bijlage VII, voor het verrichten van handelingen 

in het kader van de volgende belangen: 

a. de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 

volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

b. bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

c. bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer; 

d. bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied. 

2. Ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde vrijstelling mag enkel gebruik worden gemaakt 

van de in bijlage V bedoelde vangmiddelen. 

3. De soorten die zijn gevangen met gebruikmaking van de in het eerste lid bedoelde vrijstelling 

mogen worden uitgezet. Uitzetting dient zo spoedig mogelijk op een voor de betreffende soort 

geschikte locatie plaats te vinden.  

4. Het vangen van soorten als bedoeld in het eerste lid, is slechts toegestaan wanneer het 

redelijkerwijs niet mogelijk is om de soorten te verdrijven van de locatie waar de handeling(en) 

plaatsvinden.  

5. Het opzettelijke doden van soorten als bedoeld in het eerste lid, is slechts toegestaan wanneer het 

redelijkerwijs niet mogelijk is de soorten te verdrijven of te vangen van de locatie waar de 

handeling(en) plaatsvinden.  

  

Artikel 4.4, Vrijstelling veiligstelling tegen het verkeer 

1. De verboden om in het wild levende dieren te vangen en opzettelijk te verstoren bedoeld in artikel 

3.5, eerste en tweede lid, van de Wet natuurbescherming, alsmede het verbod om amfibieën te 

vangen, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid van de Wet natuurbescherming, gelden niet ten aanzien 

van amfibieën indien de betrokken handelingen plaatsvinden ter veiligstelling van deze amfibieën 

tegen het verkeer. 

2. De in het eerste lid genoemde vrijstelling geldt slechts voor het vervoer van amfibieën over een 

afstand van ten hoogste 50 meter vanaf de vangplaats onder de voorwaarde dat de dieren na het 

vervoeren onmiddellijk weer in vrijheid worden gesteld. 
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Artikel 4.5, Vrijstelling voor onderzoek en onderwijs 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10 en 3.34 van de Wet natuurbescherming geldt het 

verbod op het vangen en uitzetten van deze gevangen soorten niet ten aanzien van eieren van de 

meerkikker (Pelophylax ridibundus), middelste groene kikker (Rana kl. esculenta), bruine kikker 

(Rana temporaria) en gewone pad (Bufo bufo) voor zover deze handelingen plaatsvinden met het 

oog op gebruik van deze dieren bij onderzoek en onderwijs.  

2. De in het eerste lid bedoelde uit het ei voortgekomen dieren moeten voordat de metamorfose is 

voltooid, worden uitgezet op de locatie waar ze zijn gevangen. 

 

Artikel 4.6, Vrijstelling voor bescherming weidevogels 

De verboden bedoeld in artikel 3.1, tweede, derde en vierde lid, en artikel 3.5, tweede, derde en 

vierde lid, van de Wet natuurbescherming, gelden niet ten aanzien van weidevogels, ten behoeve van 

activiteiten bestemt en geschikt voor de bescherming van weidevogels, hun eieren en hun niet-

vliegvlugge jongen tegen landbouwwerkzaamheden en vee. 

 

Paragraaf 4.3.2 Vrijstelling grondgebruiker 

 

Artikel 4.7, Vrijstelling schadesoorten aan grondgebruiker 

1. Als soorten als bedoeld in artikel 3.15, derde lid, van de Wet natuurbescherming, worden 

aangewezen de soorten genoemd in bijlage VI.  

2. Van de verboden als bedoeld in artikel 3.1, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, wordt 

vrijstelling verleend aan grondgebruikers voor het opzettelijk verstoren van de in bijlage VI 

bedoelde schadesoorten op de door hen gebruikte gronden, dan wel in of aan door hen gebruikte 

opstallen, ter voorkoming van in het lopende of daarop volgende jaar dreigende schade op deze 

gronden, in of aan deze opstallen, of in het omringende gebied. 

3. Ter uitvoering van de in het tweede lid genoemde vrijstelling mag enkel gebruik worden gemaakt 

van de in bijlage VII bedoelde middelen. 

4. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling mag niet gebruikt worden om overwinterende ganzen in 

de periode van 1 oktober tot 1 april opzettelijk te verstoren in de aangewezen rustgebieden zoals 

opgenomen in bijlage VIII.  

5. Indien de grondgebruiker in overeenstemming met artikel 3.15, zevende lid, van de Wet 

natuurbescherming de ingevolge de vrijstelling toegestane handelingen door een ander laat 

uitvoeren, dient deze persoon de schriftelijke en gedagtekende toestemming van de 

grondgebruiker bij zich te dragen en op eerste vordering van een daartoe bevoegde ambtenaar ter 

inzage te geven. 

6. De in het tweede lid bedoelde schade heeft uitsluitend betrekking op schade als bedoeld in artikel 

3.15, zesde lid, sub a, onder 1˚ dan wel sub b, onder 2˚ van de Wet natuurbescherming. 
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Titel 4.4, Faunabeheer 

 

Paragraaf 4.4.1, Faunabeheereenheid Drenthe 

 

Artikel 4.8, Uitleg 

In de faunabeheereenheid Drenthe werken jachthouders en maatschappelijke organisaties die het 

doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in de 

provincie Drenthe samen, ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van het faunabeheerplan.  

 

Artikel 4.9, Aanvullende eisen 

Aanvullend op de eisen gesteld in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming voldoet de 

faunabeheereenheid Drenthe aan de volgende eisen: 

a. bij of krachtens de statuten van de faunabeheereenheid Drenthe worden de rechten en plichten 

als genoemd in § 3.4 van de Wet natuurbescherming opgenomen die de leden van de 

wildbeheereenheden in Drenthe hebben met betrekking tot de uitoefening van de aan de 

faunabeheereenheid Drenthe toekomende bevoegdheden, onderscheidenlijk de aan de 

faunabeheereenheid Drenthe toegestane handelingen; en 

b. de binnen het werkgebied van de faunabeheereenheid Drenthe gelegen gronden, waarop de in de 

faunabeheereenheid Drenthe samenwerkende jachthouders gerechtigd zijn tot de jacht, zijn 

gelegen in Drenthe. 

 

Artikel 4.10, Bestuurssamenstelling 

1. Het bestuur van de faunabeheereenheid Drenthe bestaat uit drie bestuursleden van 

maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties 

van in het wild levende dieren in Drenthe en drie bestuursleden van de jacht vertegenwoordigende 

organisaties en/of jachthouders. . 

2. Elke organisatie als genoemd in het eerste lid kan slechts één vertegenwoordiger voordragen voor 

een bestuurszetel. 

3. Een bestuurszetel kan worden ingevuld door een bestuurslid die meerdere organisaties 
vertegenwoordigt. 

 

Artikel 4.11, Adviseurs 

Bij bestuursvergaderingen van de faunabeheereenheid Drenthe zijn in elk geval een 

vertegenwoordiger namens de provincie Drenthe en een vertegenwoordiger namens BIJ12 als 

adviseur aanwezig. 

  



 

Versie 24 oktober 2016 
 

Artikel 4.12, Voorzitter 

1. Het bestuur van de faunabeheereenheid Drenthe wordt voorgezeten door een onafhankelijke 

voorzitter. 

2. De voorzitter: 

a. heeft geen dienstverband of heeft geen dienstverband gehad bij één van de in het bestuur 

vertegenwoordigde partijen; 

b. is geen actief lid of is actief lid geweest van één van de in het bestuur vertegenwoordigde 

partijen; en 

c. heeft geen inkomen vanuit de landbouw. 

 

Artikel 4.13, Informatieverstrekking 

De Faunabeheereenheid Drenthe informeert de achterban van alle in artikel 4.10, eerste lid 

genoemde organisaties en jachthouders over de uitvoering van haar werkzaamheden. 

 

Artikel 4.14, Jaarlijks verslag 
1. Het jaarlijks verslag van de Faunabeheereenheid Drenthe, bedoeld in artikel 3.12, achtste lid, van 

de Wet natuurbescherming, bevat in ieder geval de volgende gegevens: 

a. cijfermatige rapportages over de uitvoering van de opdrachten en ontheffingen op basis 

van § 3.4 van de Wet natuurbescherming en de uitvoering van de jacht, waarin 

opgenomen de aantallen gedode dieren en geraapte of onklaar gemaakte eieren, 

onderverdeeld naar diersoort, naar wildbeheereenheid; 

b. telcijfers voor iedere in het faunabeheerplan beschreven diersoort;  

c. rapportages van de toepassing van preventieve en alternatieve middelen ten aanzien van 

het voorkomen van schade. 

2. Het verslag als bedoeld in het eerste lid, dient uiterlijk op 1 mei van het daaropvolgende 

kalenderjaar te worden verstrekt. 

3. Het jaarlijks verslag wordt door de faunabeheereenheid Drenthe gepubliceerd op haar website en 

is daar voor een ieder raadpleegbaar gedurende de looptijd en tot tenminste twee jaren na het 

verstrijken van de looptijd van het faunabeheerplan waarop een jaarverslag betrekking heeft. 

 

Artikel 4.15, Inzage in faunaregistratiesysteem 

De faunabeheereenheid Drenthe verschaft alle medewerkers belast met toezicht in het werkveld 

faunabeheer van de provincie Drenthe op eerste verzoek onverwijld inzage in haar registratiesysteem. 
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Paragraaf 4.4.2, Faunabeheerplan 

 
Artikel 4.16, Eisen  

1. Een faunabeheerplan beschrijft:  

a. een planmatig, gecoördineerd en duurzaam beheer van populaties van in het wild levende 

dieren, en 

b. een planmatige, gecoördineerde en duurzame bestrijding van schadeveroorzakende dieren 

door grondgebruikers.  

2. Op basis van het faunabeheerplan vindt het beheer van populaties en de bestrijding van 

schadeveroorzakende dieren uitsluitend plaats met het oog op de belangen, bedoeld in: 

a. artikel 3.3, vierde lid, sub b, onder 1˚ tot en met 4˚, 

b. artikel 3.8, vijfde lid, sub b, onder 1˚ tot en met 3˚,en  

c. artikel 3.10, tweede lid, sub b tot en met h, van de Wet natuurbescherming. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen aanvullende regels stellen waar een faunabeheerplan aan moet 

voldoen voor zover het gaat om regels voor reeën. 

 

Artikel 4.17, Werkgebied 

Het faunabeheerplan geldt voor het gehele werkgebied van de faunabeheereenheid Drenthe. 

 

Artikel 4.18, Geldigheidsduur 

1. In het faunabeheerplan wordt aangegeven dat het plan een geldigheidsduur van ten hoogste 6 

jaren heeft. 

2. De faunabeheereenheid Drenthe kan het faunabeheerplan gedeeltelijk wijzigen gedurende het in 

het eerste lid genoemde tijdvak waarvoor het is vastgesteld. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de faunabeheereenheid Drenthe de in het eerste lid 

genoemde geldigheidsduur van het faunabeheerplan eenmaal met 12 maanden verlengen. 

 

Artikel 4.19, Basis vereisten faunabeheerplan  

1. Een faunabeheerplan bevat ten minste de volgende gegevens: 

a. de omvang van het werkgebied van het faunabeheerplan; 

b. een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van het faunabeheerplan is aangegeven; 

c. een kaart waarop de begrenzing van alle in het werkgebied van het faunabeheereenheid 

gelegen wildbeheereenheden is aangegeven; 
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d. bepalingen over de voorwaarden waaronder het mogelijk is om gebruik te maken van een aan 

de faunabeheereenheid verleende ontheffing op gronden van jachthouders die niet bij de 

faunabeheereenheid zijn aangesloten:  

I. indien die gronden binnen het werkgebied van de faunabeheereenheid vallen; en  

II. voorzover die gronden plaatsen als bedoeld in artikel 4.20, onderdeel h omvatten waar 

planmatig beheer noodzakelijk is. 

2. Een faunabeheerplan voldoet voorts aan het navolgende: 

a. gebruikte telgegevens van voorgaande jaren zijn gecontroleerd en gevalideerd;  

b. relevante wetenschappelijke literatuur is gebruikt om conclusies te ondersteunen; 

c. bronvermeldingen en referenties zijn conform wetenschappelijke richtlijnen op heldere en 

gestructureerde wijze vermeld en een literatuurlijst is aanwezig. 

 

Artikel 4.20, Eisen bij duurzaam beheer van populaties 

Onverminderd artikel 4.19 bevat een faunabeheerplan indien sprake is van duurzaam beheer van 

populaties op basis van artikel 3.17 of 3.18 van de Wet natuurbescherming, tevens: 

a. een beschrijving van de wijze waarop de planmatigheid en de coördinatie van de uitvoering 

van het duurzaam beheer van populaties is gewaarborgd; 

b. kwantitatieve gegevens over de Drentse populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan 

een duurzaam beheer noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip van verspreidingsgegevens 

over de aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied gedurende het jaar en trends 

van de Drentse populaties over de langere termijn; 

c. een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer van populaties van de in 

onderdeel b bedoelde diersoorten, waaronder een onderbouwing van de schade aan de 

belangen als bedoeld in artikel 4.16, tweede lid, van deze verordening; 

d. een beschrijving van de mate waarin de in onderdeel c bedoelde belangen in de 6 jaren 

voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan zijn geschaad; 

e. de gewenste stand van de in onderdeel b bedoelde diersoorten in relatie tot omvang van 

schades aan de belangen als bedoeld in artikel 4.16, tweede lid, van deze verordening; 

f.  per diersoort en gewas een beschrijving van de handelingen die in de 6 jaren voorafgaand 

aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan zijn verricht om het schaden van 

de in artikel 4.16, tweede lid, van deze verordening genoemde belangen te voorkomen, 

alsmede, voor zover daarover redelijkerwijs kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een 

beschrijving van de effectiviteit van die handelingen; 

g. per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die 

zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel e, te bereiken; 

h. een gemotiveerde beschrijving van de plaatsen in het werkgebied van de faunabeheereenheid 

waar en de perioden in het jaar waarin de in onderdeel g bedoelde handelingen zullen 

plaatsvinden; 
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i. bepalingen over de voorwaarden waaronder het mogelijk is om gebruik te maken van een aan 

de faunabeheereenheid verleende ontheffing op gronden van jachthouders die geen lid zijn 

van een wildbeheereenheid in de provincie Drenthe, mits die gronden binnen het werkgebied 

van de faunabeheereenheid vallen en voor zover die gronden plaatsen als bedoeld in 

onderdeel h omvatten waar planmatig beheer noodzakelijk is; 

j. beschrijving van de wijze waarop een gunstige staat van instandhouding per diersoort 

gewaarborgd wordt. 

 

Artikel 4.21, Eisen bij schadebestrijding  

Onverminderd artikel 4.19 bevat een faunabeheerplan indien sprake is van schadebestrijding tevens: 

a. een beschrijving van de wijze waarop de planmatigheid en de coördinatie van de uitvoering 

van schadebestrijding is gewaarborgd; 

b. kwantitatieve gegevens over de Drentse populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan 

sprake is van schadebestrijding door grondgebruikers met inbegrip van 

verspreidingsgegevens over de aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied 

gedurende het jaar en trends van de Drentse populaties over de langere termijn; 

c. een onderbouwing van de noodzaak van schadebestrijding van de in onderdeel b bedoelde 

diersoorten, waaronder een onderbouwing van de schade aan de belangen als bedoeld in 

artikel 4.16, tweede lid; 

d. een beschrijving van de mate waarin de in onderdeel c bedoelde belangen in de 6 jaren 

voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan zijn geschaad; 

e. per diersoort en gewas een beschrijving van de handelingen die in de 6 jaren voorafgaand 

aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan, zijn verricht om het schaden van 

de in onderdeel b bedoelde belangen te voorkomen, alsmede, voor zover daarover 

redelijkerwijs kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een beschrijving van de effectiviteit 

van die handelingen; 

f. een beschrijving van de gunstige staat van instandhouding en hoe deze gewaarborgd wordt; 

g. per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die 

zullen worden verricht om de schade zoals bedoeld in onderdeel c te voorkomen dan wel te 

beperken; 

h. voor zover daarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde inschatting 

van de verwachte effectiviteit van de in onderdeel g bedoelde handelingen; 

i. een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van de voorgenomen handelingen zal 

worden bepaald; 

j. een beschrijving van de plaatsen in het werkgebied van de faunabeheereenheid waar en de 

perioden in het jaar waarin de in onderdeel g bedoelde handelingen zullen plaatsvinden; 

k. bepalingen over de voorwaarden waaronder het mogelijk is om gebruik te maken van een aan 

de faunabeheereenheid verleende ontheffing op gronden van jachthouders die niet bij de 

faunabeheereenheid zijn aangesloten, mits die gronden binnen het werkgebied van de 
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faunabeheereenheid vallen en voor zover die gronden plaatsen als bedoeld in sub j omvatten 

waar planmatig beheer noodzakelijk is; 

l. per beheermaatregel een aanduiding welk wettelijk belang, zoals uiteengezet in artikel 3.3, 

vierde lid, en 3.8, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming, deze activiteit dient, waarbij wordt 

aangegeven of sprake is van het behartigen van een publiek belang dan wel een privaat 

belang en welke organisaties hierbij belanghebbend zijn; 

m. een gestructureerd plan waarin de inzet van passende en doeltreffende preventieve 

maatregelen wordt beschreven waarmee schade wordt voorkomen. 

 

Artikel 4.22, Eisen bij jacht  

Het faunabeheerplan bevat naast hetgeen dat is vereist op grond van artikel 4.19 met betrekking tot 

de uitoefening van de jacht, tevens: 

a. kwantitatieve gegevens over de Drentse populatie van de wildsoorten ten aanzien waarvan de 

uitoefening van de jacht plaatsvindt, waarbij inbegrepen verspreidingsgegevens en trends van 

de Drentse populaties op langere termijn; 

b. een overzicht van de gerealiseerde afschotgegevens per wildsoort in de looptijd van het 

voorgaande faunabeheerplan; 

c. de wijze waarop de faunabeheereenheid de jaarlijkse afschotgegevens van wildsoorten 

rapporteert en openbaar maakt. 

 

Artikel 4.23, Goedkeuring Gedeputeerde Staten 

1. Een faunabeheerplan kan ter goedkeuring worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten nadat 

het bestuur van de Faunabeheereenheid Drenthe zich achter het plan heeft geschaard. 

2. Teneinde voor goedkeuring als bedoeld in artikel 3.12, zevende lid, van de Wet 

natuurbescherming in aanmerking te komen, voldoet een faunabeheerplan aan de artikelen 4.18 

tot en met 4.22 van deze verordening. 

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een gehele of gedeeltelijke wijziging van het 

faunabeheerplan. 

 

Paragraaf 4.4.3, Wildbeheereenheden 

 

Artikel 4.24, Werkgebied 

1. De zorg van een wildbeheereenheid strekt zich uit over een aaneengesloten gebied met een 

oppervlakte van tenminste 4000 hectare binnen de provincie Drenthe. 

2. Het werkgebied van een wildbeheereenheid strekt zich niet uit tot het grondgebied van andere 

provincies.  
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3. Het werkgebied van een wildbeheereenheid strekt zich niet uit tot een gebied waarover zich de 

zorg van een andere wildbeheereenheid uitstrekt. 

4. De begrenzing van een wildbeheereenheid wordt door de desbetreffende wildbeheereenheid 

vastgesteld en aangegeven op een topografische kaart. 

5. Een wildbeheereenheid kan, in overeenstemming met andere betrokken wildbeheereenheden, de 

begrenzingen van haar werkgebied wijzigen. 

6. De betrokken wildbeheereenheden informeren Gedeputeerde Staten schriftelijk indien sprake is 

van het wijzigen van een begrenzing zoals bedoeld in het vijfde lid. 

7. Gedeputeerde Staten kunnen als overgangsmaatregel ontheffing verlenen van de eisen genoemd 

in het eerste lid voor de duur van ten hoogste 1 jaar. 

 

Artikel 4.25, Begrenzing werkgebied 

1. Het bestuur van iedere wildbeheereenheid zorgt voor het vastleggen van de begrenzing van de 

WBE alsmede de begrenzing van ingelegen jachtvelden in een faunaregistratiesysteem. 

2. Grenswijzigingen van de WBE of de ingelegen jachtvelden worden door het bestuur van iedere 

WBE binnen één maand aangepast in het systeem als bedoeld in het eerste lid. 

3. De begrenzing van het werkgebied en grenswijzigingen van de WBE’s in Drenthe worden 

gepubliceerd op de website van de provincie Drenthe. 

 

Artikel 4.26 Verplicht lidmaatschap wildbeheereenheid 

Ingevolge artikel 3.14, tweede lid, sub b van de wet, worden geen uitzonderingen gemaakt op de 

wettelijke verplichting voor jachthouders met een jachtakte om zich te organiseren in een 

wildbeheereenheid. 

 

Artikel 4.27, Jaarlijkse activiteiten 

1. De WBE neemt voor het gehele gebied waarover zich de zorg van de WBE uitstrekt in het kader 

van het faunabeheerplan jaarlijks deel aan;  

a. trendtellingen van diersoorten waarvoor op basis van het faunabeheerplan ontheffingen zijn 

verstrekt, 

b. trendtellingen van diersoorten welke in verband met de schadehistorie zijn opgenomen in het 

faunabeheerplan, 

c. afschotregistratie van diersoorten waarvoor op basis van het faunabeheerplan ontheffingen 

zijn verstrekt, 

d. afschotregistratie van diersoorten waarvoor aan de WBE ontheffingen en opdrachten zijn 

verstrekt, en 

e. registratie van dood gevonden dieren. 
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2. Trendtellingen voor diersoorten, niet zijnde ree, worden uitgevoerd conform de meest recente 

“Instructie voor WBE’s bij de organisatie van faunatellingen” uitgegeven door de Koninklijke 

Nederlandse Jagersvereniging. 

3. De verzamelde gegevens vanuit het eerste en tweede lid worden voor 1 september van het jaar 

waarin is geteld, door de WBE’s ingevoerd in een faunaregistratiesysteem. 

 

Artikel 4.28  

Gereserveerd 

 

Paragraaf 4.4.4, Tegemoetkoming faunaschade 

 

Artikel 4.29, Aanvraag om tegemoetkoming 

1. Een aanvraag om een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming 

wordt door de aanvrager langs elektronische weg bij BIJ12 ingediend op een daartoe vastgesteld 

formulier met bijlagen.  

2. De aanvraag wordt ingediend uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat de aanvrager de schade heeft 

geconstateerd. 

3. Schade welke die niet binnen 7 werkdagen na constatering door de aanvrager op het in het eerste 

lid vermelde formulier met bijlagen bij BIJ12 is ingediend, komt niet voor een tegemoetkoming in 

aanmerking.  

 

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 afvoeren, dan nadat de schade 

definitief is getaxeerd door  een taxateur die werkzaam is voor een door BIJ12 aangewezen 

taxatiebureau of een consulent faunazaken van BIJ12. 

2. Indien de aanvrager opmerkingen over het formulier ‘bevestiging taxatie grondgebruiker’ kenbaar 

wil maken, zendt hij zijn reactie binnen acht werkdagen per e-mail of per post naar BIJ12. 

 

Titel 4.5, Houtopstanden 

 

Artikel 4.31, Vereisten melding van voorgenomen velling houtopstand 

Een melding als bedoeld in artikel 4.2, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voldoet aan de 

volgende vereisten: 

a. een melding wordt tenminste 4 weken en niet langer dan 1 jaar voorafgaande aan de velling 

gedaan, 
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b. een melding wordt gedaan door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld 

formulier. Het formulier dient aangevuld te worden met een topografische kaart met een 

schaal van 1:25000 waarop de locatie van de velling is weergegeven. Het formulier wordt 

digitaal ingediend.  

 

Artikel 4.32, Bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplanten 

Onder bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplante als bedoeld in artikel 4.3, eerste en derde lid, 

van de Wet natuurbescherming, wordt in deze verordening verstaan: 

a. een herbebossing die gericht wordt uitgevoerd om de doelen van houtproductie, natuur, 

landschap en/of cultuurhistorie te realiseren. De herbebossing dient binnen een termijn van 3 

jaar een bedekkingsgraad te hebben van 80%, met boomsoorten die geschikt zijn om gelet op 

de bodemkwaliteit en waterhuishouding ter plaatse uit te groeien tot een volwaardige en 

duurzame houtopstand, 

  

b. een spontane natuurlijke verjonging die de onder a genoemde doelen realiseert. 

  

Artikel 4.33, Voorwaarden aanvraag ontheffing herbeplanting op andere grond 

Een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4.34, voldoet aan de volgende vereisten: 

a. de aanvraag geschiedt uiterlijk 2 jaar na de velling, en 

b. de aanvraag wordt gedaan door middel van een door Gedeputeerde staten vastgesteld 

aanvraagformulier. Het aanvraagformulier wordt digitaal ingediend. 

 

Artikel 4.34, Voorwaarden ontheffing herbeplanting op andere grond 

Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van de Wet 

natuurbescherming, ten behoeve van herbeplanting op andere grond onder de volgende 

voorwaarden: 

a. het perceel of in voorkomende gevallen de percelen waar de herbeplanting wordt gerealiseerd 

voldoet aan de volgende vereisten: 

1˚ de grond die de eigenaar wil beplanten is gelegen in provincies Drenthe, Groningen of 

Friesland;  

2˚ de grond die de eigenaar wil beplanten is minimaal van gelijkwaardige kwaliteit als die 

waarop zich de gevelde houtopstand bevond; 

3˚ de grond die de eigenaar wil beplanten heeft minimaal dezelfde oppervlakte als die 

waarop zich de gevelde houtopstand bevond; 

4˚ als de gevelde opstand deel uitmaakte van een boskern dan dient er gecompenseerd te 

worden in of aansluitend aan een boskern; 

5˚ de grond waarop geplant wordt moet landbouwgrond zijn indien de herplantplicht ontstaat 

door een omvorming van bos naar landbouwgrond; 
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6˚ de grond waarop de herplant plaats vindt is vrij van bos- en 

natuurcompensatieverplichtingen die zijn ontstaan uit hoofde van de Wet 

natuurbescherming en andere wet- en regelgeving, waaronder ook de voormalige Boswet 

moet worden verstaan;  

b. de compensatie vindt plaats op een bosbouwkundig verantwoorde wijze, zoals beschreven in 

artikel 4.32; 

 

c. met de herbeplanting op andere grond worden de waarden van houtproductie, natuur, 

landschap en cultuurhistorie niet onevenredig geschaad. 

 
 

Artikel 4.35, Vrijstelling herplantplicht productiebos 

1. Voor bos dat na inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming wordt aangelegd wordt 

vrijstelling verleend van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4.2, eerste lid, en artikel 4.3, 

eerste lid, tweede lid en vijfde lid, van de Wet natuurbescherming, als voldaan is aan de volgende 

vereisten:  

a. voordat tot aanleg van het bos wordt overgegaan, is het tijdstip en de plaats van aanleg op de 

wijze als bedoeld in het tweede lid gemeld bij Gedeputeerde Staten en is de mededeling als 

bedoeld in het derde lid ontvangen. 

 

b. de grond waarop de beplanting plaats vindt is vrij van bos- en natuurcompensatie-

verplichtingen die zijn ontstaan uit hoofde van de Wet natuurbescherming en andere wet- en 

regelgeving, waaronder ook de voormalige Boswet moet worden verstaan. 

2. De melding als bedoeld in het eerste lid, sub a wordt gedaan door middel van een door 

Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier. Het formulier dient te worden aangevuld met een 

topografische kaart met een schaal van 1:25000 waarop de locatie wordt aangegeven waar tot 

aanleg van het bos wordt overgegaan. Het formulier wordt digitaal ingediend.  

3. Binnen een termijn van 8 weken na ontvangst van het formulier als bedoeld in het tweede lid doen 

Gedeputeerde Staten mededeling over de vrijstelling. 

4. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling komt 40 jaar na het op het formulier als bedoeld in het 

tweede lid vermelde tijdstip van aanleg te vervallen. 

5. Gedeputeerde Staten informeren de gemeente waarin de te bebossen grond is gelegen, over de 

vrijstelling. 

 

6. De eigenaar van de grond dient op het moment van velling de mededeling over de vrijstelling als 

bedoeld in het derde lid te kunnen overleggen. 

 

Titel 4.6 Slotbepalingen 

 

Artikel 4.36, Discretionaire bevoegdheid 

Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen vastgesteld bij of krachtens hoofdstuk 

4 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing hiervan gelet op de betrokken 

belangen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002357&artikel=2&g=2016-06-01&z=2016-06-01
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Artikel 4.37, Wijziging bijlagen 

Gedeputeerde Staten kunnen de bijlagen IV, V, VI, VII en VIII wijzigen. 

 

Artikel 4.38, Intrekking 

De “Verordening vrijstelling grondgebruiker” wordt ingetrokken. 
 

Artikel 4.39, Inwerkingtreding 

Dit hoofdstuk treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 16 december 2015, houdende regels 

ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming), in werking treedt. 
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Bijlage IV Soortenvrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer 
 
De vrijstelling als bedoeld in artikel 4.3 lid 1 van de POV betreft de volgende soorten: 

 

Aardmuis Microtus agrestis  

Bastaardkikker (oude naam: middelste groene 
kikker) 

Pelophylax klepton esculenta (oude naam: Rana 
esculenta) 

 

Bosmuis Apodemus sylvaticus  

Bruine kikker Rana temporaria  
Bunzing Mustela putorius  

Dwergmuis Micromys minutus  

Dwergspitsmuis Sorex minutus  

Egel Erinaceus europeus  

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus  

Gewone pad Bufo bufo  

Haas Lepus europeus  
Hermelijn Mustela erminea  

Huisspitsmuis Crocidura russula  

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris (oude naam: Triturus vulgaris)  

Konijn Oryctolagus cuniculus  

Meerkikker Pelophylax ridibundus (oude naam: Rana 
ridibunda) 

 

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus  

Ree Capreolus capreolus  

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus  

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus  

Veldmuis Microtus arvalis  

Vos Vulpes vulpes  
Wezel Mustela nivalis  

Woelrat Arvicola terrestris  
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Bijlage V Middelen soortenvrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer 
 
De volgende middelen als bedoeld in artikel 4.3 lid 2 van de POV wijzen wij aan: 
-Amfibieënfuik 
-Buidels 
-Fretten 
-Kastvallen 
-Kunstbouw zonder vangmechanisme 
-Livetraps 
-Schepnet 
-Vangkooien 
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Bijlage VI Aangewezen schadesoorten grondgebruiker 
 
Als schadesoorten bedoeld in artikel 4.7, lid 1 van de POV wijzen wij aan: 
 

Brandgans Branta leucopsis 

Grauwe gans  Anser anser 

Knobbelzwaan  Cygnus olor 

Kolgans (Europese) Anser albifrons  

Rietgans (Toendra- / Taigarietgans) Anser serrirostris / Anser fabalis 

Roek Corvus frugilegus 

Smient Anas penelope 

Spreeuw Sturnus vulgaris 
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BIJLAGE VII Middelen voor het verstoren van aangewezen schadesoorten 
 
Als middelen bedoeld in artikel 4.7, lid 3 van de POV wijzen wij aan: 
- Afdeknetten 
- Agri-Laser 
- Angstkreten 
- Ballonen 
- Elektronische geluidsgolven 
- Fladderprojectiel 
- Flitsmolens 
- Geweer (als akoestisch middel) 
- Kleppermolentjes 
- Knalapparaat 
- Nabootsing roofvogel 
- Ophangen dode vogels 
- Rammelblikjes 
- Ratels en kleppers 
- Ritselfolie 
- Schriklint 
- Smeer- en spuitmiddelen 
- Spandraden 
- Uitstrooien veren 
- Verjaging door honden en roofvogels 
- Vlaggen en linten 
- Vogelafweerpistool 
- Vogelverschrikkers 
- Zaaizaadbehandeling 
- Zitpalen of andere nestgelegenheid roofvogels creëren (aantrekken natuurlijke vijanden) 
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Bijlage VIII Aangewezen rustgebied 
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Toelichting Hoofdstuk 4 

 

Titel 4.1, Algemeen 

 

Artikel 4.1, Begripsbepalingen 

In dit artikel worden de in dit hoofdstuk gebruikte begrippen toegelicht.  

 

Titel 4.2, Gebiedsbescherming 

 

Artikel 4.2, Vrijstelling vergunningplicht 

Inleiding 

Op grond van artikel 2.9, derde lid, van de Wet natuurbescherming wordt in de voorliggende 

verordening opgenomen dat de vergunningplicht als voorzien in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 

natuurbescherming niet van toepassing is op het weiden van vee en het gebruik van meststoffen. 

Omdat het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 waarin deze vrijstelling was verleend 

per 1 januari 2017 vervalt en de bevoegdheid overgaat naar Provinciale Staten wordt de vrijstelling op 

deze wijze beleidsarm voortgezet. 

Achtergrond 

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming verbiedt om zonder vergunning handelingen te 

verrichten of projecten te realiseren die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of 

een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

Artikel 2.9, vierde lid, van de Wet natuurbescherming bepaalt dat de aanwijzing van categorieën van 

projecten of andere handelingen alleen kan plaatsvinden als ten aanzien van projecten op voorhand 

kan worden uitgesloten dat er sprake zal zijn van aantasting van de natuurlijke kenmerken van een 

Natura 2000-gebied (onderdeel a), of – indien het andere handelingen betreft – op voorhand rekening 

is gehouden met de gevolgen voor een Natura 2000-gebied. Aan deze aanwijzing kan als voorwaarde 

worden verbonden dat aan nader gestelde regels wordt voldaan (artikel 2.9, derde lid, van de Wet 

natuurbescherming).  

Op grond van de toenmalige Natuurbeschermingswet 1998 was het weiden van vee en het op of in de 

bodem brengen van meststoffen op grond van artikel 3a van het toenmalige Besluit vergunningen 

Natuurbeschermingswet 1998 vrijgesteld van de vergunningplicht als voorzien in artikel 19d van die 

Wet natuurbescherming. Artikel 19d is de voorganger van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 

natuurbescherming. De aanwijzing van het weiden van vee en het op of in de bodem brengen van 

meststoffen in artikel 4.2 van de POV leidt er in samenhang met artikel 2.9, derde lid, van de Wet 

natuurbescherming toe dat de eerdere vrijstelling wordt gecontinueerd. De aanwijzing in artikel 4.2 van 

de POV ziet op het weiden van alle soorten vee en het op of in de bodem brengen van meststoffen, te 

weten: dierlijke meststoffen, overige organische meststoffen en kunstmest. Bij het gebruik van 

meststoffen gaat het, overeenkomstig de begripsomschrijving in artikel 1 van het Besluit gebruik 

meststoffen, om het op of in de bodem brengen van meststoffen. 
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Zoals in de nota van toelichting bij de wijziging van het toenmalige Besluit vergunningen 

Natuurbeschermingswet 1998 uitvoerig is onderbouwd, waar voor de motivering naar wordt 

verwezen
1
, leidt de vrijstelling voor het weiden van vee en het op of in de bodem brengen van 

meststoffen niet tot negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Zoals in de toelichting gelezen 

kan worden is dit gebaseerd op de algemene tendensen (plafonnering mestgebruik door 

mestgebruiksnormen, regels over de aanwending van meststoffen, de voorziene verdere 

aanscherping van deze normen en regels, de afname van het landbouwareaal en de teruggang van 

de weidegang) en de uitvoering van het programma aanpak stikstof 2015-2021. Uit de nota van 

toelichting blijkt verder dat het Europees en nationaal wettelijk kader voor een vrijstelling voldoende 

mogelijkheden biedt. Voorgaande geldt ook voor de vrijstelling in artikel 4.2 van de POV; derhalve is 

voldaan aan artikel 2.9, vierde lid, van de Wet natuurbescherming. Tevens ontbreekt de noodzaak om 

nadere voorwaarden te stellen waaraan de vrijgestelde activiteiten moeten voldoen. 

Als koeien buiten lopen, veroorzaken ze minder ammoniakuitstoot dan in een stal. Indien de 

weidegang toeneemt, heeft dat positieve gevolgen voor de daling van ammoniakemissies waarmee 

het te rechtvaardigen is dat deze activiteit wordt vrijgesteld.  

 

Titel 4.3, Soortenbescherming 

 

Paragraaf 4.3.1, Vrijstelling soortenbescherming 

 

Artikel 4.3, Soortenvrijstelling ruimtelijke inrichting, bestendig beheer en onderhoud 

Het wordt niet wenselijk geacht dat voor zeer algemeen voorkomende soorten voor elke ruimtelijke 

ontwikkeling of ingreep in het kader van beheer en onderhoud een ontheffing moet worden 

aangevraagd. Om deze reden wordt voor bepaalde soorten vrijstelling verleend. De Wet 

natuurbescherming geeft aan Provinciale Staten de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen van de 

verboden voor bepaalde soorten voor bepaalde belangen. Onder de voormalige Flora- en faunawet 

waren door het Rijk vrijstellingen vastgelegd in het Besluit vrijstelling
2
. Over het algemeen gebeurde 

dit voor soorten waarvan werd aangenomen dat ze veel voorkomen en de soort niet bedreigd was. 

Vanwege de voormalige vrijstelling was het voor deze soorten niet verboden om bijvoorbeeld hun 

verblijfplaatsen te vernielen als dit nodig is om een bestemmingsplan uit te voeren, bijvoorbeeld bij de 

bouw van een huis. Ook mocht een vliegveld, een dijk of een spoorweg worden onderhouden zonder 

dat daarvoor een ontheffing nodig was als deze soorten daar voorkomen. De reden voor het Rijk om 

deze vrijstelling in te voeren was dat veel weerstand bestond tegen het steeds moeten aanvragen van 

ontheffingen voor deze soorten. Dit terwijl van deze soorten werd aangenomen dat ze veel 

voorkwamen. Met de invoering van de Wet natuurbescherming is deze bevoegdheid grotendeels 

gedecentraliseerd naar de provincies. Provinciale Staten hebben besloten deze voormalige vrijstelling 

voor zover mogelijk voort te zetten. Indien deze vrijstelling niet zou worden verleend zou dat als 

gevolg hebben dat allerlei werkzaamheden in het kader van beheer, gebruik, onderhoud en ruimtelijke 

inrichting en ontwikkeling worden opgehouden, hetgeen zeer onwenselijk is. Wat dat betreft bestaat 

voor deze vrijstelling geen ander bevredigend alternatief. De destijds door het Rijk gevoerde 

argumenten voor invoering van de vrijstelling gelden nog steeds. Wel is het nodig om waarborgen in te 

bouwen dat de vrijstelling voor het vangen en opzettelijk doden niet lichtzinnig wordt gebruikt. Om 

                                                      
1
 Zie voor een uitgebreide toelichting Stb. 2016, 75. 

2
 Besluit vrijstelling, laatstelijk gewijzigd bij 2012, Stb. 2012, 615.   
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deze reden zijn in de leden 4 en 5 enkele waarborgen ingebouwd. Kortheidshalve wordt verwezen 

naar de toelichting bij die leden.  

Lid 1 

In de voormalige Flora- en faunawet en bijbehorende Besluit en Regeling vrijstelling beschermde dier- 

en plantensoorten was een aantal soorten vrijgesteld. Deze soorten mochten worden gevangen en 

gedood indien dit nodig was in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en 

onderhoud. Het betrof algemeen voorkomende soorten waarvan de goede staat van instandhouding 

niet in het geding was. Een aantal van deze soorten wordt door de Wet natuurbescherming 

beschermd in artikel 3.10. In dit artikel is een verbod opgenomen om: 

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de 

soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij de Wet natuurbescherming, opzettelijk te doden of te 

vangen; 

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als hierboven bedoelt opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen, of 

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij de Wet natuurbescherming, in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

In het tweede lid van artikel 3.10 Wet natuurbescherming is bepaald dat Provinciale Staten vrijstelling 

kunnen verlenen van de verboden bedoeld in het eerste lid. Dit artikel dient als grondslag voor deze 

vrijstelling. In de Wet natuurbescherming worden deze soorten “overige soorten” genoemd in deze 

toelichting wordt gesproken over “nationaal beschermde soorten”, waarmee hetzelfde wordt bedoeld. 

Dit heeft ermee te maken dat deze soorten niet zijn beschermd op grond van internationale verdragen 

zoals de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 Wet natuurbescherming), de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of 

het Verdrag van Bonn (artikel 3.5 Wet natuurbescherming).  

Provinciale Staten hebben in de Wet natuurbescherming de bevoegdheid gekregen om vrijstelling te 

verlenen voor zowel de Europees/internationaal beschermde soorten als voor de nationaal 

beschermde soorten. Een vrijstelling voor de Europese/internationale soorten kan slechts worden 

verleend voor een aantal in de Wet natuurbescherming genoemde belangen. Ruimtelijke ontwikkeling 

en bestendig beheer en onderhoud behoren hier niet toe. Voor de nationaal beschermde soorten 

(3.10) kan wel vrijstelling verleend worden voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer en 

onderhoud. De mogelijkheid is hiertoe gegeven in de artikelen 3.10, tweede lid, in combinatie met 3.8, 

tweede lid Wet natuurbescherming. Omdat de vrijstelling van de 3.10 soorten een beleidsarme 

voortzetting is van de vrijstelling onder de Flora- en faunawet is in artikel 4.3 van de POV vrijstelling 

gegeven voor een aantal soorten die zijn beschermd op grond van artikel 3.10 van de Wet 

natuurbescherming. 

Opzettelijk 

Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming verbiedt alleen “opzettelijk” handelen, bijvoorbeeld 

“opzettelijk doden”. Onder de voormalige Flora- en faunawet was alleen “doden” verboden. Hieronder 

moest worden verstaan "opzettelijk doden" en “niet opzettelijk doden”. Het nieuwe verbod gaat derhalve 

minder ver dan het voormalige verbod onder de vorige wet. Omdat onder de vorige wet doden was 

vrijgesteld en opzettelijk doden minder ver gaat, is in de provinciale vrijstelling opzettelijk doden 

vrijgesteld. Dit mede als gevolg van een beleidsarme implementatie. Maar wat moet verstaan worden 

onder “opzettelijk doden”? Als iemand per ongeluk (zonder opzet) een dier van de 3.10 lijst doodt levert 

dit geen overtreding op. Het kan echter de vraag zijn wanneer opzet aanwezig is. Omdat de term 
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opzettelijk nieuw is onder de Wet natuurbescherming wordt hieronder enige uitleg over deze term 

gegeven. In de memorie van toelichting bij de Wet natuurbescherming is aangegeven dat het Hof van 

Justitie in zijn jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijk opzet moet worden 

begrepen. Hieruit moet geconcludeerd worden dat de ruime uitleg die in Europa gegeven is aan de 

term opzettelijk ook geldt voor de nationale beschermde soorten.  

Van “voorwaardelijke opzet” is sprake als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de 

aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen kan hebben voor een dier of 

een plant, zoals de vangst of de dood van een dier, het verstoren van een dier, en het afsnijden, 

ontwortelen of vernielen van een plant. Er moet dus een duidelijk ‘wilselement’ aanwezig zijn voor 

opzet. Dit is niet altijd makkelijk aan te tonen en de grens is niet heel zwart wit. Zo weet iedereen dat 

je niet mag stelen, mishandelen of doden, maar dat kitesurfen niet overal is toegestaan ter voorkoming 

dat vogels, behorende tot een kwalificerende habitatsoort, verstoord worden, is minder bekend. Van 

deelnemers in het economisch verkeer (ondernemers, TBO’s e.d.) mag verwacht worden dat ze zich 

voldoende laten voorlichten welke regels van toepassing zijn op hun economisch handelen, zodat 

geen onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen degenen die dat wel serieus nemen en degenen 

die dat niet doen. De burger daarentegen die geen verwijt treft, zou bij de rechter een beroep kunnen 

doen op de afwezigheid van alle schuld, waardoor hij –bij honorering van het verweer- ontslagen kan 

worden van rechtsvervolging. Deze doelgroep wordt derhalve voldoende beschermd door het 

strafrechtelijk beginsel: geen straf zonder schuld. Het is aldus aan de strafrechter in de concrete 

strafzaak om alle relevante omstandigheden te wegen en een rechtvaardige beslissing te nemen, 

zoals tot op heden ook het geval is.  

Belangen 

De vrijstelling wordt gegeven ten behoeve van een viertal belangen. Alleen als één van deze belangen 

zich voordoet mag van de vrijstelling gebruik worden gemaakt. Kort samengevat zijn dit het belang 

van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en een drietal vormen van bestendig beheer en 

onderhoud. Uit de memorie van toelichting bij de Wet natuurbescherming blijkt dat de uitzondering 

voor handelingen in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, zowel ziet op grote projecten, 

zoals werkzaamheden in het kader van landinrichting, de aanleg van wegen, bedrijventerreinen, 

havens of woonwijken, als op relatief beperkte activiteiten, zoals de bouw van een schuur of de 

verbouwing van een huis. Ook natuurontwikkeling kan hieronder vallen. Verder blijkt uit de memorie 

van toelichting dat het bij ‘bestendig beheer en onderhoud’ gaat om het voortzetten van de ter plaatse 

bestaande praktijk. Om te beoordelen of beheer, gebruik en onderhoud bestendig is, dient de aard 

van de activiteiten en de middelen in ogenschouw worden genomen, alsmede het tijdstip, de 

frequentie en de schaal waarop de activiteiten worden ondernomen. Gedacht moet worden aan 

regelmatig terugkerend beheer, gebruik of onderhoud dat al langere tijd plaatsvindt zonder dat dit 

beheer, gebruik of onderhoud in de weg heeft gestaan aan de vestiging en het behoud van individuen 

van beschermde soorten in de gebieden waar het beheer, gebruik of onderhoud plaatsvindt. De 

activiteiten zijn gericht op het handhaven van de bestaande situatie, hetgeen bijvoorbeeld kan blijken 

uit een beheer- of onderhoudsplan. Voorbeelden van beheer en onderhoud zijn het maaien om 

bepaalde vegetaties in een natuurgebied in stand te houden, beheer van waterlopen in het kader van 

de keur, het maaien van bermen vanwege de verkeersveiligheid en het maaien van weilanden voor 

kuilvoer. 

 

Lid 2 

In artikel 3.25, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is voorgeschreven dat in het geval 

Provinciale Staten vrijstelling geven van de verboden uit artikel 3.10, tweede lid, Wet 
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natuurbescherming ook de middelen moeten worden aangewezen voor het vangen en doden. Omdat 

in het eerste lid van deze bepaling vrijstelling is verleend voor de 3.10 soorten is Provinciale Staten 

zodoende verplicht ook de middelen die ervoor gebruikt mogen worden vast te stellen.  

Zoals blijkt uit artikel 4.3, derde lid, van de POV zijn alleen “vangmiddelen” op de lijst geplaatst en 

geen middelen die geschikt zijn voor het doden. Dit heeft ermee te maken dat het niet de bedoeling is 

dat de vrijstelling gebruikt gaat worden om actief dieren te doden (zie hiervoor de leden 4 en 5). De 

vrijstelling kan primair gebruikt worden om actief soorten te vangen en te verplaatsten (als blijkt dat 

verjaging redelijkerwijs niet werkt). Als verjaging redelijkerwijs niet gevraagd kan worden geldt 

subsidiair de vrijstelling ook voor het opzettelijk doden van de dieren. Zoals gezegd dus niet met 

aangewezen middelen maar in de zin van bijkomende slachtoffers bij werkzaamheden. Denk hierbij 

aan ploegwerkzaamheden waarbij een veldmuis die in de grond verscholen zit om komt.  

 

Lid 3 

In het derde lid wordt geregeld dat gevangen dieren weer uitgezet mogen worden. In het dagelijkse 

spraakgebruik wordt vaak gesproken over verplaatsen. In juridisch zin van vangen en weer uitzetten. 

Op grond van artikel 3.34 Wet natuurbescherming geldt een verbod op het uitzetten van dieren of 

eieren van dieren. Aangezien in het eerste lid vrijstelling gegeven wordt om dieren te vangen zou 

zonder een vrijstelling om ze weer uit te mogen zetten een impasse ontstaan. In dat geval zou voor 

elke gevangen dier een ontheffing aangevraagd moeten worden om deze weer uit te zetten. Op grond 

van artikel 3.34, derde lid, van de Wet natuurbescherming mogen Provinciale Staten ontheffing geven 

van dit verbod. Hiervan is in lid 3 gebruik gemaakt. De vrijstelling voor het uitzetten is beperkt tot het 

uitzetten van soorten die gevangen zijn met gebruikmaking van het eerste lid.  

 

Lid 4 en 5 

De vrijstelling, zoals geregeld in het eerste lid, wordt in het vierde en vijfde lid enigszins ingeperkt. 

Deze inperking is een uitvloeisel van de algemene zorgplicht. De inperking is opgenomen om te 

voorkomen dat de vrijgestelde dieren worden gedood zonder dat alles in het werk is gesteld om dat te 

voorkomen. Feitelijk is vastgelegd dat een ieder die de vrijstelling wil gebruiken zijn gezonde verstand 

gebruikt en stil staat bij het voorkomen van dode dieren. 

In het vierde lid wordt geregeld dat voordat tot het vangen van dieren overgegaan mag worden 

beoordeeld moet worden of verjaging redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoord. Daarnaast is in het 

vijfde lid geregeld dat voordat tot het opzettelijk doden (door de werkzaamheden) overgegaan mag 

worden beoordeeld moet worden of vangen en verplaatsen dan wel verjaging redelijkerwijs tot de 

mogelijkheden behoord.  

Daarnaast blijkt uit het feit dat in lid 2 alleen vangmiddelen (en dus geen dodingsmiddelen) zijn 

aangewezen al dat de vrijstelling niet zonder meer gebruikt mag worden om dieren te doden. 

Opzettelijk doden is met gebruikmaking van de vrijstelling wel toegestaan als het redelijkerwijs niet 

mogelijk is om de dieren te verjagen of weg te vangen. 

 

Artikel 4.4, Vrijstelling veiligstelling tegen het verkeer 

Het onder de voormalige Flora- en faunawet geldende Besluit vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten bevatte een bepaling die bedoeld was om soorten veilig te stellen voor het verkeer. In 
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het kader van de beleidsarme voortzetting van huidige regelgeving wordt deze vrijstelling ook in de 

verordening opgenomen. Onder de Wet natuurbescherming is het mogelijk voor het belang 

“bescherming van wilde flora en fauna” vrijstelling te verlenen. Dit belang is nu als vrijstellingsgrond 

opgenomen in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, onder 1, van de Wet natuurbescherming. Een vrijstelling 

kan zodoende verleend worden op grond van respectievelijk artikel 3.8, vijfde lid, en artikel 3.10, 

tweede lid, van de Wet natuurbescherming. Gelet op deze vrijstelling kan ook na het inwerkingtreden 

van de Wet natuurbescherming de vrijgestelde soorten beschermd worden tegen het verkeer zonder 

ontheffingenprocedures. 

 

Artikel 4.5, Vrijstelling voor onderzoek en onderwijs 

Het onder de voormalige Flora- en faunawet geldende Besluit vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten bevatte een bepaling (artikel 16) die bedoeld was om eieren te kunnen onderzoeken in 

het onderwijs. In het kader van de beleidsarme voortzetting van huidige regelgeving wordt deze 

vrijstelling ook in de verordening opgenomen. Onder de Wet natuurbescherming is het mogelijk voor 

het belang “onderzoek en onderwijs” vrijstelling te verlenen. Dit belang is nu als vrijstellingsgrond 

opgenomen in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, onder 4, van de Wet natuurbescherming. Een vrijstelling 

kan zodoende verleend worden op grond van artikel 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. 

Door het opnemen van dit artikel wordt bewerkstelligd dat de huidige praktijk van onderwijs en 

onderzoek zonder ontheffingenprocedures kan worden voortgezet. 

 

Artikel 4.6, Vrijstelling voor bescherming weidevogels 

Het onder de voormalige Flora- en faunawet geldende Besluit vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten bevatte een bepaling (artikel 16a) die bedoeld was om activiteiten toe te staan 

waarmee de nesten van weidevogels konden worden beschermd tegen landbouwwerkzaamheden. 

Het onderliggende belang van deze bepaling was de bescherming van fauna. Dit belang is nu als 

vrijstellingsgrond opgenomen in artikel 3.3, vierde lid, onder b, onder 4, van de Wet 

natuurbescherming en voor zover een weidevogel ook voorkomt in bijlage II van het Verdrag van Bern 

of bijlage I van het Verdrag van Bonn in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, onder 1, van de Wet 

natuurbescherming. Een vrijstelling kan zodoende verleend worden op grond van respectievelijk 

artikel 3.3, vierde lid, en artikel 3.8, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming. In het kader van de 

beleidsarme voortzetting van huidige regelgeving wordt deze vrijstelling ook in de verordening 

opgenomen, omdat deze nestbeschermingsactiviteiten nog steeds voor kunnen komen. De in dit 

verband vrijgestelde handelingen zijn het opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van beschermde 

vogelsoorten te vernielen, te beschadigen, of weg te nemen. Daarnaast is vrijgesteld het onder zich 

hebben van eieren van beschermde vogelsoorten en het opzettelijke storen van beschermde 

vogelsoorten. 

Toegevoegd: behorende tot vogels als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, en 3.5, eerste lid, van de Wet 

natuurbescherming , 

Paragraaf 4.3.2 Vrijstelling grondgebruiker 

 

Artikel 4.7, Vrijstelling schadesoorten aan grondgebruiker 

Lid 1 
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Op basis van artikel 3.15, derde lid, van de Wet natuurbescherming kunnen Provinciale Staten soorten 

aanwijzen die in de provincie schade veroorzaken. Het moet dan gaan om soorten die niet al door het 

Rijk zijn aangewezen, die niet in hun voortbestaan worden bedreigd of gevaar lopen en die in hun 

provincie schade veroorzaken.  

Door het rijk zijn in artikel 3.1 van de Regeling natuurbescherming Canadese ganzen, houtduiven, 

kauwen, zwarte kraaien, konijnen en vossen al vrijgesteld voor de bestrijding van landbouwschade. 

Deze soorten zijn zodoende niet opgenomen in de vrijstellingslijst voor schadesoorten.  

Gelet op de beleidsarme insteek van deze verordening is het vertrekpunt geweest om de soorten 

zoals die onder de voormalige Flora- en faunawet waren aangewezen in de Verordening vrijstelling 

grondgebruiker in deze verordening opnieuw aan te wijzen. De handeling die in de Verordening 

vrijstelling grondgebruiker werd vrijgesteld was het opzettelijk verontrusten ter voorkoming van schade 

aan onder meer gewassen. De Wet natuurbescherming kent echter in artikel 3.1, vijfde lid, Wet 

natuurbescherming al een uitzondering op het verbod op het opzettelijk storen van 

Vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1, vierde lid, Wet natuurbescherming). Voorwaarde hierbij is dat het 

opzettelijk storen niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 

soort. Voor het aanwijzen van schadesoorten als bedoeld in artikel 3.15, derde lid, Wet 

natuurbescherming geldt een minder zware eis. Hiervoor geldt immers dat de dieren niet in hun 

voortbestaan worden bedreigd. Om een discussie over de mate van de verstoring (is deze van 

wezenlijke invloed of niet?) in de praktijk te voorkomen, zijn de vogelrichtlijnsoorten uit de Verordening 

vrijstelling grondgebruiker (te weten: kolgans, grauwe gans, smient, brandgans, rietgans, 

knobbelzwaan, roek en spreeuw) aangewezen in bijlage VI. In alle gevallen gaat het om soorten die 

niet in hun voortbestaan worden bedreigd en dat gevaar ook niet lopen.  

De vrijstelling zoals geregeld in artikel 4.7, tweede lid, POV geldt dus (m.u.v. de brandgans) alleen in 

het geval dat het verbod van artikel 3.1, vierde lid, Wet natuurbescherming van toepassing is. De 

provinciale vrijstelling geldt dus niet als de verstoring al is vrijgesteld op grond van de 3.1, vijfde lid, 

Wet natuurbescherming.  

De brandgans wordt daarnaast ook op basis van bijlage II bij het Verdrag van Bern beschermd en 

wordt daarom ook op grond van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming vrijgesteld. 

Gelet op de eis dat alleen soorten mogen worden aangewezen die in de provincie Drenthe schade 

veroorzaken zijn alleen de bekende schadeveroorzakende soorten aangewezen. Er is voor gekozen 

om soorten aan te wijzen welke in de afgelopen 6 jaar aantoonbaar belangrijke schade hebben 

veroorzaakt in Drenthe. Dit is gebaseerd op de evaluatie FBP Drenthe. Om deze reden zijn ten 

opzichte van de Verordening vrijstelling grondgebruiker de volgende vogelrichtlijnsoorten niet meer op 

de lijst opgenomen: Ekster, Holenduif, Meerkoet, Ringmus, Wilde eend. Zoals eerder al aangegeven 

mogen deze vogelsoorten, en ook de niet aangewezen ganzen, wel verstoord worden indien de 

verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort. De doelstelling uit het Flora- en faunabeleidsplan om alle soorten ganzen te mogen 

verjagen ten behoeve van het voorkomen van landbouwschade (m.u.v. de rustgebieden) wordt 

hierdoor gehaald. 

De haas is niet meer opgenomen omdat dit een nationaal beschermde soort is geworden. De 

nationale beschermde soorten kennen minder bescherming op grond van artikel 3.10 van de Wet 

natuurbescherming. Voor 3.10 soorten (zoals de haas) is het niet langer verboden om deze te 

verstoren. Een ontheffing hiervoor is zodoende niet meer noodzakelijk. Daarnaast is de Spreeuw 

opgenomen omdat hiervoor de laatste jaren ontheffingen zijn verleend om belangrijke schade te 

voorkomen.  
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Lid 2 

Op grond van artikel 3.1, vierde lid, Wet natuurbescherming is het verboden om opzettelijk vogels als 

bedoeld in het eerste lid te verstoren. In juridisch zin wordt gesproken over “opzettelijk verstoren” 

terwijl in het normale taalgebruik het woord “verjagen” hiervoor gebruikt wordt. In het normale 

taalgebruik wordt daaronder verstaan verstoren met het doel om de vogels naar een andere plek te 

laten vliegen. Dit verjagen wordt door deze vrijstelling vrijgesteld als het al niet op grond van artikel 

3.1, vijfde lid, Wet natuurbescherming is vrijgesteld. Zie voor meer hierover de toelichting bij eerste lid 

van dit artikel. 

De wettelijke grondslag voor deze vrijstelling is gegeven in artikel 3.15, vierde lid, van de Wet 

natuurbescherming. Hierin is bepaald dat Provinciale Staten vrijstelling kunnen geven voor de 

bestrijding van schadeveroorzakende vogels en dieren (zoals opgenomen in bijlage VI bij de POV) 

uitsluitend aan de grondgebruiker. Hiermee is ook duidelijk dat van de vrijstelling alleen gebruik mag 

worden gemaakt om een reële (dreigende) landbouwschade te voorkomen. De vrijstelling mag niet 

gebruikt worden om zonder doel ganzen te verstoren.  

Voor de vrijstelling geldt daarnaast op grond van artikel 3.3, vierde lid, sub a en artikel 3.8, vijfde lid, 

sub a, Wet natuurbescherming het criterium dat geen andere bevredigende oplossing beschikbaar 

mag zijn in de vorm van effectieve middelen of methoden om de betrokken schade te voorkomen 

zonder overtreding van de verbodsbepalingen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan effectieve 

middelen voor het weghouden of verjagen van de betrokken vogels en andere dieren. Aangezien de 

provinciale vrijstelling voor grondgebruikers alleen het opzettelijk verstoren van de aangewezen 

schadesoorten vrijstelt (en dus niet vangen of doden) kan gebruikmaking van deze vrijstelling als 

andere bevredigende oplossing worden beschouwd.  

 

Lid 3 

In artikel 3.25, derde lid, van de Wet natuurbescherming is geregeld dat het verplicht is om bij 

verordening middelen aan te wijzen die mogen worden gebruikt ter uitvoering van het de vrijstelling 

voor de grondgebruiker. In dat artikel is daarnaast verplicht gesteld dat voor het bestrijden van vogels 

slechts middelen mogen worden aangewezen die nadelige gevolgen voor het welzijn van vogels 

voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken. Hiermee is rekening gehouden bij het vaststellen van 

de middelenlijst. Voor zover het gaat om preventieve middelen zal hier overigens snel aan zijn 

voldaan. 

 

Lid 4 

De vrijstelling zoals geregeld in tweede lid is, volgens het vierde lid, niet van toepassing in de 

aangewezen rustgebieden. Deze uitzondering is opgenomen als gevolg van hetgeen hierover in het 

Flora- en faunabeleidsplan 2014 is geregeld. In dat beleidsplan is het rustgebied Leekstermeer al 

aangewezen. De opname van het rustgebied Leekstermeer in bijlage VIII betreft zodoende een 

formalisatie van bestaand beleid. 

Ter compensatie van de landbouwschade in het rustgebied is in het Flora- en faunabeleidsplan 

bepaald dat de grondgebruiker in geval van schade 100% van zijn getaxeerde schade vergoedt krijgt 

en geen taxatiekosten hoeft te betalen. 
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Lid 5 

De verplichting voor een zogenoemde grondgebruikersverklaring is opgenomen voor de 

handhaafbaarheid van de bepaling. Een toezichthouder kan bij een vermeende overtreding vragen om 

een dergelijke verklaring waarmee direct duidelijk kan worden of wel of geen overtreding plaatsvindt.  

 

Lid 6 

In dit lid wordt uitgelegd voor welke soort schade de in het tweede lid bedoelde vrijstelling geldt. 

Kortheidshalve is verwezen naar de wettelijke bepaling waarin de keuzemogelijkheden voor schade 

staan. Dit betreft voor vogelrichtlijnsoorten belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij, 

wateren en voor 3.5 Wet natuurbescherming soorten (de brandgans) ernstige schade aan met name 

de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom. 

 

Titel 4.4, Faunabeheer 

 

Paragraaf 4.4.1, Faunabeheereenheid 

 

Algemene toelichting 

Faunabeheereenheden vervullen in het huidige faunabeleid een essentiële rol, omdat zij zorgen voor 

een maatschappelijke en gebiedsgerichte inbedding van het faunabeheer. In het bestuur van de 

faunabeheereenheden zijn de maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd die belang hebben bij 

de uitvoering van het faunabeleid, zoals jagers, de landbouwsector en de organisaties die 

natuurterreinen beheren. Met de inwerkingtreding dient het bestuur te worden uitgebreid met een 

vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam 

beheer van populaties van in het wild levende dieren in de regio waartoe het werkgebied van de 

faunabeheereenheid behoort.  

Provinciale Staten dienen op grond van artikel 3.12, negende lid, van de Wet natuurbescherming bij 

verordening regels te stellen waaraan de Faunabeheereenheid Drenthe moet voldoen. Deze regels 

kunnen in elk geval betrekking hebben op de omvang en begrenzing van het werkgebied van de 

faunabeheereenheid en de vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties in het bestuur van 

de faunabeheereenheid. 

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 4.8, Uitleg en artikel 4.9, Aanvullende eisen 

In Drenthe is op dit moment één faunabeheereenheid actief. Deze artikelen voorzien erin dat de 

huidige situatie zich kan voortzetten. 
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In artikel 4.9 sub a, is bepaald dat de rechten en plichten, die de bij de faunabeheereenheid 

aangesloten jachthouders hebben ten aanzien van de faunabeheereenheid met betrekking tot de 

uitoefening van de op grond van de Wet natuurbescherming verleende bevoegdheden, bij of 

krachtens de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of stichting dienen te 

worden opgenomen. Verwezen zij naar boek 3, artikel 27, vierde lid, onderdeel c en boek 3, artikel 

286, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek. Immers het zijn de bij de faunabeheereenheid Drenthe 

aangesloten jachthouders die feitelijk de verleende bevoegdheden uitoefenen. Gedacht kan onder 

meer worden aan de wijze van uitoefenen van de bevoegdheden en rapportage. Artikel 4.9 sub a, 

beoogt een voldoende mate van toezicht op de bij de faunabeheereenheid aangesloten jachthouders 

te bewerkstelligen bij de feitelijke uitoefening van de aan de faunabeheereenheid Drenthe verleende 

bevoegdheden. Dit bevordert de jaarlijkse rapportage van de faunabeheereenheid Drenthe aan 

Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 3.12, achtste lid, van de Wet natuurbescherming. 

 

Artikel 4.10, Bestuurssamenstelling 

Een evenwichtige verdeling van de bestuurszetels tussen maatschappelijke organisaties die het doel 

behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in Drenthe en 

jachthouders en/of de jacht vertegenwoordigende organisaties biedt de meeste kans op een 

maatschappelijk breed gedragen faunabeheer. 

Wegens de wettelijke taken en uitvoerende rol van de WBE’s bij het faunabeheer is het wenselijk dat 

een vertegenwoordiger van deze organisaties in het bestuur van de faunabeheereenheid Drenthe 

zitting heeft. Bij het verdelen van de zetels onder de jachthouders dient rekening gehouden te worden 

met het totale oppervlakte jachtrecht welke deze organisaties vertegenwoordigen. 

De zetels van de maatschappelijke organisaties kunnen enkel worden toebedeeld aan organisaties 

welke actief betrokken zijn bij het faunabeheer in Drenthe. 

De bestuurszetels voor maatschappelijke organisaties als bedoeld in het eerste lid worden toegedeeld 

aan drie vertegenwoordigers uit de volgende organisaties of daarmee gelijk te stellen organisaties: 

Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het Drentse landschap, Stichting 

Werkgroep Avifauna Drenthe, IVN-Drenthe, Vogelbescherming, Dierenbescherming Drenthe, Natuur 

en Milieufederatie Drenthe of de Faunabescherming. 

De bestuurszetels voor jachthouders en/of de jacht vertegenwoordigende organisaties worden 

toegedeeld aan drie vertegenwoordigers uit de volgende organisaties of daarmee gelijk te stellen 

organisaties: Vereniging Drentse Boermarken, de Drentse WBE’s, LTO-Noord, Koninklijke 

Nederlandse Jagersvereniging, Nederlandse organisatie voor jacht en grondbeheer, Het Drents 

Collectief of Drents Particulier Grondbezit. 

 

Artikel 4.11, Adviseurs 

De aanwezigheid van een vertegenwoordiger vanuit de provincie Drenthe is gewenst om de 

provinciale belangen te borgen. De aanwezigheid van een vertegenwoordiger vanuit het Faunafonds 

is gewenst in verband met de bij deze organisatie aanwezige kennis van schadepreventie, beheer en 

schadebestrijding. 

De mogelijkheid om andere adviseurs als genoemd in dit artikel aanwezig te laten zijn is reeds 

vastgelegd in artikel 3.12, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. 
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Artikel 4.12, Voorzitter 

De onafhankelijke voorzitter is de doorslaggevende stem in het bestuur van de faunabeheereenheid 

Drenthe met de evenredige verdeling van de overige bestuurszetels tussen de beschermers en 

beheerders. Deze onafhankelijkheid wordt geborgd door middel van enkele eisen. 

De voorzitter is verantwoordelijk voor de invulling van de bestuurszetels.  

 

Artikel 4.13, Informatieverstrekking 

In het FBE bestuur kunnen bestuursleden zitten welke meerdere partijen vertegenwoordigen. Hiermee 

kan een brede achterban ontstaan. Deze achterban zal geïnformeerd moeten worden door de FBE 

om het draagvlak van de door de FBE uitgevoerde werkzaamheden te behouden.  

 

Artikel 4.14, Jaarlijks verslag 

Om zorg te dragen voor de maatschappelijk gewenste openbaarheid van het faunabeheer zullen de 

jaarlijkse verslagen van de FBE voor een ieder toegankelijk moeten zijn. 

 

Artikel 4.15, Inzage in faunaregistratiesysteem 

Het is van belang dat Gedeputeerde Staten vanuit haar toezichthoudende- en handhavende 

bevoegdheid direct en op ieder moment inzage heeft in de meest actuele zaken op het gebied van 

faunaregistratie. Het is daarom van belang dat het systeem waarin dit bijgehouden wordt te allen tijde 

toegankelijk is voor provinciale medewerkers die namens Gedeputeerde Staten belast zijn met deze 

taak. 

 

Paragraaf 4.4.2, Faunabeheerplan 

 

Algemene toelichting 

Eisen aan het faunabeheerplan waren voorheen opgenomen in de Flora- en faunawet en het Besluit 

faunabeheer. Deze eisen hadden uitsluitend betrekking op populatiebeheer. In de Wet 

natuurbescherming is de reikwijdte van het faunabeheerplan uitgebreid met schadebestrijding en 

jacht. De bevoegdheid eisen te stellen aan Faunabeheerplannen is op grond van de Wet 

natuurbescherming gedecentraliseerd aan provincies. 

Het faunabeheerplan voorziet in een samenhangende aanpak van populatiebeheer door 

faunabeheereenheden, schadebestrijding door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht op de 

door de minister aangewezen wildsoorten. Het door het bestuur van de faunabeheereenheid vast te 

stellen faunabeheerplan vervult hiermee een centrale rol in de Wet natuurbescherming. Provinciale 

Staten stellen vast aan welke eisen het faunabeheerplan moet voldoen. Het faunabeheerplan behoeft 

vervolgens nog de goedkeuring van Gedeputeerd Staten. 

 



 

Versie 24 oktober 2014 
 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 4.16, Eisen en 4.17, Werkgebied 

Uitgangspunt van het systeem van faunabeheer is dat in een bepaald gebied gedurende een langere 

periode integraal beheer wordt gevoerd. Om dat te bereiken moet het faunabeheerplan gelden voor 

een deel van het werkgebied van de faunabeheereenheid dat groot genoeg is om een verantwoord en 

duurzaam faunabeheer te kunnen voeren in samenhang met schadebestrijding en de uitoefening van 

de jacht. In artikel 4.16, lid 3 is de bevoegdheid om nadere regels te stellen aan een faunabeheerplan 

overgedragen aan Gedeputeerde Staten. Op deze wijze is geborgd dat Gedeputeerde Staten de in 

het Flora- en faunabeleidsplan opgenomen aanvullende eisen voor het ree vast kan leggen. 

 

4.18, Geldigheidsduur 

Ingevolge het voorheen geldende Besluit faunabeheer gold dat het faunabeheerplan een 

geldigheidsduur heeft van ten hoogste 5 jaar (artikel 11 Besluit faunabeheer). Deze eis is met de 

intrekking van het Besluit faunabeheer komen te vervallen. Gelet op de samenhangende aanpak van 

populatiebeheer, schadebestrijding en de uitoefening van de jacht waarin het faunabeheerplan 

voorziet, is het van belang dat het faunabeheerplan voor verschillende jaren geldig is. Artikel 4.18 van 

deze regeling bepaalt daarom dat in het faunabeheerplan wordt aangegeven dat het een maximale 

geldigheidsduur heeft van maximaal 6 jaar. Hiermee wordt aangesloten op de looptijd van andere 

planperioden, zoals Natura 2000-beheerplannen, zodat het faunabeheerplan hierop afgestemd kan 

worden.  

De faunabeheereenheid kan het faunabeheerplan ook tussentijds wijzigen, bijvoorbeeld als 

ontwikkelingen in dierenpopulaties of ontwikkelingen in schade daartoe aanleiding geven. Om te 

komen tot een besluit het faunabeheerplan aan te passen zal een evaluatie van de verstreken jaren 

plaats moeten vinden. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen Gedeputeerde Staten de geldigheidsduur van het faunabeheerplan 

eenmaal met 12 maanden verlengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het ontbreken 

van tel- en afschot gegevens welke noodzakelijk zijn voor het opstellen van een nieuwe 

faunabeheerplan. 

 

Artikel 4.19, Gegevens, 4.20, Aanvullende gegevens, 4.21, Eisen bij schadebestrijding en 4.22, 

Eisen bij jacht 

De eisen zijn grotendeels dezelfde eisen die voorheen golden op grond van artikel 10 van het Besluit 

faunabeheer. Als extra eis is opgenomen dat in het faunabeheerplan moet worden ingegaan op 

preventieve middelen welke de schade kunnen voorkomen en zal de gunstige staat van 

instandhouding omschreven moeten worden. Deze punten werden onder de Flora- en faunawet pas 

omschreven in de ontheffing welke op basis van een faunabeheerplan werd verleend. Het betreft 

derhalve geen extra eis maar een verschuiving van verantwoordelijkheden. Zoals in het algemeen 

deel toegelicht, heeft het faunabeheerplan, naast populatiebeheer, ingevolge de Wet 

natuurbescherming een bredere functie en tevens betrekking op schadebestrijding en de uitoefening 

van de jacht. Voor schadebestrijding en jacht voorziet het faunabeheerplan in een samenhangende 

aanpak van populatiebeheer door de faunabeheereenheid, schadebestrijding door grondgebruikers en 
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de uitoefening van de jacht. Onder regie van de faunabeheereenheid worden deze inspanningen bij 

het opstellen van het faunabeheerplan op elkaar afgestemd. 

Voor populatiebeheer fungeert het faunabeheerplan als basis voor ontheffingverlening. Dit onderdeel 

van het faunabeheerplan bevat daarom exacte uitwerking van de eisen in artikel 4.20, eerste lid, van 

deze verordening. Voor schadebestrijding en jacht zijn deze zelfde eisen van toepassing, maar 

fungeert het faunabeheerplan als koepel. Het is aan de grondgebruikers om binnen het kader van het 

faunabeheerplan te bepalen wat aan schadebestrijding nodig is.  

De jachthouder moet, met inachtneming van het faunabeheerplan, bepalen wat in zijn jachtveld nodig 

is om een redelijke wildstand te handhaven. 

 

Artikel 4.23, Goedkeuring Gedeputeerde Staten  

Faunabeheerplannen moeten om voor goedkeuring door Gedeputeerde Staten in aanmerking te 

komen, voldoen aan de voorschriften van artikelen 3 tot en met 6 van deze regeling. Om te 

voorkomen dat de voorzitter de doorslaggevende stem kan hebben bij de goedkeuring van het 

Faunabeheerplan zal deze met een tweederde meerderheid goedgekeurd moeten worden. 

 

Paragraaf 4.4.3, Wildbeheereenheden 

 

Algemene toelichting 

Op grond van de Wet natuurbescherming geldt dat jachthouders met een jachtakte zich met anderen 

verplicht organiseren in een wildbeheereenheid, ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid 

vastgestelde faunabeheerplan en om te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in 

het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd in 

samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders. In de Wet 

natuurbescherming hebben de wildbeheereenheden een meer prominente rol gekregen dan in de 

Flora- en faunawet. Het zijn over het algemeen de wildbeheereenheden die uitvoering zullen geven 

aan het faunabeheerplan. Zij zullen in de praktijk de beheerdaden verrichten op grond van de 

provinciale ontheffing voor beheer en zij bevorderen dat de aangesloten jachthouders de jacht en de 

schadebestrijding uitvoeren overeenkomstig het faunabeheerplan en ten dienste van de 

grondgebruikers.  

Daarnaast adviseren de wildbeheereenheden de faunabeheereenheid over de inhoud van de 

faunabeheerplannen en leveren zij – op basis van tellingen en een afschotregistratie – de gegevens 

aan ten behoeve van het faunabeheerplan.  

De toekenning van deze taken en verantwoordelijkheden aan de wildbeheereenheden vindt haar 

rechtvaardiging in het feit dat deze samenwerkingsverbanden bij uitstek streekgebonden zijn. Om de 

wildbeheereenheden deze taken effectief te kunnen laten uitvoeren, is in de Wet natuurbescherming 

voorzien dat alle van het geweer gebruikmakende jachthouders – jachthouders met een jachtakte – 

binnen het werkgebied van een wildbeheereenheid zich bij deze eenheid moeten aansluiten. Dit 

versterkt het streekgebonden karakter van schadebestrijding, beheer en jacht met het geweer nog 

verder. De wildbeheereenheden zijn gehouden uitvoering te geven aan het door de 

faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan.  
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Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 4.24, Werkgebied 

De werkgebieden van de wildbeheereenheden dienen van voldoende omvang te zijn voor een 

effectieve invulling van de werkzaamheden. De provincies stellen bij verordening regels aan de 

omvang van de werkgebieden. Van belang is daarbij de grootte van de leefgebieden van de 

diersoorten die worden beheerd op grond van het faunabeheerplan. Wanneer de werkgebieden van 

de wildbeheereenheden te klein zijn, dan zal de uitvoering van het beheer onvoldoende 

samenhangend zijn en onvoldoende kunnen worden gecoördineerd. Er zijn wildbeheereenheden met 

een werkgebied dat provinciegrensoverschrijdend is. Dit is mogelijk wanneer ze voor het deel van het 

werkgebied dat is gelegen in de provincie Drenthe aan de bij deze verordening gestelde eisen 

voldoen. De wildbeheereenheden hebben een aaneengesloten werkgebied; dat wil zeggen dat er 

geen delen van het werkgebied zijn die niet zijn verbonden met de rest van het werkgebied. 

 

Artikel 4.25, Begrenzing werkgebied 

Met dit artikel wordt beoogd dat voor iedere jachthouder duidelijk is van welke wildbeheereenheid hij 

lid dient te worden.  

 

Artikel 4.26 Verplicht lidmaatschap wildbeheereenheid 

Er worden geen uitzonderingen gemaakt op het verplichte lidmaatschap van een jachthouder met een 

jachtakte op het lidmaatschap van een wildbeheereenheid 

 

Artikel 4.27, Jaarlijkse activiteiten 

 

In het faunabeheerplan is geregeld welke gegevens verzameld dienen te worden ter onderbouwing 

van ontheffingen voor faunabeheer. Deze gegevens worden voor een belangrijk deel verzameld door 

de wildbeheereenheden en hun leden.  

De verzamelde gegevens dienen door de WBE’s aangeleverd te worden aan het Servicepunt 

Faunabeheer Drenthe. Dit gebeurt door de gegevens in te voeren in een faunaregistratiesysteem. Op 

dit moment is dit het NDFF voor ree en FRS voor alle andere diersoorten. Voor de trendtellingen voor 

ree wordt verwezen naar de regel Beheer van reeën in Drenthe. 

 

Artikel 4.28 

Gereserveerd 
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Paragraaf 4.4.4, Tegemoetkoming faunaschade 

 

Algemene toelichting 

Artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming bepaalt dat Gedeputeerde Staten in voorkomende gevallen 

tegemoetkomingen verlenen in geleden schade door natuurlijk in het wild levende: 

a. vogels van vogelsoorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, of 

b. dieren die worden genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het 

Verdrag van Bern, bijlage I bij het Verdrag van Bonn of de bijlage, onderdeel a, bij deze wet. 

Ter invulling van deze bevoegdheid stellen Gedeputeerde Staten beleidsregels vast. 

In IPO-verband hebben de gezamenlijke provincies ervoor gekozen het verlenen van 

tegemoetkomingen in faunaschade te mandateren aan de uitvoeringsorganisatie BIJ12. Uit oogpunt 

van efficiëntie is een landelijke uitvoering met één loket en gebundelde kennis te prefereren. 

Daarnaast wordt uniformiteit in de uitvoering en rechtsgelijkheid over heel Nederland nagestreefd. In 

een afzonderlijk besluit worden de bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van 

tegemoetkomingen gemandateerd aan BIJ12. 

 
Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 4.29, Aanvraag om tegemoetkoming 

In dit artikel wordt de elektronische wijze van indiening van een aanvraag om tegemoetkoming in 

schade veroorzaakt door natuurlijk in het wilde levende beschermde diersoorten geregeld. Op grond 

van artikel 4:1 Algemene wet bestuursrecht moet de voorwaarde van elektronische indiening van een 

aanvraag bij wettelijk voorschrift worden geregeld.  

Vereist is dat de schade zo spoedig mogelijk (binnen 7 werkdagen) bij BIJ12 wordt gemeld. BIJ12 is 

dan in de gelegenheid een taxateur ter plaatse een onderzoek naar de schadeveroorzakende 

diersoorten en de omvang van de schade te laten instellen. Een consulent faunazaken van BIJ12 kan 

dan ook adviseren hoe verdergaande schade kan worden voorkomen of beperkt. Aanvragen die later 

dan 7 werkdagen na constatering van de schade zijn ingediend worden afgewezen. Onder werkdagen 

worden verstaan: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen als 

bedoeld in de Algemene termijnenwet. 

 

Artikel 4.30, Taxatie van de schade 

Dit artikel regelt in samenhang met de beleidsregels de wijze waarop de schade wordt vastgesteld. 

BIJ12 heeft een raamovereenkomst met taxatiebureaus die schade veroorzaakt door in het wild 

levende beschermde dieren taxeren.  

De taxateur zal zijn bevindingen direct na de eindtaxatie bij de grondgebruiker achterlaten of deze zo 

spoedig mogelijk toesturen. Voorzien is in de mogelijkheid dat de aanvrager zijn opmerkingen over de 

taxatie kan vermelden, dat de taxateur die opmerkingen van commentaar voorziet en dat de 

aanvrager kennis kan nemen van het commentaar van de taxateur. 
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Titel 4.5, Houtopstanden 

 

Algemene toelichting 

In het hoofdstuk houtopstanden van de Wet natuurbescherming zijn meerdere zaken waarvoor een 

verordening door Provinciale Staten kan worden vastgesteld. Een afweging is gemaakt tussen de 

wens om beleidsarm de Wet natuurbescherming te implementeren en het efficiency voordeel van het 

vaststellen van een verordening. Daarnaast is rekening gehouden met de wensen van diverse 

stakeholders. Met het nu vastleggen van regels in een verordening kan voorkomen worden dat straks 

onduidelijkheden ontstaan bij de uitvoering welke weer extra werk opleveren. 

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 4.31, Vereisten melding vellen houtopstand 

In artikel 4.2, tweede lid, van de Wet natuurbescherming is opgenomen dat Provinciale Staten in een 

verordening kan vastleggen op welke wijze een kapmelding gedaan moet worden en welke gegevens 

verstrekt moeten worden. Hoewel niet verplicht, vergemakkelijkt het vastleggen van deze vereisten in 

artikel 4.31 zowel het melden van voorgenomen kap als het beoordelen hiervan.  

 

Artikel 4.32, Bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplanten 

In artikel 4.3, derde lid, van de Wet natuurbescherming is opgenomen dat Provinciale Staten in een 

verordening regels kunnen stellen over een bosbouwkundig verantwoorde wijze van herbeplanting. 

Met de term bosbouwkundig wordt er vanuit gegaan dat houtproductie nog steeds het belangrijkste 

doel is van het bos. Veel Drentse bossen en beplantingen zijn belangrijk ook vanwege de waarden 

van natuur, cultuurhistorie en landschap. Om de waarden van  natuur, landschap en cultuurhistorie 

onder bosbouwkundig verantwoord te laten vallen is het noodzakelijk om de term bosbouwkundig 

verantwoord verder uit te werken en vast te leggen in een verordening. 

Op oude landgoederen en landschappen zijn beplantingen de dragers van de ruimtelijke structuren. 

Gezien het grote maatschappelijke belang van de herkenbaarheid van deze structuren is het 

belangrijk dat bij de herbebossing hiermee rekening gehouden wordt. Bij landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden van bossen en beplantingen valt de denken aan beeldbepalende 

laanbeplantingen in bossen, wegbeplantingen, houtwallen en groepen met oude bomen. Het kan 

noodzakelijk en gewenst zijn deze beplantingen te vellen vanwege ouderdom, sterfte of dat de 

beplanting gevaar oplevert in verband met windworp of doodhout. Wanneer deze beplantingen hoge 

landschappelijke waarden hebben, dan is het gewenst dat een herbebossing ook deze waarden weer 

voort kan brengen.  

Opgenomen is dat de herbebossing binnen een termijn van 3 jaar 80% dient te zijn. Om dit te 

bereiken is het noodzakelijk dat voldoende plantmateriaal gebruikt wordt. Bij naaldhout zal dit in het 

algemeen minimaal 3500 st/ha zijn, bij loofhout 5000 st/ha en bij laanbeplantingen zal de plantafstand 

maximaal 4 meter zijn. Met natuurlijke verjonging zal het in het algemeen niet lukken op in de 
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genoemde korte periode een hoge bedekkingsgraad te realiseren. Daarom is het mogelijk, wanneer 

het voldoende aannemelijk is dat de herbebossing voldaan kan worden, uitstel te krijgen voor de 

boven genoemde termijn.  

 

Artikel 4.33, Voorwaarden aanvraag ontheffing herbeplanting op andere grond 

Het is op grond van 4.34 POV mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor herbeplanting op andere 

gronden. De voorwaarden zijn in dat artikel opgenomen. In dit artikel zijn de vereisten voor een 

aanvraag opgenomen. Hoewel het niet verplicht is om dit te regelen, vergemakkelijkt het vastleggen 

van deze vereisten zowel aanvragen als het beoordelen hiervan.  

 

Artikel 4.34, Voorwaarden ontheffing herbeplanting op andere grond 

In artikel 4.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is opgenomen dat boscompensatie op andere 

grond alleen kan als Provinciale Staten de regels hiervoor vastlegt in een verordening. Aangezien het 

gewenst is dat boscompensatie mogelijk blijft zullen de regels hiervoor vastgelegd moeten worden in 

de POV. Onder de voormalige Boswet zijn de regels voor compensatie vastgelegd in het Besluit 

herbeplanting artikel 3 Boswet. Deze regels zijn grotendeels overgenomen waarbij de volgende 

aanvulling is opgenomen: 

Uitgangspunt voor de provincie is dat het natuur- en bosareaal beschermd zijn. Daarom wil de 

provincie bij een omvorming van bos naar landbouwgrond alleen meewerken aan een ontheffing 

herplantplicht op andere gronden indien de compensatie op landbouwgrond wordt gerealiseerd (dit is 

vastgelegd in sub a, onder 5˚). 

Daar waar reeds een verplichting tot aanplant geldt mag niet nogmaals gecompenseerd worden. Dit 

wordt aangemerkt als stapeling en is onwenselijk omdat daardoor minder natuur zou worden 

gecompenseerd (dit is vastgelegd in sub a, onder 6˚).  

In bepaalde gevallen is het wenselijk om bos op de betreffende locatie te behouden. Om in een 

dergelijk geval het verzoek om verplaatsing te kunnen weigeren is sub c opgenomen. Hierbij kan 

gedacht worden aan voor vleermuizen belangrijke lijnbeplanting, bossen op oude groeiplaatsen of 

cultuurhistorische beplantingen, zoals lanen, esrandbeplantingen, beekdalbeplantingen, houtwallen, 

karakteristieke wegbeplantingen.  

 

Artikel 4.35, Vrijstelling herplantplicht productiebos 

In artikel 4.2, tweede lid, van de Wet natuurbescherming is opgenomen dat Provinciale Staten in een 

verordening een vrijstelling mogen geven van de meld- en herplantplicht. Deze vrijstelling maakt het 

mogelijk om op landbouwgronden waar geen verplichting tot herbebossing ligt tijdelijk bos aan te 

leggen. Tijdelijk bos kan aangelegd worden en dient binnen 40 jaar gekapt te worden. Na 40 jaar 

vervalt de vrijstelling. De grondeigenaar dient de afgegeven mededeling zorgvuldig te bewaren, zodat 

hij bij velling kan bewijzen te beschikken over de vrijstelling. Onder de voormalige Boswet had ook de 

minister in de Regeling meldings- en herplantplicht vrijstelling verleend voor de aanplant van tijdelijk 

bos. Tijdens het overleg met stakeholders is aangegeven dat de wens bestaat om deze vrijstelling 

door te laten gaan. Om deze reden is de regeling op vergelijkbare wijze opgenomen. 
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Het artikel regelt alleen de vrijstelling van de herplantplicht. Voor de aanplant van het bos zal de 

initiatiefnemer, naast een melding bij de provincie, bij de gemeente moeten nagaan of een 

aanlegvergunning en/of een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. Alleen een melding bij de 

provincie volstaat dus niet. Alleen een mededeling van Gedeputeerde Staten, zoals bedoeld in het 

derde lid, is dus niet voldoende om over te gaan tot aanplant.  

Voor de aanleg en instandhouding van tijdelijk productiebos bestaan geen provinciale subsidies. Het 

opnemen van dit artikel brengt hierin geen verandering. 

 

Titel 4.6 Slotbepaling 

 

Artikel 4.36, Discretionaire bevoegdheid 

In zeer bijzondere omstandigheden kan afgeweken worden van hetgeen geregeld is in hoofdstuk 4 

van de POV. 

 

Artikel 4.37, Wijziging bijlagen 

In artikel 4.37 wordt de bevoegdheid om de bijlagen IV tot en met VIII te wijzigen gedelegeerd aan 

Gedeputeerde Staten. De bevoegdheid om te delegeren bestaat op grond van artikel 1.3, zevende lid, 

van de Wet natuurbescherming. Er is gekozen voor het delegeren van de bevoegdheid omwille van de 

flexibiliteit van de bijlagen. Op deze manier kan sneller worden ingesprongen op de ontwikkelingen in 

de natuur welke weer gevolgen kunnen hebben voor het ondernemerschap. 

Op de “provinciale vrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer” (bijlage IV) staan op 

dit moment de egel en de “kleine marters”, zoals wezel, hermelijn en bunzing. Deze soorten kennen 

een verborgen levensstijl en het is onvoldoende duidelijk hoe de populatieontwikkeling van deze 

soorten is. Ambtelijk is geadviseerd nader onderzoek te verrichten naar het voorkomen van deze 

soorten zodat een beter gefundeerd oordeel geveld kan worden over de wenselijkheid van een 

beschermde status. Wanneer deze gegevens voorhanden zijn dan kan dit aanleiding zijn om de 

“provinciale vrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer” aan te passen. De lijst moet 

immers voldoen aan de criteria genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, sub c, van de Wet 

natuurbescherming. Hierin is de eis geformuleerd dat het alleen soorten mag betreffen waarbij een 

vrijstelling geen afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. Als blijkt dat de 

staat van instandhouding van een soort aannemelijk verslechtert, kan de lijst worden aangepast. Ook 

in het geval dringend behoefte is aan een nieuw vrijgestelde soort (omdat in de praktijk deze soort 

zorgt voor veel overbodige ontheffingsaanvragen) kan de lijst worden aangepast.  

In het Flora- en faunabeleidsplan (vastgesteld door Provinciale Staten in 2014) is vastgelegd dat de 

bevoegdheid voor het wijzigen van de schadesoortenlijst (bijlage VI) gedelegeerd zal worden aan 

Gedeputeerde Staten. Op deze wijze kan flexibeler ingesprongen worden op wijzigingen van 

landelijke vrijstellingen. Ook kan sneller ingesprongen worden op ontwikkelingen, bijvoorbeeld als 

andere soorten aantoonbaar schade veroorzaken. Door het opnemen van deze bepaling wordt 

uitvoering gegeven aan deze visie uit het Flora- en faunabeleidsplan.  

Ook de middelenlijst voor het verstoren van aangewezen schadesoorten (bijlage VII) kan door 

Gedeputeerde Staten gewijzigd worden. Door verloop van tijd kan anders gedacht worden over wat 
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voor soort middelen effectief en nodig zijn. Op dit moment is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of het 

gebruik van drones een effectief middel is. Wellicht worden in de toekomst wel drones ontwikkeld die 

effectief kunnen worden ingezet om schade te voorkomen door middel van verstoren. Op dat moment 

kan de middelenlijst snel worden aangepast. Bovendien wordt door deze delegatiebepaling, net als de 

delegatiebepaling voor ruimtelijke ingrepen eenduidigheid in regelgeving gecreëerd. 

Daarnaast is de bevoegdheid om nieuwe rustgebieden toe te voegen gedelegeerd aan Gedeputeerde 

Staten (bijlage VIII). Dit is gedaan omdat in het provinciaal Flora- en faunabeleidsplan 2014 de ambitie 

is opgenomen om een of twee nieuwe  rustgebieden te realiseren voor de Kolgans en de Grauwe 

gans met maximaal 500 hectare (overwegend) grasland  per gebied. Om dit juridisch goed en snel te 

kunnen vertalen is gekozen voor delegatie. 

 

Artikel 4.38, Intrekking 

De verordening vrijstelling grondgebruiker kan worden ingetrokken omdat die verordening gebaseerd 

is op regelgeving die ten tijde van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is vervallen. 

Deze verordening komt voor die vrijstelling in de plaats. 

 

Artikel 4.39, Inwerkingtreding 

Dit hoofdstuk treedt pas in werking als de Wet natuurbescherming in werking is getreden.  

 

Bijlage IV Provinciale vrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer 

In artikel 4.3, eerste lid, van de POV worden de soorten in bijlage IV bij de POV vrijgesteld van de 

vergunningplicht voor de in dat artikel genoemde belangen. In deze toelichting wordt aangegeven 

waarom welke soorten zijn opgenomen in bijlage IV (hierna: de provinciale vrijstellingslijst). 

Voor het plaatsen van een soort op de provinciale vrijstellingslijst moet aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan. Een van de voorwaarden voor het kunnen opnemen van een soort is dat de vrij te 

stellen soort zich in een gunstige staat van instandhouding bevindt (artikel 3.8, vijfde lid, onderdeel c, 

Wet natuurbescherming).  

Aan de hand van deze voorwaarde is gekeken naar de soorten die in de huidige Flora- en faunawet 

zijn vrijgesteld (voormalige tabel 1 soorten) en de soorten die in de Wet natuurbescherming op de 

bijlage (onderdelen A en B) behorend bij artikel 3.10 zijn geplaatst. Het resultaat van deze 

inventarisatie is dat voor negen soorten een nadere analyse nodig is. Twee amfibieënsoorten 

(alpenwatersalamander en kleine watersalamander) en vijf zoogdiersoorten (bunzing, egel, eekhoorn, 

hermelijn en wezel) omdat de staat van instandhouding mogelijk ongunstig is. Daarnaast is de staat 

van instandhouding van twee soorten mogelijk gunstig (das, steenmarter), maar zorgen deze soorten 

voor overlast. Deze negen soorten zijn individueel behandeld. 

Uiteindelijk leidt de analyse per soort tot een conclusie om de betreffende soort al dan niet op de 

provinciale vrijstellingslijst te plaatsen. Voor het bepalen van de trends van de verschillende soorten is 

gebruikgemaakt van de meest recente informatie. Verrassend genoeg is de beschikbare informatie 

slechts beperkt beschikbaar. Goede informatie is schaars. Zoogdieren en watersalamanders leiden 

een verborgen bestaan en zijn lastig waar te nemen. Van de negen nader bekeken soorten verkeren 

er drie in een gunstige staat van instandhouding, van één soort is de staat van instandhouding 
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ongunstig en van de overige vijf is de status onzeker, vooral door gebrek aan voldoende gegevens. 

Om te komen tot een goede onderbouwing van de staat van instandhouding is in viertal gevallen 

betere informatie nodig. Nader onderzoek is gewenst. Zo kan beter beoordeeld worden of een soort al 

dan niet een vrijgestelde status verdient. Ook kan het veranderen van de status van “vrijgesteld” naar 

“beschermd” leiden tot onnodige regeldruk. Het probleem van achteruitgang ligt vaak niet bij een 

gebrek aan beschermde status maar aan andere oorzaken zoals het verminderen van geschikt 

leefgebied, verkeer en verminderd voedselaanbod. Het heeft weinig zin om een soort te beschermen 

als ook niet tegelijkertijd zijn leefgebied beschermd wordt. Actieve bescherming in de vorm van 

verbeteren van het leefgebied is in een aantal gevallen dan ook effectiever dan het niet vrijstellen van 

de beschermde status voor bepaalde ingrepen.  

 

AMFIBIEËN 

Alpenwatersalamander (Ichthyosaura [Mesotriton] alpestris) 

De alpenwatersalamander was in de Flora- en faunawet opgenomen als ’tabel-II soort’. De soort werd 

dus op populatieniveau beschermd. In de Wet natuurbescherming is de soort opgenomen op de 

bijlage behorend bij artikel 3.10 Wet natuurbescherming.  

De alpenwatersalamander komt in Nederland in het zuiden en oosten voor, vaak in de buurt van bos 

en/of houtwallen. Hij heeft een voorkeur voor zandige leemgronden, waar hij voorkomt in beboste 

gebieden (loofbos) of kleinschalige landschappen met heggen en struwelen. De 

alpenwatersalamander is niet kieskeurig i.v.m. zijn voortplantingsbiotoop. In het voorjaar is hij in 

allerlei typen water te vinden, zolang het niet snel stromend of rijk aan vis is. Alpenwatersalamanders 

overwinteren op het land. In februari trekken ze naar het water. Anders dan zijn naam doet vermoeden 

komt de alpenwatersalamander ook in Drenthe voor. Met name in en om Assen is de 

alpenwatersalamander behoorlijk algemeen. Vanuit Assen breidt de soort zich langzaam uit over de 

rest van Drenthe. In Rheebruggen bevindt zich een uitgezette populatie die zich daar goed lijkt te 

handhaven. De soort is niet bedreigd en de staat van instandhouding dan ook gunstig.  

Kanttekening hierbij is de recente intrede van ranavirussen (o.a. CMTV - Common Midwife Toad 

Virus) die in korte tijd tot massale sterfte van amfibieën kunnen leiden. In Nederland zijn nog geen met 

ranavirussen besmette alpenwatersalamanders gevonden, maar in andere landen (Spanje) is dit wel 

het geval. Een nieuwe bedreiging voor salamanders wordt gevormd door een recent ontdekte 

schimmel –Bsal- (zie 2.2. bij kleine watersalamander). 
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Verspreiding alpenwatersalamander in Drenthe. Bron: NDFF. 

 

Conclusie Alpenwatersalamander 

De alpenwatersalamander wordt niet op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst om de volgende 

redenen: De alpenwatersalamander komt in Drenthe sterk lokaal voor (met name Assen en 

omgeving). De soort doet het goed en lijkt zich zelfs enigszins uit te breiden. Incidenteel is sprake van 

problemen met de alpenwatersalamander in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. De huidige 

beschermde status zal dan ook gehandhaafd blijven (beleidsarm).  

 

Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) 

De kleine watersalamander was onder de Flora- en faunawet op de landelijke vrijstellingslijst 

opgenomen.  

De kleine watersalamander is de meest algemene salamander in Nederland. Hij komt veel voor in 

sloten en poelen. De kleine watersalamander stelt weinig eisen aan zijn biotoop. Hij komt zowel voor 
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in stadstuinen als in kleinschalige cultuurlandschappen en bos- en heidegebieden. Het 

voortplantingsbiotoop bestaat uit allerlei soorten ondiep stilstaand en zwak stromend water.  

De ecologische atlas van de Nederlandse amfibieën en reptielen (Creemers en van Delft, 2009) geeft 

aan dat kleine watersalamander in Nederland zeer algemeen voorkomt en niet bedreigd is. De 

Nederlandse populatie vertoont een matige toename. Daar waar nog geen met ranavirussen besmette 

alpenwatersalamanders zijn gevonden is dat wel het geval bij kleine watersalamanders. Ranavisussen 

hebben ook in Drenthe al her en der geleid tot grote sterfte onder kleine watersalamanders. Een 

bekend voorbeeld is de uitbraak van het virus in 2010 in het Dwingelderveld
3
 . Een nieuwe bedreiging 

van de salamanders doemt op in de vorm van een schimmel (Batrachochytrium salamandrivorans – 

Bsal) die in korte tijd hele populaties kan uitroeien. De voor Nederland unieke populatie 

vuursalamanders in Limburg is als gevolg van deze schimmel zo goed als verdwenen. Vooralsnog is 

deze schimmel alleen nog maar in Duitsland, België, Limburg en Gelderland aangetroffen
4
  maar de 

kans dat ook de rest van Nederland hier mee te maken zal krijgen is aannemelijk. 

 

Verspreiding  kleine watersalamander in Drenthe. Bron: NDFF 

  

                                                      
3
 Kik et al., 2011 

4
 Spitzen-van der Sluis et al. 2016 
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Conclusie Kleine watersalamander 
 

De kleine watersalamander wordt wel op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst om de volgende 

redenen: De kleine watersalamander komt in Drenthe algemeen voor en heeft een groot 

verspreidingsgebied. De staat van instandhouding is gunstig en er is sprake van een matige toename. 

Om die reden stond de kleine watersalamander dan ook op de landelijke vrijstellingslijst van de Flora- 

en faunawet. Vooralsnog is er geen aanleiding om hiervan af te wijken. Net als voor 

alpenwatersalamander geldt ook voor de kleine watersalamander dat virus- en schimmelepidemieën 

op de loer liggen die zeer ingrijpende consequenties kunnen hebben voor de staat van instandhouding 

van deze soort. Goede monitoring is daarom voor kleine watersalamander noodzakelijk. 

 
ZOOGDIEREN 

Bunzing (Mustela putorius) 

Onder de voormalige Flora- en faunawet was de bunzing opgenomen op de landelijke vrijstellingslijst.  

Hoewel geen verandering in verspreiding in Nederland te zien is, vertoont het aantal waargenomen 

bunzingen in het NEM-meetnet Dagactieve Zoogdieren over de periode 1997-2013 een negatieve 

trend. In 2014 was sprake van een onverwachte piek in het aantal waarnemingen, waarschijnlijk een 

gevolg van het uitzonderlijke muizenjaar. Hierdoor is de trend over de periode 1997-2014 ‘neutraal’. 

Internationaal nemen de aantallen bunzingen af. Verkeer, bestrijdingsmiddelen (rodenticiden) en 

verschraling van het landschap door intensivering in de landbouw vormen de belangrijkste 

bedreigingen voor de bunzing. Meldingen van overlast of schade veroorzaakt door bunzingen zijn er 

niet of nauwelijks. 

De gegevens voor bunzing zijn echter ontoereikend om een verantwoorde trendanalyse mogelijk te 

maken. Door de onzekerheid over aantallen en trend is de bunzing wel op de rode lijst geplaatst met 

als kenmerk ‘onbekend’. In 2016 is door de Zoogdiervereniging gestart met het opzetten van een NEM 

meetnet voor bunzing (en boommarter), zodat beter inzicht wordt verkregen in de verspreiding, trend 

en aantallen bunzingen.  

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de verspreiding van bunzing in Drenthe diffuus is en niet direct 

te koppelen aan bepaalde landschapstypen. Bunzingen worden zowel binnen als buiten de NNN 

aangetroffen, zij het in lage aantallen. 

Een en ander geeft aan dat de staat van instandhouding van bunzing in Nederland, op zijn minst 

onzeker is en waarschijnlijk ongunstig. 
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Verspreiding bunzing in Drenthe. Bron: NDFF 

 

Conclusie Bunzing 

De bunzing wordt op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst met de kanttekening dat ambtelijk 

geadviseerd zal worden nader onderzoek te doen naar de staat van instandhouding in Drenthe. 

Hieronder wordt de motivatie hiervoor uiteengezet. 

Wanneer de waarnemingskaart van de bunzing in Drenthe bekeken wordt dan lijkt de soort vooral 

voor te komen langs rijks- en provinciale wegen. Deze waarnemingen betreffen echter alleen dode 

dieren, wat aangeeft dat het verkeer een van de voornaamste bedreigingen vormt voor deze soort. 

Het zegt echter niets over de verspreiding van en de dichtheden in de leefgebieden. Het aantal 

waarnemingen neemt echter af en dat doet vermoeden dat de staat van instandhouding van de 

bunzing op zijn minst onzeker is. Goede gegevens zijn echter schaars. Het gebrek aan voldoende 

gegevens is ook de oorzaak dat de soort is opgenomen op de rode lijst. In de voormalige Flora- en 

faunawet was de bunzing op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Aan de voorwaarde dat de staat 

van instandhouding niet in het geding is kan op dit moment getwijfeld worden. Het niet plaatsen op de 

provinciale vrijstellingslijst betekent dat bij ruimtelijke ingrepen onderzoek naar de aanwezigheid van 

de bunzing vereist is. Dergelijk onderzoek is lastig, kostbaar en tijdrovend en leidt lang niet altijd tot 

een bruikbare en voor de bunzing zinvolle uitkomst. Actieve bescherming daarentegen in de vorm van 

het beschermen en ontwikkelen van kleinschalig landschap en het plaatsen van faunarasters en 

faunaovergangen bij wegen legt voor de bescherming van de bunzing (en de andere kleine 

marterachtigen) meer gewicht in de schaal. 
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Voor het kunnen bepalen van de staat van instandhouding van de bunzing in Drenthe moet gezorgd 

worden voor betere gegevens. Op grond van onderzoek kan bepaald worden of de soort op de 

provinciale vrijstellingslijst thuishoort. Vanuit het Flora- en faunabeleidsplan kan actief beleid voor 

bescherming en herstel van het leefgebied van kleine marters (waaronder bunzing) worden 

geïnitieerd. 

 
Hermelijn (Mustela erminea) 

Onder de voormalige Flora- en faunawet was de bunzing opgenomen op de landelijke vrijstellingslijst. 

Net als de andere marterachtigen heeft ook de hermelijn een sterke voorkeur voor structuurrijke 

landschappen met veel overgangen. Daarbij heeft de hermelijn een voorkeur voor vochtige tot natte 

gebieden. Monotone landschappen zoals weidegebieden, grootschalige akkers en bossen worden 

gemeden. 

Consequent noteren van aangebrachte prooidieren op buizerdnesten in West-Drenthe in 1974-2003 

duidt op achteruitgang
5
. De zoogdieratlassen voor Zeeland (De Kraker, 2010), Limburg (Morelissen, 

2010) en Overijssel (Van der Weele, 2011) tonen een ijlere verspreiding ten opzichte van voorgaande 

perioden. Het is aannemelijk dat de combinatie van ingrijpende landschappelijke veranderingen en 

afname van woelmuizenplagen zorgen voor algehele afname van de Hermelijn. Mogelijk bijkomende 

factoren zijn verdroging en klimaatverandering, gezien de binding aan waterrijke en koele streken. 

Ook de voortdurende lage konijnenstand in delen van het land speelt mogelijk parten. Lokaal kan een 

populatie tijdelijk toenemen bij hogere woelmuisstanden, zoals in 2014 is gebleken. 

                                                      
5
 Bijlsma, 2004 
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 Verspreiding hermelijn in Drenthe. Bron: NDFF 

 

Conclusie Hermelijn 

De hermelijn wordt op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst met de kanttekening dat ambtelijk 

geadviseerd zal worden nader onderzoek te doen naar de staat van instandhouding. Hieronder wordt 

de motivatie hiervoor uiteengezet. 

Net als de bunzing en de wezel zijn ook de beschikbare gegevens over verspreiding en voorkomen 

van de hermelijn in Drenthe beperkt. Ook voor hermelijn geldt dat de indruk is dat de aantallen aan het 

afnemen zijn, maar dat de verspreiding in tact blijft. Er is dus reden om aan te nemen dat de staat van 

instandhouding van hermelijn ook in Drenthe onzeker is.  

Net als bij bunzing en wezel geldt ook voor de hermelijn dat de soort meer gebaat is bij actieve 

bescherming dan bij passieve bescherming in de vorm van een beschermde status in de Wet 

natuurbescherming. Het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering van het 

leefgebied door het herstel en ontwikkeling van kleinschalig landschap zijn voorwaarden voor een 

goede staat van ontwikkeling van hermelijnen. Lokaal onderzoek naar de stand van de hermelijn is 

erg lastig en zorgt niet voor het oplossen van de problemen die hermelijnen ondervinden, maar wel 

voor extra regeldruk.  
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Het is van belang door middel van onderzoek meer te weten te komen over trends en ontwikkelingen 

van hermelijnen. Op grond van onderzoek kan bepaald worden of de soort op de provinciale 

vrijstellingslijst thuishoort. 

 

Wezel (Mustela nivalis) 

Onder de voormalige Flora- en faunawet was de bunzing opgenomen op de landelijke vrijstellingslijst. 

Wezels zijn de kleinste roofdieren van Nederland. Ze leven in structuurrijk terrein met veel ruigtes, 

bosjes en overhoekjes. Ze komen voor in droge gebieden maar ook in rietland, op erven en in de 

groene delen van steden en dorpen. Ze jagen op alles wat ze kunnen krijgen maar het hoofdvoedsel 

bestaat uit woelmuizen (veldmuis, aardmuis, bosmuis). De aantallen wezels fluctueren sterk, 

afhankelijk van het voedselaanbod. Net als andere roofdieren werden ook wezels in het verleden fel 

bestreden.  

Ten opzichte van de voorgaande periode (1970 -1988) zijn tussen 1989 en 2012 minder atlasblokken 

met waarnemingen, vooral in de oostelijke helft van het land. Bijlsma (2004), constateerde over de 

periode 1974-2003 in Drenthe en de Zuidwest Veluwe een afname van wezels als prooi op 

buizerdnesten. Aantalsschattingen ontbreken echter. Een afname van de wezel wordt ook in andere 

landen in Noordwest Europa geconstateerd. 

Door de sterke afhankelijkheid van het voedselaanbod is het lastig om een trend in populatiegrootte te 

bepalen. Veel woelmuizen levert veel wezels en weinig woelmuizen zorgt voor weinig wezels. Als 

kortlevende soort (wezels worden gemiddeld niet veel ouder dan een jaar) zonder vaste verblijfplaats 

en een grotendeels verborgen leefwijze zijn ze ook bijzonder lastig te inventariseren. 
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Verspreiding wezel in Drenthe. Bron: NDFF 

 

Conclusie Wezel 

De wezel wordt op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst met de kanttekening dat ambtelijk 

geadviseerd zal worden nader onderzoek te doen naar de staat van instandhouding in Drenthe. 

Hieronder wordt de motivatie hiervoor uiteengezet. 

Net als bij bunzing en hermelijn bestaat veel twijfel over de staat van instandhouding van de wezel. Dit 

geldt voor Nederland als geheel en ook voor Drenthe. Er zijn veel aanwijzingen dat de staat van 

instandhouding van de wezel achteruit gaat. Het gaat dan met name om afname van de dichtheden. 

De verspreiding lijkt vooralsnog niet aangetast. Om die redenen is de wezel op de rode lijst geplaatst. 

Harde cijfers ontbreken echter. Daarnaast is de wezel een kortlevende soort die sterk afhankelijk is 

van het prooiaanbod. De natuurlijke variatie in populatieomvang is dan ook groot. Er is dus reden om 

aan te nemen dat de staat van instandhouding van wezel in Drenthe onzeker is.  

Net als bij bunzing en hermelijn geldt ook voor de wezel dat de soort meer gebaat is bij actieve 

bescherming dan bij passieve bescherming in de vorm van een beschermde status in de Wet 

natuurbescherming. Wel is het ook hier zaak om door middel van onderzoek meer te weten te komen 

over trends en ontwikkelingen van de wezel. Op grond van onderzoek kan bepaald worden of de soort 

op de provinciale vrijstellingslijst thuishoort. Ondertussen kan met actieve bescherming zoals het 
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plaatsen van rasters en faunapassages langs wegen en het herstel en ontwikkelen van goed 

leefgebied het nodige gedaan worden om de omstandigheden voor de wezel te verbeteren. 

Egel ( Erinaceus europaeus) 

Onder de voormalige Flora- en faunawet was de egel opgenomen op de landelijke vrijstellingslijst. 

De egel heeft een brede verspreiding over Nederland. In alle provincies komt de egel voor. Egels 

prefereren kleinschalig, afwisselend landschap met veel structuur. In open landschappen is de egel 

veel minder algemeen. Egels voelen zich vooral thuis in het buitengebied maar zijn ook binnen de 

bebouwde kom aan te treffen. Tuinen met voldoende structuur zijn geliefde plaatsen om te 

overwinteren.  

De trend van de egelpopulatie is over de periode 1980-2015 onzeker. Uit het veld is aangegeven dat 

sprake is van een afname van de egel. De gegevens uit de NDFF lijken echter een ander beeld te 

geven. 

De voornaamste oorzaak van mortaliteit is het verkeer. Dit beeld wordt bevestigd door de kaart uit de 

voorlopige zoogdierenatlas van Drenthe waar het zwaartepunt van de waarnemingen ligt bij op of 

langs wegen gevonden (dode) egels. Andere bedreigingen zijn het verlies aan leefgebied en het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor een soort die insecten, slakken, wormen etc. eet, 

zorgen gewasbeschermingsmiddelen voor een afname van het voedselaanbod en de aanwezigheid 

van toxische stoffen in de prooien. 

  

Verspreiding egel in Drenthe. Bron: NDFF  
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Conclusie Egel 

De egel wordt op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst met de kanttekening dat ambtelijk 

geadviseerd zal worden nader onderzoek te doen naar de staat van instandhouding. Hieronder wordt 

de motivatie hiervoor uiteengezet.  

Het verkeer is ook in Drenthe de hoofdoorzaak van sterfte onder egels. Doordat de egel vrijwel overal 

in Drenthe te vinden is en ook nog frequent wordt waargenomen bestaat de indruk dat het wel goed 

gaat met de egel. Vanuit het veld zijn echter signalen te horen die minder positief zijn over de 

egelstand. Als tuindier zorgt de toenemende “verharding” van tuinen voor minder leefgebied en het 

gebruik van gewas beschermende middelen zorgt voor minder aanbod van insecten, het hoofdvoedsel 

van egels. De oorzaken van fluctuaties in de egelstand die in het verleden zijn onbekend
6
. 

Nog steeds is de egel een algemeen voorkomende soort, met een groot verspreidingsgebied maar 

fluctuaties in de egelstand zijn echter legio. De goede staat van instandhouding is dan ook onzeker. 

Meer onderzoek naar de specifieke oorzaken van deze fluctuaties is nodig om beter begrip te krijgen 

van gedrag en ontwikkeling van de egel. Egels komen overal voor, zowel in het buitengebied als 

binnen de bebouwde kom. Het niet plaatsen van de egel op de provinciale vrijstellingslijst zou 

betekenen dat voor nagenoeg alle ruimtelijke ingrepen onderzoek nodig is naar het voorkomen en de 

staat van instandhouding van de egel.  

Het is verantwoord om de egel, in navolging van de voormalige Flora- en faunawet, op de lijst van vrij 

te stellen soorten te zetten. Wel is het hierbij zaak om beter inzicht in het voorkomen en de 

ontwikkeling van de egel te krijgen zodat betere uitspraken gedaan kunnen worden over de 

populatietrend van egels in Drenthe. Op basis van de aldus verkregen inzichten kan in een later 

stadium bekeken worden of het nodig is om de egel van de provinciale vrijstellingslijst te halen. 

Daarnaast is het belangrijk om actief in te zetten op verbetering van de omstandigheden voor egels in 

het verkeer. Net als voor de das zorgt het plaatsen van rasters op strategische plaatsen voor minder 

verkeersslachtoffers. Ook actief propageren van “groene” tuinen en vermindering van het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen dragen bij aan een beter leefgebied voor de egel. 

 

(Rode) Eekhoorn (Sciurus europaeus) 

De eekhoorn was in de Flora- en faunawet opgenomen als ’tabel-II soort’. De soort werd dus op 

populatieniveau beschermd. In de Wet natuurbescherming is de soort opgenomen op de bijlage 

behorend bij artikel 3.10 Wet natuurbescherming.  

De populatie van de eekhoorn is in Nederland over de periode 1996-2014 matig afgenomen. De 

verwachting dat in 2014 de eekhoornpopulatie zich vanwege een redelijke hoeveelheid mast van eik 

en beuk in de herfst van 2013 en de zachte winter van 2013/2014 zou herstellen, is maar deels 

uitgekomen. Met name landelijk is het herstel gering. Mogelijk is dit te verklaren door een ziekte 

(toxoplasmose) die in 2014 optrad. Toen werden in de zomer en herfst enkele honderden dode dieren 

gemeld en werden zelfs eekhoorns gemeld die dood uit de boom vielen.  

Voor de provincie Drenthe zijn onvoldoende gegevens voorhanden om op provinciaal niveau 

betrouwbare trends te bepalen. Uit gegevens van de NDFF lijkt een positieve trend in Drenthe 

waarneembaar. Wanneer gekeken wordt naar de landelijke trends over de laatste tien jaar, dan blijkt 

er een matige tot plaatselijk sterke afname te zijn. De afname wordt ook in het veld gesignaleerd. 

                                                      
6
 Hoekstra in Broekhuizen et al., 2009 
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Verspreiding (rode) eekhoorn in Drenthe. Bron: NDFF 

 

Conclusie (Rode) Eekhoorn  

De eekhoorn wordt niet op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst. Hieronder wordt de motivatie 

hiervoor uiteengezet.  

Voor de eekhoorn geldt dat veel zaken onbekend zijn. Zo lijkt er sprake te zijn van een stabiele trend 

tot 2006 waarna een daling intrad. Het is belangrijk om hierbij de forse fluctuaties in populatiegrootte 

goed te interpreteren. Eekhoorns reageren sterk op het voedselaanbod. Eekhoorns hebben ook te 

lijden van uitbraken van ziektes, het uitzetten van uitheemse eekhoornsoorten en ook vallen 

eekhoorns regelmatig ten prooi aan het verkeer. De goede staat van instandhouding is dan ook 

onzeker met een waarschijnlijk licht dalende trend. 

In Drenthe heeft de eekhoorn een ruime verspreiding. Signalen uit het veld en de gegevens uit de 

werkversie zoogdieratlas Drenthe 2010 geven aan dat er mogelijk sprake is van een afname. Door 

een netto toename van bos lijkt meer leefgebied beschikbaar te komen. Ingebruikname hiervan door 

de eekhoorn lijkt te worden bevestigd door de gegevens uit de NDFF: er lijkt sprake van een grotere 

verspreiding van de soort. De oorzaak van de mogelijke achteruitgang is dan ook onduidelijk. Actief 
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beheer van bossen door te zorgen dat een gevarieerd aanbod van jonge, oude en dode bomen 

beschikbaar is werkt gunstig voor eekhoorns. 

Het aantal aanvragen van de voormalige Flora- en faunawet waarin eekhoorns betrokken zijn is 

gering. Het gaat dan meestal om te kappen bomen waar eekhoorns in nestelen. Dergelijke situaties 

zijn vaak goed op te lossen maar het gaat dan altijd om het leveren van maatwerk. Een vrijstelling is 

dan ook niet nodig. Het plaatsen van de Eekhoorn op de provinciale vrijstellingslijst levert ook 

nauwelijks vermindering van regeldruk op.  

 

Das (Meles meles) 

De das was in de Flora- en faunawet opgenomen als ’tabel-III soort’ en kende dus een zware 

bescherming. In de Wet natuurbescherming is de soort opgenomen op de bijlage behorend bij artikel 

3.10 Wet natuurbescherming.  

De populatie dassen is na een dieptepunt rond 1960 in Nederland herstellende. Ondanks dat de das 

in verschillende gebieden, ook in Drenthe, geen zeldzaamheid meer is omvat de huidige 

dassenpopulatie in Nederland nog maar de helft van het aantal dassen dat rond 1900 in Nederland 

verbleef. Ze zitten dus nog steeds niet op het oude niveau. De voornaamste bedreiging tot circa 1960 

was rechtstreekse vervolging (afschot, vergiftiging, klemmen, enz.). Het herstel van de das is te 

danken  aan de strikte bescherming en aan maatregelen om slachtoffers door het verkeer te beperken 

(rasters, dassentunnels, ecoducten). Deze investeringen zijn voor de das een uitkomst geweest. Het 

verkeer vormt nog steeds een belangrijke doodsoorzaak, maar de populatie in Drenthe is inmiddels zo 

groot dat dit het herstel wel kan vertragen maar niet meer stopt. 

De strikte bescherming van de das in de Flora- en faunawet is onder de Wet natuurbescherming iets 

soepeler geworden. Het verstoren van dassen of van hun leefomgeving is niet langer verboden (artikel 

3.10 soort, bijlage A van de Wet natuurbescherming). Dat maakt het gemakkelijker om preventieve 

maatregelen te treffen om bijvoorbeeld landbouwschade te beperken, beheer en onderhoud uit te 

voeren of om bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen uit te voeren. 
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Verspreiding das in Drenthe. Bron: NDFF 

 

Conclusie Das  

De das wordt niet op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst. Hieronder wordt de motivatie hiervoor 

uiteengezet. 

Op landelijke schaal is de das momenteel geen bedreigde soort meer. Aan een gunstige staat van 

instandhouding (soort komt in het natuurlijke verspreidingsgebied duurzaam voor in alle geschikte 

biotopen
7
) wordt echter nog niet voldaan. De dassenpopulatie is immers nog steeds herstellende en 

nog lang niet alle potentiele leefgebieden (ook in Drenthe) zijn bezet.  

                                                      
7
 "conservation status of a species means the sum of the influences acting on the species concerned that may affect the long-
term distribution and abundance of its populations within the territory referred to in Article 2. The conservation status will be 
taken as 'favourable' when: 

- population dynamics data on the species concerned indicate that it is maintaining itself on a long-term basis as a viable 
component of its natural habitats, and 

- the natural range of the species is neither being reduced nor is likely to be reduced for the foreseeable future, and 
- there is, and will probably continue to be, a sufficiently large habitat to maintain its populations on a long-term basis.”  
Bron: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf 
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Op grond van het voorgaande voldoet de das niet aan de wettelijke criteria om deze soort te kunnen 

vrijstellen conform artikel 3.10. Bovendien is het niet langer onder bepaalde omstandigheden 

verboden om dassen verstoren. In voorkomende situaties kan van geval tot geval een ontheffing 

worden aangevraagd. 

 

Steenmarter (Martes foina) 

Steenmarter en boommarter zijn sterk op elkaar lijkende martersoorten. Boommarter leeft in bossen 

op zowel zand-, klei-, en veengrond. Steenmarter leeft vooral in kleinschalige landschappen en in 

toenemende mate ook in bewoonde gebieden, waar boommarters niet of nooit voorkomen. In de loop 

van de eeuwen zijn beide soorten, net als vrijwel alle andere roofdieren, altijd streng vervolgd.  

Voor 1980 was de steenmarter een zeldzame verschijning. Met name vanaf de jaren 80 van de 20
e
 

eeuw namen de aantallen en de verspreiding echter sterk toe. Het leefgebied van de steenmarter in 

Nederland breidt zich gestaag van oost naar west uit. Het zal een kwestie van tijd zijn voordat de soort 

in heel Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) voorkomt. De bestaande leefgebieden 

raken voller wat leidt tot onderlinge concurrentie tussen territoriale steenmarters. Ook de overlast en 

schade als gevolg van steenmarters neemt toe. Waarschijnlijk is Drenthe nu ‘vol’, zodat de aantallen 

steenmarters stabiel zullen blijven. 

Steenmarters zorgen in toenemende mate voor overlast. De provinciale vrijstelling waarvoor bijlage IV 

geldt (te weten artikel 4.3 van de POV) is echter niet gericht op het voorkomen van overlastsituaties. 

De vrijstelling uit artikel 4.3 is alleen (kort gezegd) gericht op het vrijstellen van soorten voor de 

belangen van ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer en onderhoud. Overlastsituaties vallen hier 

niet onder. Het plaatsen van de steenmarter op de provinciale vrijstellingslijst biedt zodoende voor 

overlast situaties geen uitkomst.  
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Verspreiding steenmarter in Drenthe. Bron: NDFF 

 

Conclusie Steenmarter 

De provinciale vrijstelling geldt niet voor overlastsituaties maar voor (kort gezegd) ruimtelijke ingrepen 

en bestendig beheer en onderhoud. Voor overlastsituaties is een generieke ontheffing aan gemeenten 

mogelijk (en dit is in de praktijk ook al diverse keren verleend). Voor het plaatsen van de steenmarter 

op de provinciale vrijstellingslijst is om deze reden op dit moment geen aanleiding. 

 

Bijlage V Middelen soortenvrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer 

Omdat voor de soorten die zijn opgenomen in de lijsten behorende bij artikel 3.10 Wet 

natuurbescherming verstoren niet verboden is hoeven middelen die een preventieve werende werking 

hebben zoals vlaggen, linten en kunstmatige lichtbronnen niet aangewezen te worden. Bij de bepaling 

van de middelen is gebruik gemaakt van de Handreiking Faunaschade. Hieruit komt naar voren dat 

voor het vangen buidels-, fretten-, kastvallen en vangkooien gebruikt kunnen worden. Om de opties 

open te houden is ook een kunstbouw zonder vangmechanisme en specifiek voor amfibieën 

(schep)netten, amfibieënfuik en livetraps aangewezen. 
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Bij de bepaling van de middelenlijst is gebruik gemaakt van de Handreiking Faunaschade. Alle daar 

bekende vangmiddelen die gebruikt kunnen worden zijn opgenomen. Daarnaast zijn voor amfibieën 

een drietal vangmiddelen aangewezen.  

 

Bijlage VI Aangewezen schadesoorten grondgebruiker 

Voor de toelichting naar de totstandkoming van deze lijst wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 

4.7, eerste lid, POV. 

 

Bijlage VII Middelen voor het verstoren van aangewezen schadesoorten 

Bij de bepaling van de middelenlijst is gebruik gemaakt van de Handreiking Faunaschade. Alle 

bekende preventieve middelen die gebruikt kunnen worden om vogels te verstoren zijn opgenomen. 

Dit is gedaan om zoveel mogelijk keuzemogelijkheden te geven aan de grondgebruikers. Daarnaast is 

de Agri-laser opgenomen omdat dit middel in de praktijk veel gebruikt wordt.  

 

Bijlage VIII Aangewezen rustgebied 

Op dit moment is in het Flora- en faunabeleidsplan één rustgebied weergegeven, te weten: nabij het 

Leekstermeer. Gelet op een beleidsarme implementatie blijft dit gebied aangewezen. 

 



Nota verwerking reacties stakeholders 

 

In de periode van december 2015 tot en met juni 2016 zijn gesprekken gevoerd met 

stakeholders over de invulling van implementatie van de Wet natuurbescherming. Op 8 juni 

is tijdens een bijeenkomst door de stakeholders gereageerd op de ambtelijke conceptteksten 

van de verordening. De stakeholders zijn aansluitend in de gelegenheid gesteld om 

schriftelijk te reageren op de conceptteksten.  

De opmerkingen, commentaren en reacties zijn vervolgens verwerkt in deze nota.  

Er is een verdeling gemaakt: proces, gebiedsbescherming, soortenbescherming, 

faunabeheer, houtopstanden en gebiedsbescherming. 

 

Proces 

Er zijn door 4 stakeholders schriftelijke reacties gegeven op het proces, waarbij het vooral 

gaat over de communicatie en onduidelijkheid over de verwerking van de reacties. Tijdens 

de stakeholders-bijeenkomst op 8 juni is dit ook door meerder stakeholders aangegeven. Het 

gekozen proces (geen zienswijzeprocedure, maar gesprekken vooraf) was onduidelijk voor 

de stakeholders. De voornaamste reden hiervoor was dat de procedure anders was dan 

normaal. De communicatie over de gekozen procedure was volgens de stakeholders niet 

voldoende. Daarnaast was niet duidelijk wat met de gemaakte opmerkingen is gedaan.  

De provincie vindt het jammer dat de communicatie onduidelijk was. Het is voor het eerst dat 

gekozen is voor een procedure waarbij vooraf gesprekken worden gevoerd met de 

stakeholders en geen zienswijze procedure plaatsvindt. Hier is voor gekozen om de 

stakeholders juist meer bij het besluitvormingsproces te betrekken. Om de stakeholders 

goed te informeren zijn drie bijeenkomsten geweest: 9 december 2015, 8 juni 2016 en 13 

september 2016. Verder zijn alle stakeholders benaderd om een gesprek te voeren over de 

op te stellen verordening en beleidsregels. Met een groot deel van de stakeholders heeft ook 

daadwerkelijk een gesprek plaatsgevonden.  

Indien in de toekomst weer gekozen wordt voor dezelfde procedure zal meer aandacht zijn 

voor de communicatie met de stakeholders. Om duidelijkheid te geven over de verwerking 

van de reacties is deze nota opgesteld. 

 

Gebiedsbescherming 

Er is één reactie over dit onderwerp ontvangen door LTO Noord. De LTO Noord geeft aan 

zich te kunnen vinden in de ambtelijk insteek met betrekking tot de vrijstelling bemesten en 

beweiden. Aanvullend is voorgesteld de onderbouwing in de toelichting aan te passen. Dit 

voorstel is overgenomen.  

 

Verder heeft de LTO Noord het onderwerp beleidsregels omtrent toedeling 

ontwikkelingsruimte bij PAS vergunningen gemist bij de voorbereiding. Op 8 juni waren deze 

stukken nog niet gereed, inmiddels wel. De beleidsregels zijn één op één (alleen de 

artikelnummers zijn aangepast) overgenomen van de huidige door GS vastgestelde 

beleidsregels. Dit is terug te vinden in de paragrafen 2.1 tot en met 2.3 van de concept 

beleidsregels.  

 

Als laatste wil LTO Noord de stand van zaken weten met betrekking tot de bescherming 

“bijzondere provinciale natuurgebieden”. Op korte termijn zal GS worden gevraagd een 



procedure te starten om Overcingel aan te wijzen als bijzonder provinciaal natuurgebied. 

Ambtelijk zal verder worden voorgesteld geen procedure te starten om Elzenbroek aan te 

wijzen als gebied van provinciaal belang wegens het ontbreken van actuele natuurwaarden. . 

 

Soortenbescherming 

Door de stakeholders gingen de vragen en opmerkingen ten aanzien van 

soortenbescherming voornamelijk over de vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en bestendig 

beheer en onderhoud. De vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen betreft een nieuwe 

bevoegdheid die zoveel mogelijk beleidsarm is geïmplementeerd. Met name de staat van 

instandhouding van diverse vrijgestelde soorten is ter discussie gesteld. Om deze reden zijn 

wij hier uitgebreid in de toelichting bij de vrijstellingenlijst op ingegaan. Mede naar aanleiding 

van de ingebrachte reacties wordt ambtelijk geadviseerd nader onderzoek in te stellen naar 

de drie kleine marterachtigen en de egel. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek 

kan worden voorgesteld deze soorten van de vrijstellingenlijst te halen. Daarnaast is de 

verplichting om op zoek te gaan naar een andere bevredigende oplossing niet in de POV 

opgenomen. In plaats daarvan is de voorwaarde gesteld dat niet opzettelijk gedood mag 

worden als een dier redelijkerwijs verjaagd of weggevangen kan worden. Omdat de 

vrijstelling grondgebruiker grotendeels een voortzetting is van bestaand beleid zijn de 

opmerkingen daarover beperkt. Tegen de vrijstellingen voor het veilig stellen van soorten 

tegen het verkeer en onderzoek en onderwijs zijn vooral tekstueel opmerkingen geplaatst. 

Deze zijn veelal overgenomen.  

 

Faunabeheer 

De tegenstellingen in het faunabeheer tussen de beheerders/jagers en de beschermers is 

goed naar voren gekomen bij de gesprekken met de stakeholders. Waar de ene partij minder 

regels en meer mogelijkheden voor bestrijding wenst, pleit de andere om terughoudend om 

te gaan met provinciale bevoegdheden in het faunabeheer. Belangrijkste discussie punten 

zijn de bestuurssamenstelling van het FBE bestuur en het lidmaatschap van de WBE’s. Bij 

beide onderwerpen hebben we de mening van de betrokken partijen meegewogen.  

 

Houtopstanden 

Aangezien met de voorgestelde regels wordt aangesloten bij de huidige uitvoeringspraktijk is 

er weinig discussie geweest met de stakeholders. Aanvullend ten opzichte van de huidige 

regels is opgenomen dat de compensatiemogelijkheden (voor herplant op andere grond) 

kunnen worden beperkt als gevolg van de waarden natuur en cultuurhistorie. Daarnaast is 

aanvullend opgenomen dat, ter bescherming van het natuur- en bosareaal, bos dat 

omgevormd wordt naar landbouwgrond ook op landbouwgrond moet worden 

gecompenseerd. Op verzoek van de stakeholders wordt voorgesteld het aanvragen te 

digitaliseren en de aangetekende verzending te vervangen door DigiD-ondertekening. Voor 

de beplanting van landbouwgrond is op verzoek van de stakeholders een vrijstelling 

opgenomen. Deze maakt het mogelijk om 1 cyclus bomen te telen waarbij de grond zijn 

landbouwbestemming behoud. 

 

Hierna treft u een uitgebreid overzicht van de reacties en de verwerking door de provincie.  



Verwerking reacties stakeholders, onderdeel Proces 

 

Nr Datum Organisatie Hoofdthema Inhoud Reactie Verwerking provincie Artikel in  

verordening 

1 09-06-16 Natuur 

monumenten  

Concept 

teksten 

1. Te laat toegezonden en hierdoor 

geen voorbereiding en 

klankborden met collega’s. 

1. De conceptteksten zijn vooraf niet 

verstrekt aan de stakeholders. Hiervoor 

is gekozen omdat tot op het laatste 

moment is gewerkt aan de stukken. 

Verder is alles afgestemd met de 

betrokken gedeputeerde. Aangezien dit 

niet een juiste manier is geweest 

worden de stukken bij de volgende 

bijeenkomst 5 dagen voorafgaand aan 

de bijeenkomst verzonden.  

De FBE heeft de teksten over de FBE 

vooraf toegezonden gekregen omdat 

hier aparte afspraken over waren 

gemaakt  

 

2 13-06-16 Staats 

bosbeheer 

Concept 

teksten 

2. Te laat toegezonden en hierdoor 

geen voorbereiding en 

klankborden met collega’s  

2. Zie reactie bij 1.   



   CLG 3. Voor de bespreking van de 

stukken in de CLG iemand van 

faunabeheer uitnodigen. 

3 De provincie is van mening dat 

vertegenwoordigers uit het faunabeheer 

voldoende vertegenwoordigd zijn in de 

CLG. Zo zijn meerdere partijen die deel 

uit maken van het FBE bestuur 

vertegenwoordigd in de CLG. Daarom is 

gekozen niet iemand vanuit het 

faunabeheer uit te nodigen voor de 

vergadering van de CLG. 

 

3 22-06-16 LTO Noord Proces 4 De stukken zijn niet voorafgaand 

aan de bijeenkomst in juni 

verstrekt aan de stakeholders. 

Hierdoor is het niet duidelijk of 

en hoe inbreng werd beoordeeld 

en verwerkt. 

4. Zie reactie antwoord 1.  

Alle betrokken organisaties hebben 

inbreng geleverd en de provincie heeft 

een afweging gemaakt in deze inbreng. 

Om duidelijkheid te geven over deze 

afweging is deze nota gemaakt, waarin 

wordt aangegeven hoe wordt omgegaan 

met de gegeven reactie.  

 



4 29-06-16 Faunabeheer 

eenheid  

Drenthe 

Beleidsarm 5 Grote mate van details worden 

boven op de Wet 

natuurbescherming opgenomen.  

5. Het Drentse college van gedeputeerden 

heeft in haar programma opgenomen 

regelgeving zoveel als mogelijk is 

beleidsarm in te voeren. Ongeveer 80% 

van de oude wet wordt nagenoeg 

ongewijzigd overgenomen in de nieuwe 

wet (zie hiervoor het “was-wordt” 

overzicht). Er is een afweging gemaakt 

tussen beleidsarm en het inzetten van 

middelen als regels beleidsarm worden 

ingezet. Waar beleidsarm leidt tot 

ongewenste effecten (bijvoorbeeld 

indirect meer kosten voor de Drentse 

belastingbetaler of ongelijke 

behandeling tussen belanghebbenden) 

zijn regels opgenomen. 

 

   Werkterrein 

FBE 

6. Gevoel niet serieus genomen te 

worden. Details in 

conceptteksten betreffen interne 

gang FBE 

5 De provincie kan het gevoel niet 

wegnemen, maar heeft haar uiterste 

best gedaan alle opmerkingen 

zorgvuldig te behandelen en zijn daarbij 

serieus te werk gegaan. De details over 

de interne gang van zaken binnen de 

FBE is een letterlijke vertaling van de 

opdracht uit de Motie 33348 van de 

Eerste Kamer bij het aannemen van de 

Wet natuurbescherming  

 



   Verwerking 

reactie 

6 Geleverde commentaar van FBE 

ziet men onvoldoende terug in 

conceptteksten. 

7. Alle betrokken organisaties hebben 

inbreng geleverd en de provincie heeft 

een afweging gemaakt in deze inbreng. 

Om duidelijkheid te geven over deze 

afweging is deze nota gemaakt, waarin 

wordt aangegeven hoe wordt omgegaan 

met de gegeven reactie.  

 

   Proces 7 Voorafgaand aan besluitvorming 

GS een sessie met FBE-bestuur 

houden. 

8. De provincie heeft een extra 

bijeenkomst gepland op 13 september 

voor alle betrokken stakeholders. Er 

worden geen sessies met individuele 

partijen gepland.  

 

4 30-06-16 Nederlandse 

Jagers 

Vereniging 

Verwerking 

reactie 

8 Wijziging naar aanleiding van 

inbreng is minimaal. 

9. Zie punt 6.   

   Toezegging 

gedeputeerde 

9 In augustus wordt een nota 

opgesteld waarin wordt 

aangegeven wat waarom wel en 

niet wordt meegenomen in de 

verordening. 

10. De nota is gemaakt.   

   Toezegging 

gedeputeerde 

10 In september uitgenodigd voor 

gesprek voordat 

conceptverordening in GS 

worden behandeld.  

11. De provincie heeft een extra 

bijeenkomst gepland op 13 september 

voor alle betrokken stakeholders.  

 

 



Verwerking reacties stakeholders, onderdeel soortenbescherming

Nr Datum Reactie van Inhoud reactie Actie provincie Art. Nr.

VRIJSTELLING RUIMTELIJKE INGREPEN EN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD

1 27-jun-16 Natuurmonumenten Natuurmonumenten vindt het 

onbegrijpelijk dat taak (3.1, onderdelen a, 

b en c) uit het FFBP inzake het uitwerken 

van het soortenbeleid voor specifieke 

Drentse beschermde soorten niet wordt 

uitgewerkt in de verordening (POV). Hierin 

is onder andere de opdracht vastgelegd 

om bij verordening criteria vast te stellen 

op basis waarvan we bepalen welke 

bedreigde soorten planten en dieren we 

een provinciaal beschermde status geven.

De Wet natuurbescherming biedt geen basis om extra 

beschermde soorten aan te wijzen maar geeft wel de 

mogelijkheid om actief soortenbeschermingsbeleid te 

voeren voor specifieke Drentse soorten (artikel 1.12 Wnb). 

Er zal zodoende bekeken moeten worden hoe deze taken 

nader uitgewerkt gaan worden. De uitvoering van de taken 

uit het FFBP zullen in overleg met het college van GS 

worden geprioriteerd. De uitwerking van deze taken is intern 

belegd bij team N&W en vormt geen onderdeel van de 

opdracht aan het projectteam Wnb.

1.12 Wet 

natuurbescherming

2 27-jun-16 De kleine watersalamander is zeer 

kwetsbaar en zou niet vrijgesteld moeten 

worden

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de 

kleine watersalamander). Wij verwijzen kortheidshalve naar 

die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

3 27-jun-16 De ondergrondse woelmuis is zeer 

zeldzaam en nog niet waargenomen in 

Drenthe

Omdat deze soort niet voorkomt in Drenthe hebben wij deze 

van de lijst gehaald

4.3 POV en bijlage 

IV POV

4 27-jun-16 Hoe staat het met de ontwikkeling van de 

egel?

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de egel). 

Wij verwijzen kortheidshalve naar die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

5 27-jun-16 Hoe wordt de gunstige staat van 

instandhouding door de provincie 

getoetst?

In de Wnb wordt de staat van instandhouding van een soort  

in artikel 1.1 Wnb gedefinieerd als het effect van de som 

van de invloeden die op de betrokken soort inwerken en op 

lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de 

verspreiding en de grootte van de populaties van die soort 

op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het 

verdrag van toepassing is. 

1.1 Wet 

natuurbescherming



6 27-jun-16 De boommarter en de waterspitsmuis 

dreigen hun beschermde status te 

verliezen.

De waterspitsmuis en boommarter vallen onder de 

bescherming van artikel 3.10 Wnb. Beide soorten hebben 

wij niet opgenomen in de vrijstelling voor ruimtelijke 

ingrepen. Deze soorten zijn onder de Ffw ook niet 

vrijgesteld. 

4.3 POV en bijlage 

IV POV

7 27-jun-16 Eieren en kikkervisjes die gevangen zijn 

voor onderwijs moeten i.v.m. het Rana 

virus weer op dezeflde plek terug 

geplaatst worden.

Dit voorstel hebben wij overgenomen in de vrijstellingstekst. 4.5 POV

8 27-jun-16 Staatsbosbeheer Gevangen amfibieen zouden, om 

onbedoelde verspreiding te voorkomen, 

op dezelfde plaats weer uitgezet worden.

Dit voorstel hebben wij overgenomen in de vrijstellingstekst. 4.5 POV

9 27-jun-16 Afgevraagd wordt of de verschillende 

eierklompen van elkaar onderscheiden 

kunnen worden. Denk aan de bruine 

kikker en de heikikker

In de praktijk gaat het vrijwel uitsluitend om eieren van 

bruine kikker die gevangen worden voor onderwijs. 

Verwarring kan eventueel optreden met eieren van de 

heikikker (HR-IV soort) die ook vroeg (medio maart) eieren 

afzet, maar doorgaans in andere biotopen. Het is de 

verantwoordelijkheid van de vanger om de juiste soorten te 

vangen. Als het voorkomt dat er in een klas eiklompen van 

heikikker terecht komen zal  het effect hiervan 

verwaarloosbaar zijn mede ook omdat de soorten op 

dezelfde plek uitgezet moeten worden.

4.5 POV

10 27-jun-16 De meerkikker is een in Nederland 

zeldzame soort maar komt in zuivere vorm 

in Drenthe niet heel veel voor.

De meerkikker (Pelophylax ridibundus) komt nog op enkele 

geïsoleerde plekken in Drenthe voor. Omdat in de 

vrijstelling is opgenomen dat de soorten (dus ook de 

meerkikker) weer op de vindplaats moeten worden uitgezet 

is geen sprake van aantasting van de zuiverheid van 

populaties door eventueel andere (onder)soorten. De 

meerkikker hebben wij zodoende wel vrijgesteld voor 

onderwijs doeleinden.

4.5 POV

11 27-jun-16 De egel kent een neergaande trend, komt 

door opname op de vrijstellingslijst de 

staat van instandhouding niet in gevaar?

zie onze reactie onder actie 4 4.3 POV en bijlage 

IV POV

12 27-jun-16 De ondergrondse woelmuis is zeer 

zeldzaam en nog niet waargenomen in 

Drenthe.

zie onze reactie onder actie 3. 4.3 POV en bijlage 

IV POV



13 27-jun-16 De kleine watersalamander kent een 

neergaande trend, komt door opname op 

de vrijstellingslijst de staat van 

instandhouding niet in gevaar?

zie onze reactie onder actie 2. 4.3 POV en bijlage 

IV POV

14 27-jun-16 Voorgesteld wordt om als vangmiddelen 

schepnetten en fuiken voor amfibieen op 

te nemen.

Dit voorstel hebben wij overgenomen. 4.3, lid 2 POV en 

bijlage V POV

15 27-jun-16 Afgevraagd wordt of / hoe je de vos en de 

ree wilt vangen/doden op een niet 

stresvolle manier? Mogelijk is daarvoor 

een (verdovings)geweer nodig?

De vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen is niet bedoeld voor 

het actief doden van de vos en de ree (zie actie 17). Voor 

deze soorten ligt verjaging voor de hand. Daarnaast kunnen 

deze soorten gedood worden op grond van een andere 

vrijstelling (landelijk) of aanwijzing. 

4.3 POV

16 27-jun-16 Voor de kleine marters (bunzing, 

hermelijn, wezel) wordt gepleit voor een 

provinciaal soortenbeschermingsbeleid.

Deze wens wordt onderstreept. In de toelichting bij de 

huidige versie van de POV wordt dit voorgesteld. Mogelijk 

zal de uitwerking worden meegenomen bij de uitwerking 

van de taken uit het Flora en fauna beleidsplan (actief 

soortenbeleid).

4.3 POV en bijlage 

IV POV



17 27-jun-16 Faunabescherming De faunabescherming ziet geen noodzaak 

voor een vrijstelling voor "opzettelijk 

doden" van de 3.10 soorten. Er is altijd 

een risicio dat er een exemplaar gedood 

wordt bij de werkzaamheden maar dat 

betreft onopzettelijk doden. De eigenaar 

grondgebruiker zal dit zo veel mogelijk 

moeten voorkomen door passende 

maatregelen te treffen om sterfte te 

voorkomen. 

Wij zijn deels tegemoet gekomen aan deze wens maar 

stellen opzettelijk doden wel vrij. Artikel 3.10 van de wet 

verbiedt alleen “opzettelijk” handelen, bijvoorbeeld 

“opzettelijk doden”. Onder de voormalige Flora en faunawet 

was alleen “doden” verboden. Hieronder moest worden 

verstaan "opzettelijk doden" en “niet opzettelijk doden”. Het 

nieuwe verbod gaat derhalve minder ver dan het vorige 

verbod onder de toen geldende wet. Omdat onder de vorige 

wet doden was vrijgesteld en opzettelijk doden minder ver 

gaat is opzettelijk doden vrijgesteld. De vrijstelling, zoals 

opgenomen in artikel 4.3 de POV, wordt in het vierde en 

vijfde lid enigszins ingeperkt. Deze inperking is een 

uitvloeisel van de algemene zorgplicht. De inperking is 

opgenomen om te voorkomen dat de vrijgestelde dieren 

worden gedood zonder dat alles in het werk is gesteld om 

dat te voorkomen. Feitelijk is vastgelegd dat een ieder die 

de vrijstelling wil gebruiken zijn gezonde verstand gebruikt 

en stil staat bij het voorkomen van dode dieren.  In het 

vierde lid wordt geregeld dat voordat tot het vangen van 

dieren overgegaan mag worden beoordeeld moet worden of 

verjaging redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoord. 

Daarnaast is in het vijfde lid geregeld dat voordat tot het 

opzettelijk doden (door de werkzaamheden) overgegaan 

mag worden beoordeeld moet worden of vangen en 

verplaatsen dan wel verjaging redelijkerwijs tot de 

mogelijkheden behoord. Doordat wij alleen vangmiddelen 

aanwijzen die gebruikt mogen worden, kan de vrijstelling 

niet worden gebruikt om actief dieren te doden. Het is dus 

ook niet de bedoeling (en niet mogelijk) dat de vrijstelling 

gebruikt gaat worden om actief dieren te doden. De 

vrijstelling kan primair gebruikt worden om actief soorten te 

vangen en te 

4.3, lid 2, 4 en 5 

POV

verplaatsten. Als dit redelijkerwijs niet gevraagd kan worden 

geldt subsidiair de vrijstelling ook voor het opzettelijk doden 

van de dieren. 

18 Werkgroep 

Florakartering 

Drenthe (WFD)

Door de werkgroep is instemmend 

gereageerd op het voorstel om van 

onderdeel B vermelde soorten vrij te 

stellen. 

Deze reactie behoeft geen actie. 4.3 POV en bijlage 

IV POV



19 Door de werkgroep is een voorstel 

ingediend voor een lijst van 

plantensoorten die in aanmerking zouden 

komen voor een provinciaal beschermde 

status.

Het voorstel wordt meegenomen bij de uitwerking van de 

taken in het Flora en faunabeleidsplan. Dit wordt niet  

meegenomen bij de vaststelling van de POV of 

beleidsregels maar is onderdeel van de uitwerking van de 

taken uit het Flora en fauna beleidsplan.

FFBP

20 28-jun-16 Gemeente Meppel In plaats van overdragen (in de 

delegatiebepaling) wordt voorgesteld het 

woord "gedelegeerd" te gebruiken omdat 

dit duidelijk is.

De delegatiebepaling is aangepast t.a.v. de eerste 

ambtelijke concepten. De bepaling is verkort opgenomen in 

artikel 4.37 POV. PS zal de vrijstellingslijsten en middelen 

primair vast stellen maar GS kan deze later wijzigen. 

Hiermee is aansluiting gezocht bij hetgeen hierover in het 

FFBP al was opgenomen voor delegatie van de soorten 

voor schadebestrijding. 

4.37 POV

21 28-jun-16 Graag wat komma's toevoegen om artikel 

1, lid 2 beter leesbaar te maken.

Het artikel is totaal veranderd en nu goed leesbaar, zie 4.37 

POV.

4.37 POV

22 27-jun-16 RWS Voorgesteld wordt om in plaats van de 

woorden "rekening houden met" de 

woorden "neemt in acht" gekozen kan 

worden omdat de wet hierin geen ruimte 

biedt. 

De delegatiebepaling is aangepast t.a.v. de eerste 

ambtelijke concepten. De bepaling is verkort opgenomen in 

artikel 4.37 POV. Dat GS bij het wijzigen van de lijst artikel 

3.8,lid 5 sub b in acht neemt vloeit al voort uit de Wet 

natuurbescherming en hebben wij dus uit de POV gehaald.

4.37 POV

23 27-jun-16 Waarom worden de belangen uit art. 3.8, 

lid 5 sub b niet ook vrijgsteld?

Er is gekozen voor een beleidsarme implementatie. Het 

toevoegen van belangen betekent een verruiming van 

vrijgestelde handelingen ten opzichte van de situatie onder 

de Flora & faunawet. Overigens wordt in twee andere 

artikelen voor specifieke handelingende vrijstelling gegeven 

op grond van de belangen "onderzoek en onderwijs" 

(kikkerdril) en het belang "bescherming van wilde flora en 

fauna" (paddentrek). Deze belangen komen uit artikel 3.8, 

lid 5 sub b Wet natuurbescherming.

4.3 en 4.4 en 4.5 

POV



24 27-jun-16 Gevraagd is de bepaling te schrappen en 

de toelichting aan te passen waarin stond 

dat de vrijstelling niet geldt als er gewerkt 

kan worden met een vrijstelling. 

Aan dit verzoek zijn wij tegemoet gekomen. De verplichting 

hebben wij geschrapt omdat wij voor de praktijk geen 

meerwaarde zien om voor algemeen vrijgestelde soorten te 

moeten werken volgens een gedragscode. Het schrappen 

van deze bepaling betekent een verlichting voor de praktijk. 

Wel bestaat de keuze voor RWS om voor de vrijgestelde 

soorten te blijven werken met een gedragscode. Er geldt 

geen verplichting om van de vrijstelling gebruik te moeten 

maken.

4.3 POV  

25 27-jun-16 Gevraagd is toe te lichten dat in de wet 

wordt gesproken over "andere soorten" en 

niet van "nationale beschermde soorten".

Wij hebben de toelichting hierop aangepast. toelichting bij 4.3 

POV

26 27-jun-16 Gewezen is op een onjuiste verwijzing in 

de toelichting.

Wij hebben de toelichting hierop aangepast. toelichting bij 4.3 

POV

27 27-jun-16 Voorgesteld is het woord "wetgeving" te 

vervangen door "regelgeving".

Wij hebben de toelichting hierop aangepast. toelichting bij 4.3 

POV

28 27-jun-16 Voorgesteld is te verwijzen naar de 

voormalige Ffw in de toelichting bij de 

artikelen over de vrijstelling voor de 

paddentrek en voor onderwijs. Ook wordt 

de grondslag van deze vrijstellingen 

gemist. 

Wij hebben de toelichting hierop aangepast. toelichting bij 4.4 

POV

29 27-jun-16 Gevraagd is of de molmuis is vergeten op 

te nemen in de vrijstellingenlijst.

Dit is niet het geval. Deze soort komt niet voor in Drenthe. 

Daarom is deze niet opgenomen.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

30 27-jun-16 Gevraagd is of een kunstbouw zonder 

vangmechanisme een toegestaan middel 

is.

Het middel staat niet op de verboden middelen lijst bij de 

Habitatrichtlijn. Ons is zodoende niet bekend dat dit middel 

verboden is.

4.3, lid 2 POV en 

bijlage V POV

31 27-jun-16 Gesteld is dat de staat van instandhouding 

van de das niet gunstig is.

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de das). 

Wij verwijzen kortheidshalve naar die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV



32 12-jul-16 Waterschap Hunze 

en Aa's

Gepleit wordt om de kleine marterachtigen 

op de vrijstellingslijst te behouden. Het 

waterschap wil graag betrokken worden bij 

een eventuele wijziging van de 

vrijstellingslijst.

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de 3 

kleine marterachtigen). Wij verwijzen kortheidshalve naar 

die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

33 8-jun-16 soortensessie met 

Niels en Gertjan

De term “opzettelijk” doden zou uit de 

tekst moeten. Dit wekt verwarring. 

Gevraagd is om de term “opzettelijk” 

nader toe te lichten. 

Deze term is opgenomen omdat dit ook zo in de wet staat. 

De term opzettelijk is uitgebreid toegelicht in de toelichting 

bij de POV.

4.3 POV 

34 8-jun-16 Verduidelijkt zou moeten worden wat 

onder “landschappelijke kwaliteiten van 

een bepaald gebied” moet worden 

verstaan.

Dit betreft een wettelijke term waarover jurisprudentie 

duidelijkheid zal moeten geven. 

4.3,lid 1 onder d 

POV.

35 8-jun-16 Gevraagd is waarom er middelen worden 

genoemd als er al een vrijstelling voor is. 

Dit is een wettelijke verplichting gelet op artikel 3.25, lid 1 

Wet natuurbescherming

4.3, lid 2 POV en 

bijlage V POV

36 8-jun-16 Omdat er geen middelen worden 

aangewezen voor het doden van soorten 

zou in lid 2 verduidelijkt moeten worden 

dat het gaat om middelen voor vangen en 

niet voor middelen om te doden. 

Voorgesteld is om te spreken over 

“vangmiddelen”.

Dit hebben wij overgenomen in de vrijstellingstekst. 4.3, lid 2 POV en 

bijlage V POV



37 8-jun-16 Hoe wordt een andere bevredigende 

oplossing in de praktijk uitgelegd? Moet je 

hiervoor iets aantonen door middel van 

onderzoek?

Ten aanzien van de eerste ambtelijke conceptversie is 

komen te vervallen de voorwaarde dat van de vrijstelling 

alleen gebruikt gemaakt kan worden nadat beoordeeld is of 

er een andere bevredigende oplossing is. Dit heeft ermee te 

maken dat wij van oordeel zijn dat het niet verlenen van een 

vrijstelling tot gevolg zal hebben dat allerlei werkzaamheden 

in het kader van beheer, gebruik, onderhoud en ruimtelijke 

inrichting en ontwikkeling worden opgehouden, hetgeen 

zeer onwenselijk is. Wat dat betreft bestaat er voor deze 

vrijstelling geen ander bevredigend alternatief. Er hoeft dus, 

voordat gebruik gemaakt mag worden van de vrijstelling, 

niet bekeken te worden of er geen andere bevredigende 

oplossing bestaat. In plaats hiervan hebben wij de 

vrijstelling, zoals opgenomen in artikel 4.3 de POV, in het 

vierde en vijfde lid ingeperkt. Deze inperking is een 

uitvloeisel van de algemene zorgplicht. De inperking is 

opgenomen om te voorkomen dat de vrijgestelde dieren 

worden gedood zonder dat alles in het werk is gesteld om 

dat te voorkomen. Feitelijk is vastgelegd dat een ieder die 

de vrijstelling wil gebruiken zijn gezonde verstand gebruikt 

en stil staat bij het voorkomen van dode dieren.  In het 

vierde lid wordt geregeld dat voordat tot het vangen van 

dieren overgegaan mag worden beoordeeld moet worden of 

verjaging redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoord. 

Daarnaast is in het vijfde lid geregeld dat voordat tot het 

opzettelijk doden (door de werkzaamheden) overgegaan 

mag worden beoordeeld moet worden of vangen en 

verplaatsen dan wel verjaging redelijkerwijs tot de 

mogelijkheden behoord. Doordat wij alleen vangmiddelen 

aanwijzen die gebruikt mogen worden, kan de vrijstelling 

niet worden gebruikt om actief dieren te doden. Het is dus 

ook niet de bedoeling 

4.3, lid 2, 4 en 5 

POV

(en niet mogelijk) dat de vrijstelling gebruikt gaat worden om 

actief dieren te doden. De vrijstelling kan primair gebruikt 

worden om actief soorten te vangen en te verplaatsten. Als 

dit redelijkerwijs niet gevraagd kan worden geldt subsidiair 

de vrijstelling ook voor het opzettelijk doden van de dieren. 



38 8-jun-16 De meerkikker komt niet veel voor in 

Drenthe (in slechts 2 gebieden) en zou er 

wellicht uit kunnen. Aan de andere kant 

kan het onderscheid tussen de meerkikker 

en andere kikkers (als het eieren zijn) niet 

makkelijk gemaakt worden. 

zie onze reactie onder actie 10 4.5 POV

39 8-jun-16 De vraag is gesteld of er nog iets geregeld 

kan worden voor de zorg van de kikkers in 

de klas.

Gelet op de wens voor een zo beleidsarme mogelijke 

implementatie kiezen wij ervoor geen extra regels op te 

nemen. 

4.5 POV

40 8-jun-16 De kleine watersalamander verkeerd niet 

in een gunstige staat van instandhouding, 

deze zou niet  op de vrijstellingenlijst 

moeten komen.

zie onze reactie onder actie 2 4.3 POV en bijlage 

IV POV

41 8-jun-16 In het FFBP is aangegeven dat er een lijst 

met Drentse beschermde soorten komt. 

De breed gedeelde wens bestaat om dit 

nu direct te regelen bij de invoering van de 

Wnb. 

De uitvoering van de taken uit het FFBP zullen in overleg 

met het college van GS worden geprioriteerd. Zie ook actie 

1. 

1.12 Wet 

natuurbescherming

42 8-jun-16 De ondergrondse woelmuis komt niet voor 

in Drenthe. Deze kan in principe van de 

lijst af.

zie onze reactie onder actie 3 4.3 POV en bijlage 

IV POV

43 8-jun-16 Aangeraden is om de volgende middelen 

toe te voegen: amfibieenfuik, livetraps, 

netten

Wij hebben deze middelen toegevoegd aan de lijst. 4.3, lid 2 POV en 

bijlage V POV

44 8-jun-16 soortensessie met 

Rienko en Andre

De term "opzettelijk" moet worden 

uitgeschreven. Ligt hier bijvoorbeeld een 

onderzoeksplicht aan ten grondslag?

De term opzettelijk is uitgebreid toegelicht in de toelichting 

bij de POV. Van deelnemers in het economisch verkeer 

(ondernemers, Waterschappen e.d.) mag verwacht worden 

dat ze zich voldoende laten voorlichten welke regels van 

toepassing zijn op hun economisch handelen. Dit kan in 

sommige gevallen leiden tot een onderzoeksplicht.

4.3 POV 



45 8-jun-16 Wordt voor bestendig beheer ook vooraf 

een plan gevraagd?

Nee, van de vrijstelling mag gebruik worden gemaakt 

zonder voorafgaande goedkeuring van het bevoegd gezag. 

Diegene die gebruik maakt van de vrijstelling moet wel 

voldoen aan de gestelde voorwaarden in de leden 4 en 5 

van artikel 4.3 POV (zie hiervoor onze reactie onder punt 

37). Wat onder bestendig beheer moet worden volstaan 

wordt toegelicht in de toelichting bij de POV.

4.3 POV 

46 8-jun-16 Het woord "in" zou 1 keer te veel in artikel 

2 staan.

De tekst van dit artikel is aangepast. 4.3 POV 

47 8-jun-16 De term "grondgebied” is een onduidelijke 

term, dit impliceert eigendom van de 

provincie te zijn. Maar lid zou er ook 

helemaal uit kunnen.

Het lid is er helemaal uitgehaald omdat, gelet op de 

bevoegdheidsverdeling (artikel 1.3 Wnb) het duidelijk is dat 

de vrijstelling alleen voor het grondgebied in de provincie 

Drenthe kan gelden.

4.3 POV 

48 8-jun-16 Voor de vrijstelling voor de paddentrek 

zou nog iets geregeld kunnen worden over 

het aantal keer dat per dag moet worden 

gecontroleerd of er iets in de emmers zit 

of dat er kan worden gewerkt middels een 

protocol van bijvoorbeeld Ravon. En 

nagaan of het alleen voor het doel kan 

worden gebruikt, en dus niet misbruikt.

Er is gekozen voor een beleidsarme implementatie. Het 

toevoegen van voorschriften belemmert de mogelijkheden. 

Wij gaan ervan uit dat de vrijstelling gebruikt wordt door 

goed bedoelde vrijwilligers die het beste voor hebben met 

de padden. De vrijstelling mag alleen gebruikt worden voor 

het doel waarvoor hij is gegeven, te weten: ter veiligstelling 

van deze dieren tegen het verkeer.

4.4 POV

49 8-jun-16 Het woord "onderzoek" is overbodig in de 

vrijstelling voor het onderzoeken van 

kikkerdril in het onderwijs 

Er is gekozen voor een beleidsarme implementatie. 

Zodoende is zo dicht mogelijk gebleven bij de huidige tekst 

van het artikel. Dit wensen wij niet in te perken.

4.4 POV

50 8-jun-16 Er is behoefte aan een totaaloverzicht van 

soorten waar men iets mee moet (en wat 

dan precies). 

Wij zijn voornemens om dit t.z.t. op onze website te 

publiceren.

website

51 8-jun-16 soortensessie met 

Peter en Lisa

In de concept toelichting stond "indien de 

staat van instandhouding aanzienlijk 

verslechtert…". Graag aanvullen met 

"toeneemt/fluctueert".

De tekst in de toelichting is aangepast Toelichting bij artikel 

4.3 POV.

52 8-jun-16 In de concept  toelichting staat dat de 

ontheffingen verleend aan gemeenten 

voor de aanpak van steenmarters hun 

werking blijven houden. Waarom staat 

hier niet bij "waterschappen".

Dit is omdat ontheffingen voor de aanpak van overlast van 

steenmarters tot op heden alleen aan gemeenten zijn 

verleend.

4.3 POV en bijlage 

IV POV



53 8-jun-16 Waar moet een steenmarterbeheerplan 

aan voldoen?

De vereisten zijn opgenomen in het Flora en 

faunabeleidsplan.

FFBP

54 8-jun-16 Is het ook mogelijk om een vrijstelling op 

te nemen in een gedragscode?

Als een gedragscode is goedgekeurd door het Rijk en er 

volgens deze gedragscode wordt gewerkt gelden de 

verboden waarvoor de gedragscode is goedgekeurd niet. 

Werken volgens een gedragscode kan zodoende 

vergeleken worden met een vrijstelling (onder 

voorwaarden).

4.3 POV

55 8-jun-16 Wie handhaaft er op een gedragscode? Volgens artikel 7.2, lid 2, sub b Wet natuurbescherming is 

de minister bevoegd om handhavend op te treden en niet 

Gedeputeerde Staten.

artikel 7.2, lid 2, sub 

b Wet 

natuurbescherming

56 8-jun-16 Wie geeft er vrijstelling voor invasieve 

exoten?

In het Flora en fauna beleidsplan staat opgenomen hoe wij 

omgaan met exoten.

FFBP

57 8-jun-16 soortengesprek met 

groene bureaus

Het idee om de das vrij te stellen bij 

verordening wordt niet logisch geacht 

omdat dit per geval maatwerk is. Een 

oplossing voor de praktijk is om de 

proceduretermijn te verkorten. Ook 

werken volgens een gedragscode welke in 

de verordening kan worden vastgelegd is 

een optie.

De das hebben wij niet vrijgesteld, zie actie 31. De wens om 

voor bepaalde gevallen een verkorte procedures te 

hanteren is iets waar we intern naar willen kijken. 

Vooraleerst ligt de focus op een goede beleidsarme 

implementatie. Het goedkeuren van gedragscodes is 

volgens de Wet natuurbescherming bij de minister belegd. 

4.3 POV en bijlage 

IV POV

58 8-jun-16 Er is gepleit voor een actievere rol van GS 

bij het aanwijzen van gebieden als 

bijzondere provinciale natuurgebieden dan 

wel bijzondere provinciale landschappen. 

Dit is een bevoegdheid van GS waarmee zij voorlopig 

beleidsarm mee omgaat.

1.12, lid 3 Wet 

natuurbeschermig

59

30-5-2016

Aangegeven is dat het met de drie kleine 

marterachtige waarschijnlijk niet goed 

gaat. Daarom is geadviseerd om op 

provinciaal niveau te bekijken wat de staat 

van instandhouding per soort is. Hiervoor 

zou een expertgroep bijeen moeten 

komen. 

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de 3 

kleine marterachtigen). Wij verwijzen kortheidshalve naar 

die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV



60 30-5-2016 Je zou trots moeten zijn dat de 

alpenwatersalamander in Assen en de das 

welke in Drenthe in een gunstige staat van 

instandhouding voorkomen. Om deze 

reden zouden deze soorten niet op de 

vrijstellingslijst geplaatst moeten worden. 

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de 

alpenwatersalamander). Wij verwijzen kortheidshalve naar 

die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

61 30-5-2016 De zoogdiervereniging zou gevraagd 

kunnen worden om te informeren over 

staat van instandhouding en voorwaarden 

voor ontheffingen met betrekking tot 

vleermuizen en overige beschermde 

zoogdieren.

Wij hebben diverse soortenverenigingen (waaronder de 

zoogdierenvereniging) uitgenodigd en gevraagd om mee te 

denken. 

4.3 POV en bijlage 

IV POV

62 30-5-2016 Voorgesteld is de steenmarter niet los te 

laten door middel van een 

vrijstellingsregeling. Je kan beter 

(beleids)regels of een gedragscode gaan 

bedenken of in individuele gevallen een 

ontheffing verlenen. Generiek ontheffing 

zou ook mogelijk zijn, bijvoorbeeld met 

een soortenmanagementplan. Ook kan 

gedacht worden aan een speciale 

ontheffing voor specialisten/deskundigen 

die de steenmarter op een goede wijze 

weghalen. Daarnaast zou ingezet moeten 

worden op voorlichting op o.a. de website 

van Drenthe. 

zie onze reactie onder actie 95. art. 3.16 Wet 

natuurbescherming 

en FFBP

63 30-5-2016 Een soortenmanagementplan zou ook 

gebruikt kunnen worden voor  de egel.

De egel staat op de vrijstellingslijst, zie onze reactie onder 

actie 4. Een soortenmanagementplan kan in onze optiek 

echter ook gebruikt worden voor een generieke ontheffing 

voor een egel. 

4.3 POV en bijlage 

IV POV

64 30-5-2016 Waar zou de vrijstelling voor moeten 

gelden voor doden, vangen of beide? 

zie onze reactie onder actie 17. 4.3, lid 2, 4 en 5 

POV

65 30-5-2016 De vrijstelling zou gegeven moeten 

worden als de alternatieven zijn 

beoordeeld. 

Diegene die gebruik maakt van de vrijstelling moet voldoen 

aan de gestelde voorwaarden in de leden 4 en 5 van artikel 

4.3 POV (zie hiervoor onze reactie onder punt 37). 

4.3, lid 2, 4 en 5 

POV



66 30-5-2016 Bij de samenstelling van de vrijstellingslijst 

moet in ieder geval rekening gehouden 

worden met de staat van instandhouding 

van de soorten. 

Deze eis vloeit rechtstreeks voort uit de Wet 

natuurbescherming. In de toelichting bij bijlage IV is hierop 

nader ingegaan.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

67 30-5-2016 Verder is gevraagd om extra handhaving 

t.o.v. het niveau van RVO. Hier bleek een 

brede samenstelling van de aanwezigen 

voor te zijn. 

De prioriteiten voor handhaving zullen nader worden 

uitgewerkt. De insteek is dat Drenthe meer zal gaan toezien 

op de naleving van de, voormalige RVO taken, dan dat 

RVO dit deed.

werkwijze

68 30-5-2016 soortengesprek met 

ProVled en 

Faunabescherming

Er is verzocht om als voorwaarde op te 

nemen dat de betreffende middel/actie 

ook werkt/effectief is. Dit wordt deels 

ondervangen door de eis van een “andere 

bevredigende oplossing” maar ziet de 

Faunabescherming graag strenger als 

voorwaarde terugkomen.

zie onze reactie onder actie 17. 4.3, lid 2, 4 en 5 

POV

69 30-5-2016 Verder  is aangegeven dat het argument 

dat een das het ''goed'' doet, geen reden 

is voor een vrijstelling. Als je strooit met 

vrijstelling heb je geen zicht meer op de 

soorten. Een alternatief is een verkorte 

ontheffingsprocedure omdat het maatwerk 

blijft. 

De wens om voor bepaalde gevallen verkorte procedures te 

hanteren is iets waar we intern naar willen kijken. 

Vooraleerst ligt de focus op een goede beleidsarme 

implementatie.

werkwijze

70 30-5-2016 Er is discussie geweest of de kleine 

marterachtige op de lijst moeten komen te 

staan (zijn nu tabel 1 soorten). Gelet op  

de slechte staat van instandhouding wordt 

dit afgeraden. Aangeraden wordt om 

actieve bescherming te gaan bieden.

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de 3 

kleine marterachtigen). Wij verwijzen kortheidshalve naar 

die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

71 30-5-2016 De steenmarter zou niet op de 

vrijstellingslijst moeten komen. In geval 

van overlast kan Jan Doevendans op een 

diervriendelijke wijze de overlast 

wegnemen (met alternatieve oplossingen).

De vrijstellingslijst (artikel 4.3 POV) stelt alleen handelingen 

vrij t.a.v. ruimtelijke inrichting en bestendig beheer en 

onderhoud. Zie in de toelichting bij bijlage IV waarom er 

gekozen is de steenmarter hier niet op te plaatsen. Voor 

een reactie op de vraag waarom wij de steenmarter niet 

vrijstellen voor overlastsituaties (artikel 3.16 Wnb) zie onze 

reactie onder actie 95.

art. 3.16 Wet 

natuurbescherming 

en FFBP

72 30-5-2016 Er zou geen vrijstelling afgegeven moeten 

worden om iets te doden.

Zie onze reactie onder actie 17. 4.3, lid 2, 4 en 5 

POV



73 30-5-2016 soortengesrpek 

Gemeenten en 

waterschappen

Vanuit het waterschap is aangegeven dat 

de bever voor ernstige problemen zorgt. 

Een soortenmanagementplan werd 

hiervoor als mogelijke oplossing 

aangedragen. De provincie zou na moeten 

gaan hoe de overlast van de otter 

tegengegaan kan worden.

In het Flora en fauna beleidsplan is hiervoor in de 

onderdelen 5.3.f en 3.1.d al in voorzien

FFBP

74 30-5-2016 Er zou door de provincie gekeken moeten 

worden naar de optie van een 

gedeeltelijke vrijstelling. Bijvooorbeeld 

alleen voor vangen en verplaatsen en niet 

voor doden.

Zie onze reactie onder actie 17. 4.3, lid 2, 4 en 5 

POV

75 30-5-2016 Gevraagd is of de groene glazenmaker 

ook vrijgesteld kan worden.

Nee, dit betreft geen 3.10 soort maar een 3.5 

(Habitatrichtlijn) soort met zwaardere bescherming.

3.5 Wet 

natuurbescherming

76 30-5-2016 Kunnen er afspraken gemaakt worden 

over het verwijderen van de 

krabbenscheer.

De krabbenscheer is niet beschermd. Het probleem hierbij 

is dat de Groene glazenmaker er vaak op zit. Dit maakt het 

verwijderen lastig, zonder de beschermde glazenmaker te 

verstoren. Gedacht kan worden om een gedragscode 

hiervoor aan te passen (als deze hier nog niet voor is).

3.5 Wet 

natuurbescherming

77 30-5-2016 Voorgesteld is om, zich als provincie, 

meer te gaan richten op een leefgebieden 

benadering (voorzorgsmaatregelen treffen 

voor relevante soorten) in plaats van 

alleen te focussen op 

soortenbescherming. Een optie hierbij is 

om samen met betrokken stakeholders 

(waterschap, gemeente, provincie, 

onderzoeksbureaus, terreinkenners etc.) 

een samenwerking aan te gaan om dit 

idee te ontwikkelen.

De wet verplicht ons om  de taken op het gebied van 

soortebescherming uit te voeren (ontheffingverlening-

toezicht-handhaving). Wij zijn voorstander van een 

leefgebiedenbenadering maar zien op dit moment nog te 

veel (juridische) complicaties om hiermee een verlichting 

van het aantal ontheffingen te realiseren. Mogelijk is het 

aanpasssen van een gedragscode een goed werkbaar 

alternatief. 

3.31 Wet 

natuurbescherming

78 30-5-2016 Als het waterschap gebiedsdekkend / op 

duurzame wijze haar onderhoud verzorgd, 

wordt dan gekeken naar de lokale of de 

landelijke of internationale staat van 

instandhouding van een soort op populatie 

niveau? 

In de Wnb wordt de staat van instandhouding van een soort 

in artikel 1.1 Wnb gedefinieerd als het effect van de som 

van de invloeden die op de betrokken soort inwerken en op 

lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de 

verspreiding en de grootte van de populaties van die soort 

op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het 

verdrag van toepassing is. 

1.1 Wet 

natuurbescherming



79 30-5-2016 Hoe ga je met de Waterspitsmuis om in 

relatie tot de vrijstelling ruimtelijke 

ingrepen?

Deze soort stellen wij, gelet op de beleidsarme 

implementatie, niet vrij omdat dit geen voormalige tabel 1 

soort (onder de Flora en faunawet) is. 

4.3 POV en bijlage 

IV POV

80 30-5-2016 Welke rol heeft de provincie bij het 

opstellen van werkprotocollen voor en 

ontheffing/vrijstelling

Geen actieve rol. De provincie heeft soms tot taak de 

werkprotocollen te toetsen of goed te keuren (afhankelijk 

van de voorwaarde in een ontheffing/vrijstelling). Daarnaast 

kan een werkprotocol als vooroverleg stuk ter beoordeling 

bij ons worden neergelegd. 

werkwijze

81 2-jun-16 soortengesprek 

woningbouwcorpora

ties

De aanwezigen gaven unaniem aan dat 

het veel nuttiger is om van tevoren al 

mitigerende maatregelen te kunnen 

nemen en daardoor gewoon meteen aan 

de slag te kunnen wanneer dit nodig is. In 

de praktijk wordt vaak aangelopen tegen 

vertragingen wegens de aanwezigheid van 

bijvoorbeeld een Gierzwaluw, huismus of 

andere vleermuizen. Een oplossing zou 

zijn om vooraf uit te werken in een 

gedragscode of soortmanagementplan 

hoe gewerkt kan gaan worden. 

Overcompensatie verblijf/ nestplaatsen 

wordt gezien als een veel beter alternatief 

dan eindeloos onderzoeken en 

ontheffingsprocedures. 

De Gedragscode wordt goedgekeurd door het Rijk en valt 

dus buiten de scope van provincie. Wij zijn echter bereid om 

waar mogelijk mee te denken. Intern vindt overleg plaats 

tussen het projectteam Wnb en het projectteam 

verduurzaming van de provincie om dit waar mogelijk 

integraal op te pakken en daarmee een grote stap te zetten 

richting effectiever en breder gedragen 

soortenbescherming. 

werkwijze

82 2-jun-16 Men krijgt vaak de vraag n.a.v. een 

activiteitenplan dat onderdeel van een 

ontheffingsaanvraag is of de ingreep niet 

elders kan plaats vinden. Dit wordt als 

open deur gezien. Mogelijk kan de 

provincie hierop iets op aanpassen in 

werkproces? 

Het wettelijk kader geeft aan dat een ontheffing alleen 

gegeven mag worden als er geen andere bevredigende 

oplossing is. Als geen gebruik kan worden gemaakt van de 

vrijstelling (omdat er bijvoorbeeld soorten aanwezig zijn die 

niet zijn vrijgesteld) zal een onderzoek naar de 

alterenatieven verplicht blijven. 

werkwijze

83 2-jun-16 soortengesprek 

LTO en werkgroep 

Florakartering 

Drenthe

Vanuit LTO is aangegeven dat soorten 

waarvan verwacht kan worden dat de 

landbouw daar last van kan krijgen de 

wens is dat deze op de vrijstellingslijst 

worden opgenomen. Soorten die hiervoor 

zijn aangegeven: damhert, das en 

edelhert.

Een vrijstelling voor verstoren voor deze soorten niet nodig 

is. Het zijn allemaal 3.10 soorten waar geen verbod voor 

verstoring voor geldt. Voor de bestrijding van schade of 

overlast kan voor de damhert, das en edelhert eventueel 

een ontheffing worden verleend.

3.10 Wet 

natuurbescherming 

en 4.3 POV.



84 2-jun-16 Vanuit LTO is aangegeven dat de das op 

de vrijstellingslijst zou moeten komen 

vanwege de schade voor de landbouw.

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de das). 

Wij verwijzen kortheidshalve naar die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

85 2-jun-16 De werkgroep Florakartering vindt 

plaatsing van de das op de vrijstellingslijst 

niet acceptabel. 

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de das). 

Wij verwijzen kortheidshalve naar die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

86 2-jun-16 Volgens de werkgroep Florakartering zijn 

er voldoende data beschikbaar waaruit 

blijkt dat de egel achteruit gaat en dus de 

staat van instandhouding ongunstig.

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de egel). 

Wij verwijzen kortheidshalve naar die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

87 2-jun-16 Volgens de werkgroep Florakartering zou 

de eekhoorn niet op de vrijstellingslijst 

opgenome moeten worden vanwege de 

zeldzaamheid.

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de 

eekhoorn). Wij verwijzen kortheidshalve naar die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

88 2-jun-16 Er zouden voorwaarden ingebouwd 

moeten worden voordat van de vrijstelling 

gebruik gemaakt mag worden. De 

vrijstelling zou geen vrijbrief moeten 

worden om dieren af te schieten. 

Maatwerk per soort is ook een oplossing. 

Bijvoorbeeld een generieke ontheffing 

door middel van een vrijstelling.

Wij zien een generieke ontheffing niet als een goede 

vervanger van de vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en 

bestendig beheer. Wij zien wel voordelen in het gebruik van 

een generieke ontheffing maar dan voor specifieke locaties 

(zoals een hele binnenstad of de voorraad van een 

woningbouwcorporatie). We hebben in de leden 4 en 5 bij 

artikel 4.3 POV twee voorwaarden ingebouwd. Zie een 

toelichting hierover onder actie 17.

4.3, lid 2, 4 en 5 

POV



89 2-jun-16 Het gaat slecht met de kleine 

marterachtigen, deze zouden niet 

vrijgesteld moeten worden. Als mogelijk 

alternatief zou geregeld kunnen worden 

dat de vrijstelling alleen geldt onder de 

voorwaarde dat gunstige staat van 

instandhouding in een bepaalde periode 

bekend moet zijn.

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de 3 

kleine marterachtigen). Wij verwijzen kortheidshalve naar 

die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

90 2-jun-16 De provincie zou landschappelijke 

kwaliteiten, natuurwaarden en 

biodiversiteit (buiten NNN en N2000) en 

enkele soorten specifiek moeten gaan 

beschermen met actief beleid 

(bijvoorbeeld: wegbermen, houtwallen, 

sloten, oevers, poelen, etc). De werkgroep 

Flora kartering heeft later een voorstel 

ingediend voor een lijst van 

plantensoorten die in aanmerking zouden 

komen voor een provinciaal beschermde 

status.

Het voorstel wordt meegenomen bij de uitwerking van de 

taken in het Flora en faunabeleidsplan. Zie ook actie 19.

FFBP

91 2-jun-16 Maak gebruik van de gegevens van het 

provinciale Flora meetnet en van de 

resultaten van het Flora meetnet van de 

WFD, opgenomen in bijlage 1 bij Natuur in 

Drenthe-zicht op biodiversiteit (provincie 

Drenthe, 2010). Daarin zie je welke 

soorten het goed doen en welke niet. 

Indien nodig zullen we dit doen. Vooralsnog stellen wij geen 

flora vrij door middel van een vrijstelling. Een nader 

onderzoek voor de vrijstelling is zodoende niet nodig.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

92 2-jun-16 De werkgroep Florakartering is van 

mening dat er geen enkele soort op de 

vrijstelling gezet zou moeten worden. 

Wij kiezen ervoor om, gelet op de belangen van onder 

andere de landbouwsector en de bouwsector, wel een 

vrijstelling te geven om activiteiten zonder ontheffing 

mogelijk te maken in het kader van beheer, gebruik, 

onderhoud en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling. 

Hiermee wordt de huidige vrijstelling (voor zover mogelijk) 

te gecontinueerd. 

4.3 POV



93 31-mei-16 soortengesprek 

WBE en FBE

Geadviseerd is om in de plaats van de 

term "uitzetten" de term "verplaatsen" te 

gebruiken.

In de praktijk gaat het inderdaad om verplaatsen van de 

gevangen dieren naar een andere geschikte locatie. Om 

deze reden hebben wij dit verduidelijkt in de toelichting. 

Omdat echter de vrijstelling een juridisch document is, is in 

de vrijstelling zelf de term uitzetten gehanteerd. Dit komt 

overeen met de terminologie in de wettelijke bepaling 

waarvoor vrijstelling gegeven wordt (3.34 Wnb).

4.3, lid 3 POV

94 31-mei-16 Gevraagd is of de lijst jaarlijks gewijzigd 

kan worden of dan tussentijds ingegrepen 

kan worden. Voorgesteld is om te 

benoemen dat je bijv. jaarlijks of 2 jaarlijks 

de lijst kunt herzien. Hiermee bouw je het 

van te voren flexibiliteit in en kun je de lijst 

levendig houden. 

In de eerste gepresenteerde ambtelijke conceptversie 

hadden wij de bevoegdheid om de vrijstellingslijst vast te 

stellen volledig gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten. De 

gedachte hierbij was om tegemoet te komen aan dit idee en 

zodoende flexibiliteit in te bouwen. In het definitieve voorstel 

hebben wij, na interne beraadslagingen, de bevoegdheid 

om de vrijstellingslijst vast te stellen primair bij Provinciale 

Staten gelaten. Hierdoor is een inhoudelijke discussie over 

de lijst ook mogelijk in Provinciale Staten. Daarnaast 

hebben wij een delegatiebepaling ingebouwd zodat 

Gedeputeerde Staten de vrijstellingslijst (en middelenlijst) 

nadien kan wijzigen. Op deze wijze is de flexibiliteit nog 

steeds gewaarborgd.

4.37 POV

95 1-jun-16 Er zou ook een vrijstelling gegeven 

moeten worden voor overlastsituties, zoals 

de steenmarter. Een ontheffing of 

vrijstelling voor de steenmarter zou niet 

voor verplaatsen moeten worden verleend 

maar voor doden. Dit omdat uitgezette 

dieren in het territorium van een ander 

terecht komen en daar vaak alsnog 

sterven.

In het Flora en faunabeleidsplan is bepaald dat wij voor 

overlast situaties geen vrijstelling geven om te doden. Voor 

de steenmarter is in het beleid vastgelegd dat de gemeente 

de intermediair is tussen de provincie of het Rijk en burgers 

in gevallen van overlast. Bij regelmatige overlast door 

steenmarters kan de gemeente een steenmarterbeheerplan 

opstellen. Dat plan dient ter onderbouwing van een 

generieke ontheffing door de provincie aan de gemeente. Er 

hoeft dan niet bij elk afzonderlijk geval in een gemeente bij 

de provincie een ontheffing te worden aangevraagd, en de 

gemeente kan meteen handelen. Dit beleid heeft tot op 

heden geresulteerd in een ontheffing voor de gemeenten 

Tynaarlo, Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

art. 3.16 Wet 

natuurbescherming 

en FFBP

96 31-mei-16 Voorgesteld is om alle discussie soorten 

zoals de das, wezel, bunzing, hermelijn op 

de vrijstellingslijst te plaatsen.

Hieraan zijn wij, met uitzondering van de Das, aan tegemoet 

gekomen. Zie onze reacties op actie 31 en 32.

4.3 POV en bijlage 

IV POV



97 2-jun-16 Gevraagd is of er ook gekeken wordt naar 

het overdragen van ziektes door 

bijvoorbeeld de eekhoorn en of dit als 

belang geldt voor het verlenen van een 

vrijstelling? Verwezen is naar Duitse 

voorbeelden voor deze onderbouwing.

Het belang van volksgezondheid kan een reden zijn voor 

een vrijstelling maar dan moet wel voldoende gemotiveerd 

zijn (wetenschappelijk onderbouwd) dat de eekhoorn een 

gevaar is voor de volksgezondheid. Aangegeven is dat per 

regio aangetoond moet worden dat er sprake is van gevaar 

voor de volksgezondheid. Wij kunnen dus niet zo maar 

Duitse onderzoeken overnemen.

3.10 Wet 

natuurbescherming.

98 31-mei-16 Gevraagd is met name in relatie tot het 

ganzenbeleid om dit goed af te stemmen 

met de buurprovincies. 

Het ganzenbeleid ligt al vast in FFBP. Dit beleid wordt 

geïmplementeerd. 

FFBP

99 3-jun-16 Gevraagd is de verordeningen in 

begrijpelijke taal (Jip en Janneke) te 

schrijven zodat mensen zonder een 

juridische achtergrond deze ook kunnen 

begrijpen.

De verordening is een juridisch instrument waardoor dit niet 

altijd haalbaar is. Er moet voor gezorgd worden dat de 

verordening niet voor meerdere uitleg vatbaar is. In de 

toelichting hebben wij wel zo veel mogelijk "Jip en Janneke" 

taal gebruikt. Ook daar is dit helaas niet altijd haalbaar.

algemeen

100 30-mei-16 soortengesrpek 

Natuurmonumenten 

en DPG

Vanuit Natuurmonumenten is gevraagd of 

de Drentse rode lijst soorten vastgelegd 

en beschermd gaat worden in de 

verordening? 

zie onze reactie onder actie 1 FFBP

101 30-mei-16 Vanuit DPG is aangegeven dat er wel een  

vrijstelling is voor de Nijlgans maar dat 

daar niets mee gebeurt. Ook is er veel 

overlast van Jakobskruiskruid. 

Voor de Nijlgans is een provinciale aanwijzing. Daar waar 

landbouwschade ontstaat kan de grondgebruiker zijn jager 

inschakelen om deze tegen te gaan middels afschot. Het 

mag als algemeen bekend worden verondersteld dat 

Jacobskruiskruid voor vee een giftige plant is. In heel 

Nederland wordt het primair als eigen verantwoordelijkheid 

van veehouders beschouwd om problemen met deze plant 

te voorkomen. De provincie heeft hierin geen wettelijke taak 

of verantwoordelijkheid.  De plant zaait zich niet over grote 

afstanden uit en kan zich niet/nauwelijks vestigen in akkers 

of graslanden met een gangbaar agrarisch beheer.  Op 

specifieke locaties waar problemen zijn zullen zaken 

volgens goed nabuurschap geregeld moeten worden. 

algemeen



102 30-mei-16 De gedachte om voor enkele handelingen 

voor de das een vrijstelling op te stellen is 

besproken. Aangegeven is dat in de 

praktijk niet veel ontheffingen worden 

aangevraagd vanwege de lange 

doorlooptijd van de ontheffingen. Vanuit 

natuurmonumenten is aangegeven dat dit 

niet bij vrijstelling moet maar per 

ontheffing. Het is en blijft een kwestie van 

maatwerk. Schade van de das wordt 

volledig vergoedt.

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de das). 

Wij verwijzen kortheidshalve naar die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

103 30-mei-16 Vanuit DLG is aangegeven dat er in de 

praktijk af en toe tegen het ‘probleem’ 

dassenpijpen wordt aangelopen. Het 

advies is om zo veel mogelijk aan te 

sluiten bij de praktijk anders bedenkt de 

praktijk haar eigen regels. 

In de toelichting bij de vrijstellingslijst bij de POV zijn wij 

nader ingegaan op de staat van instandhouding van negen 

discussiesoorten. Dit zijn soorten waarvan de staat van 

instandhouding ter discussie is gesteld (waaronder de das). 

Wij verwijzen kortheidshalve naar die toelichting.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

104 30-mei-16 Door natuurmonumenten is ten aanzien 

van het vangen en weer uitzetten van 

soorten aangegeven dat er goed 

nagedacht moet worden over waar je het 

beest wilt laten uitzetten. Wellicht een 

uitzetprogramma o.i.d. opstellen.  

We hebben als gevolg van deze reactie in de verordening 

opgenomen dat de soort op een geschikte locatie moet 

worden uitgezet. Gelet op de opgenomen soorten is een 

geschikte locatie relatief makkelijk gevonden. Voor het 

verder uitwerken van excate locaties is geen noodzaak.

4.3, lid 3 POV

105 30-mei-16 Vanuit natuurmonumenten is aangegeven 

dat het belangrijk is trapsgewijs de 

verordening op te bouwen. Eerst zou 

ingezet moeten worden op preventieve 

maatregelen voor de soort die leeft maar 

ook voor de soort die schade veroorzaakt. 

Vervolgens bekijken welke aanpak je 

neemt en of dit het gewenste effect heeft. 

Hierbij meegaan met de technische 

ontwikkelingen. 

Hieraan is deels tegemoet gekomen. Zie voor een 

toelichting onze reactie onder actie 37.

4.3, lid 2, 4 en 5 

POV

VRIJSTELLING GRONDGEBRUIKER



106 9-jun-16 Natuurmonumenten De smient kent een negatieve trend en 

zou voor de verordening landbouwschade 

niet vrijgesteld moeten worden

Opnamenvan de Smient is beleidsarm omdat hij nu ook 

vrijgesteld is. Door de IUCN (IUCN 2015) is de smient 

ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’.  Dit houdt in dat, 

mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en 

de huidige aantallen er nog geen reden is om maatregelen 

te nemen. Daarbij is eveneens in acht genomen dat op dit 

moment er sprake is van een afnemende trend. De afname 

in aantallen gaat niet zodanig dat hierdoor gevaar ontstaat 

dat de populatie onder een kritieke omvang komt. Dit is pas 

het geval als er sprake is van een continue afname van 

>10% over een periode van tien jaren of drie generaties. 

In Nederland wordt de soort gecategoriseerd als 

doortrekker en wintergast in zeer groot aantal 

(www.vogelbescherming.nl). Hoewel de aantallen op dit 

moment landelijk afnemen is er nog geen sprake van een 

bedreiging van de gunstige staat van instandhouding. Op 

grond van artikel 3.15, lid 3, sub b van de Wet 

natuurbescherming mogen schadeveroorzakende soorten 

worden aangewezen zolang deze niet in hun voortbestaan 

worden bedreigd of dat gevaar lopen. Hiervan is bij de 

smient zeker geen sprake. 

4.7 POV en bijlage 

VI POV.



107 9-jun-16 Naast een soortenvrijstelling is er een 

vergunning nodig vanuit de 

gebiedsbescherming. Er zou geen 

vrijstelling in de verordening 

landbouwschade gegeven moeten worden 

voor soorten waarvoor een N2000 

doelstelling voor geldt. Denk aan de 

Toendrarietgans.

Er is geen vergunning nodig vanuit de gebiedsbescherming 

indien grondeigenaren ter voorkoming van landbouwschade 

op de door hen gebruikte gronden gebruik maken van de 

vrijstelling grondgebruiker. De vrijstelling geldt immers 

alleen voor verstoring van de aangewezen schadesoorten 

op de door hen gebruikte gronden. De vrijstelling geldt niet 

voor het doden of vangen van de soorten maar alleen voor 

het verjagen (in juridische zin opzettelijke verstoren). Door 

alleen het verstoren van de aangewezen soorten zijn 

significante negatieve gevolgen voor de aangewezen 

vogelrichtlijnsoorten uitgesloten (zoals de Toendrarietgans). 

Het is bekend dat deze soorten hier niet verblijven om zich 

voort te planten waardoor een verstoring van een 

voortplantingsplaats niet aan de orde kan zijn. De verstoring 

kan tot effect hebben dat de soort op zoek gaat naar een 

ander gebied waar het zijn reserves aan kan vullen. Er is op 

dit moment één rustgebied aangewezen waar deze soorten 

verstoringsvrij kunnen verblijven. Dit gebied zal nog 

uitgebreid worden met 500 hectare (overwegend)  grasland. 

Er zijn zodoende voldoende alternatieve locaties 

beschikbaar indien de soorten van een landbouwgrond 

verjaagd worden. Het is hierdoor uitgesloten dat negatief 

significante effecten voor de aangewezen soorten zich voor 

zullen doen als gevolg van de vrijstelling voor het opzettelijk 

verstoren van vogels gerelateerd aan het doel van de 

vrijstelling.  

4.7 POV en bijlage 

VI POV.

108 9-jun-16 De vrijstelling grondgebruiker zou niet van 

toepassing verklaard moeten worden in de 

N2000 gebieden: Leekstermeer, 

Dwingelderveld, Fochteloerveen en 

Zuidlaarderveen. 

Aangezien de vrijstelling alleen geldt ter voorkoming van 

schade aan landbouwgronden geldt de vrijstelling derhalve 

niet binnen een natuurbestemming. Van de genoemde 

N2000 gebieden is er maar 1 met daarin gelegen 

landbouwgronden. Dit betreft het Leekstermeer. Juist in dat 

gebied is al een uitzondering gemaakt. Van 1 oktober tot 1 

april geldt daar de vrijstelling grondgebruiker niet. 

4.7 POV.



109 9-jun-16 Gewaarborgd zou moeten worden dat de 

slaapplaatsen van in de N2000 gebieden 

aangewezen vogelrichtlijnsoorten (externe 

werking) niet verstoord mogen worden.

Deze ganzen slapen op het water. Aangezien de vrijstelling 

alleen geldt ter voorkoming van schade aan 

landbouwgronden geldt de vrijstelling derhalve niet op het 

water. 

4.7 POV.

110 9-jun-16 Verjaging door ondersteunend afschot zou 

niet door middel van een generieke 

vrijstelling geregeld moeten worden

Dit is ook niet de strekking van de vrijstelling. Er wordt voor 

de vrijstelling grondgebruiker geen vrijstelling verleend voor 

ondersteunend afschot. Het geweer mag enkel worden 

gebruikt als akoestisch middel.

4.7 POV.

111 9-jun-16 De vrijstelling zou niet moeten gelden voor 

ganzen in de winterrustperiode van 1 

november tot 31 maart.

In de vrijstelling grondgebruiker hebben we geregeld dat er 

in de periode 1 oktober tot 1 april niet verstoord mag 

worden in de ganzenrustgebieden. Tot op heden is dit het 

gebied bij het Leekstermeer. Er ligt echter een opgave om 

nog meer gebieden aan te wijzen.

4.7, lid 4 POV en 

bijlage VIII POV.

112 27-6-2016 Staatsbosbeheer Er zouden meer gebieden als rustgebied 

aangemerkt moeten worden.

In het provinciaal Flora- en faunabeleidsplan 2014 is de 

ambitie opgenomen om een of twee nieuwe rustgebieden te 

realiseren voor de Kolgans en de Grauwe gans met 

maximaal 500 hectare (overwegend)  grasland  per gebied. 

Deze rustgebieden worden begrensd na overleg met de 

grondgebruikers ter plaatse. De bevoegdheid om extra 

rustgebieden aan te wijzen is gedelegeerd naar 

Gedeputeerde Staten. Zodoende kunnen, nadat het overleg 

met de grondgebruikers is afgerond, de door GS 

aangewezen gebieden vrij snel ook onder de uitzondering 

van de verordening komen te laten vallen.

4.7, lid 4 POV en 

artikel 4.37 POV.



113 27-6-2016 Het moet niet alleen gaan om het criterium 

schade maar ook om bescherming van 

diersoorten of het gebied.

De bescherming van de dier(vogel)soorten is geregeld in 

artikel 3.1 Wet natuurbescherming. Met de vrijstelling wordt 

enkel ten behoeve van het doel, voorkomen van belangrijke 

schade, vrijstelling verleend van deze wettelijke 

bescherming. In artikel 3.15, lid 6, sub a Wnb zijn twee 

mogelijke schadecategorieen gegeven waarvoor vrijstelling 

kan worden verleend. Ten eerste belangrijke schade aan 

gewassen, vee, bossen, visserij, wateren en ten tweede 

schade aan flora en fauna. Wij vermoeden dat door 

Staatsbosbeheer gedoeld wordt op deze laatste 

schadecategorie. Met de vrijstelling landbouwschade wordt 

echter het vigerende beleid voortgezet. In het Flora en 

faunabeleidsplan is daarnaast geen beleid geformuleerd om 

ook vrijstelling te geven voor de bescherming van 

diersoorten. Omdat de stelling bovendien niet nader is 

toegelicht kunnen wij hier niet in meegaan. Overigens 

hebben wij, gelet op een beleidsarme implementatie, wel de 

vrijstelling voor de bescherming van weidevogels 

opgenomen. 

4.7 POV.

114 27-6-2016 Wat is een andere bevredigende 

oplossing en wie beoordeeld dit? Moeten 

er eerst preventieve maatregelen 

genomen worden voordat van de 

vrijstelling gebruik gemaakt mag worden?

In de concepttekst vrijstelling grondgebruiker hadden wij 

een lid opgenomen waarin stond dat van de vrijstelling 

alleen gebruik kan worden gemaakt indien er geen andere 

bevredigende oplossing bestaat. Dit lid hebben wij in het 

definitieve voorstel geschrapt. De reden hiervoor is dat de 

vrijstelling grondgebruiker alleen geldt voor het opzettelijk 

verstoren van de aangewezen vogels. Doden of vangen 

mag niet plaatsvinden. Het doel waarvoor deze vrijstelling 

gebruikt mag worden is op zichzelf al een andere 

bevredigende oplossing. Preventieve maatregelen en 

actieve verjaging zien wij als preventie om doden of vangen 

te voorkomen. 

4.7 POV.



115 27-6-2016 De RvS heeft in een uitspraak bepaald dat 

de landelijke vrijstelling voor het konijn 

alleen gebruikt mag worden als de 

belangrijke schade is aangetoond. Is de 

strekking van deze vrijstelling opgenomen 

in de vrijstellingstekst?

Hier wordt gedoeld op de uitspraak te vinden via 

ECLI:NL:RVS:2016:43 van 13 januari 2016. De strekking 

van die uitspraak is dat de landelijke vrijstelling voor het 

konijn alleen gebruikt mag worden ter voorkoming van 

schade aan landbouwgrond en niet gebruikt mag worden 

voor het doden van het dier ten behoeve schade aan 

zomerhuisjes en fietspaden (anders dan landbouwschade). 

In casu was de schade aan landbouw niet aangetoond. De 

stekking van die uitspraak geldt uiteraard ook voor de 

vrijstelling grondgebruiker van de provincie Drenthe, 

ondanks dat onze vrijstelling niet gaat over afschot maar 

over opzettelijk verstoren. De vrijstelling mag alleen gebruikt 

worden door de grondgebruiker op de door hen gebruikte 

gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen, 

ter voorkoming van in het lopende of daarop volgende jaar 

dreigende schade op deze gronden, in of aan deze 

opstallen, of in het omringende gebied. De vrijstelling is 

derhalve op een vergelijkbare wijze verbonden aan een 

bepaald doel (voorkoming schade).

4.7 POV.

116 27-6-2016 De rietgans staat op de 

conceptvrijstellingslijst. Welke wordt er 

bedoeld? De kleine rietgans laat een 

afname zien en zou niet vrijgesteld 

moeten worden. 

Bedoeld worden de Toendra- en Taigarietgans. Dit is 

verduidelijkt in de bijlage VI. De kleine rietgans is niet 

opgenomen omdat deze soort geen aantoonbare schade 

heeft veroorzaakt de laatste 6 jaar. De Wet 

natuurbescherming kent al een uitzondering (artikel 3.1, lid 

5 Wnb) op het verbod op het opzettelijk storen van 

Vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1, lid 4 Wnb). Voorwaarde 

hierbij is dat het opzettelijk storen niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende soort. 

4.7 POV en bijlage 

VI POV.

117 27-6-2016 De smient kent een negatieve trend en 

zou voor de verordening landbouwschade 

niet vrijgesteld moeten worden

zie onze reactie onder actie 106. 4.7 POV en bijlage 

VI POV.

118 8-jun-16 sessiebijeenkomst Kan verduidelijkt worden dat met 

opzettelijk verstoren "verjagen" bedoeld 

wordt?

Dit hebben we in de toelichting bij de POV opgenomen. toelichting bij 4.7 

POV.

119 8-jun-16 De wetenschappelijke namen zouden 

opgenomen moeten worden.

Dit hebben we opgenomen in de lijst. Bijlage VI POV



120 8-jun-16 Voorgesteld is de lijst van middelen van 

het faunafonds over te nemen.

Dit hebben we overgenomen. Bijlage VII POV

121 8-jun-16 Aangegeven is dat drones niet effectief 

werken om vogels te verjagen

We hebben ervoor gekozen de middelenlijst te kunnen laten 

wijzigen door GS (artikel 4.37 POV). Mocht blijken dat 

drones in de toekomst wel effectief werken kunnen we deze 

toevoegen aan de middelenlijst. In de toelichting bij de POV 

wordt dit ook toegelicht.

Bijlage VII POV en 

artikel 4.37 POV.

122 8-jun-16 Wie bepaald een andere bevredigende 

oplossing?

zie onze reactie onder actie 114. 4.7 POV.

123 8-jun-16 De canadese gans kan van de 

conceptvrijstellinglijst gehaald worden

Dit hebben we overgenomen omdat die soort landelijk is 

vrijgesteld o.g.v. artikel artikel 3.1 van de Regeling 

natuurbescherming.

4.7 POV en bijlage 

VI POV.

124 8-jun-16 Welke rietgans wordt er bedoeld in de 

concept vrijstelling de kleine of de grote?

zie onze reactie onder actie 116. 4.7 POV en bijlage 

VI POV.

125 8-jun-16 Mogen roeken ook verjaagd worden bij 

schade in het stedelijk gebied?

Nee. De vrijstelling grondgebruiker mag alleen ingezet 

worden ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 

3.15, lid 6, sub a, onder 1 van de Wet natuurbescherming. 

Onder schade moet worden verstaan belangrijke schade 

aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren (in de 

volksmond landbouwschade). Dit hebben wij in de tekst 

verduidelijkt door het begrip schade te definieren. De 

vrijstelling grondgebruiker is niet voor het bestrijden van 

overlastsituaties. Dit wordt in de toelichting toegelicht. 

4.7 POV.

126 8-jun-16 Raak je schadehistorie kwijt door een 

vrijstelling (zoals bij de wilde eend)?

Nee, de vrijstelling grondgebruiker gaat over enkel over 

verstoren niet over vangen en doden. Hierdoor blijft de 

mogelijkheid open staan om een tegemoetkoming in de 

faunaschade aan te vragen.

4.7 POV

127 8-jun-16 Hoe kan je schade melden bij het 

faunafonds (straks BIJ12)?

Dit kan via de website van het faunafonds, via 

http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/tegemoetkoming/v

erzoekschrift-faunaschade/

algemeen

128 8-jun-16 Hoe is de verstoring geregeld? Opzettelijk verstoren wordt vrijgesteld in de verordening 

grondgebruiker. 

4.7 POV

129 8-jun-16 Mag je mensen inhuren om op jouw land 

aangewezen vogels te verstoren?

Ja, zolang deze mensen een verklaring grondgebruiker bij 

zich hebben. Dit is geregeld in lid 5 van de vrijstelling 

grondgebruiker.

4.7, lid 5 POV.

130 8-jun-16 Wordt de wilde eend uitgezonderd omdat 

deze geen schadehistorie heeft?

Ja, dit wordt toegelicht in de toelichting. toelichting bi 4.7 

POV.



131 8-jun-16 Wat mag de grondgebruiker doen om 

schade te voorkomen?

De grondgebruiker mag met alle aangewezen (preventieve) 

middelen de aangewezen schadesoorten verjagen om 

belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of 

wateren te voorkomen.

4.7 POV

132 8-jun-16 Wanneer kan GS ingrijpen bij nieuwe 

schadesoorten?

Omdat de bevoegdheid om de bijlagen te wijzigen bij GS ligt 

kan deze lijst, indien nodig, snel worden aangepast.

4.37 POV

133

22-jun-16

LTO Noord Tijdens de presentatie van 8 juni is 

vermeld dat er een beleidsregel 

(her)introductie soorten in de maak is. 

Graag ziet LTO dit beleid voordat het 

vastgesteld wordt door GS en PS.

Het beleid (her)introductie soorten is overgenomen uit het 

Flora en faunabeleidsplan zoals dat in 2014 door PS is 

vastgesteld. Het beleid is zodoende niet nieuw. Wel is de 

procedure verduidelijkt en is de grondslag van de 

bevoegdheid uit de Wet natuurbescherming toegevoegd. 

Het beleid is vanaf 8 september 2016 met de stakeholders 

gedeeld en te zien op de website 

www.provincie.drenthe.nl/natuurbescherming voordat het 

naar GS en PS gaat.

paragrafen 3.5 t/m 

3.7 beleidsregels

134

22-jun-16

Onder de Wnb is het verlenen van een 

vrijstelling mogelijk voor de das. Omdat de 

staat van instandhouding gunstig (dit blijkt 

o.a. uit de substantiele schade en overlast 

gevallen in de agrarische sector) is wordt 

gepleit de das op de vrijstellingslijst te 

plaatsen. Dat de schade volledig vergoedt 

wordt is ten dele waar (afgeleide schade 

wordt niet vergoedt) en het plaatsen van 

een raster om verstoring te voorkomen  is 

vanuit praktische uitvoerbaarheid en 

kosten geen reeele maatregel. 

De vrijstellingslijst waaraan gerefereerd wordt betreft een 

vrijstelling voor (kort gezegd) de belangen: ruimtelijke 

ingrepen en bestendig beheer en onderhoud. Het bestrijden 

van schade valt niet onder dit belang. Indien de das op de 

provinciale vrijstellingslijst wordt geplaatst voor deze 

belangen leidt dit niet tot een vrijstelling voor het bestrijden 

van schade. Het is zodoende geen oplossing voor het 

dassenprobleem waar de landbouwsector mee worstelt. De 

Wet natuurbescherming kent een versoepeling t.a.v. de 

bescherming van de das waardoor het makkelijk wordt om 

preventieve maatregelen te treffen om bijvoorbeeld 

landbouwschade te voorkomen. In de toelichting bij de 

vrijstellingslijst bij de POV zijn wij nader ingegaan op de 

staat van instandhouding van negen discussiesoorten. Dit 

zijn soorten waarvan de staat van instandhouding ter 

discussie is gesteld (waaronder de das). Wij verwijzen 

kortheidshalve naar die toelichting. 

4.3 POV en bijlage 

IV POV



135

22-jun-16

LTO pleit ervoor om m.b.t. de 

dassenproblematiek met alle partijen rond 

dit probleem een overleg te organiseren 

waabij ingegaan wordt op schade, overlast 

en ergernis rond dassen in het 

landbouwgebied. Dit zou kunnen 

uitmonden in een verzoek om de das 

alsnog op de vrijstellingslijst te plaatsen, 

maar ook resulteren in diverse 

maatregelen die ingezet kunnen worden 

om te zorgen dat schade aan land- en 

tuinbouw wordt voorkomen.

Een gedegen overleg over de dassenproblematiek vinden 

wij een goed initiatief. Gelet op de zitting van de LTO en 

overig betrokken partijen in de FBE Drenthe ligt het voor de 

hand dat eerste afstemming hierover plaatsvindt in de FBE.

algemeen

136

22-jun-16

Voor de steenmarter wordt gepleit om 

deze op de vrijstellingslijst te plaatsen. De 

achterliggende reden hierbij is dat de 

steenmarter een plaag is en schade 

veroorzaakt. Het door de provincie 

geformuleerde beleid wordt ingehaald 

door de praktijk waarbij mensen die zich 

er mee redden. Als er niets gedaan wordt 

zal de populatie zich nog verder 

ontwikkelen tot een niveau dat niet meer 

beheersbaar is.

De vrijstellingslijst waaraan gerefereerd wordt betreft een 

vrijstelling voor (kort gezegd) de belangen: ruimtelijke 

ingrepen en bestendig beheer en onderhoud. Het bestrijden 

van schade of overlast valt niet onder dit belang. Indien de 

steenmarter op de provinciale vrijstellingslijst wordt 

geplaatst voor deze belangen leidt dit niet tot een vrijstelling 

voor het bestrijden van schade of overlast. Het is zodoende 

geen oplossing voor het steenmarterprobleem. Zie onze 

reactie onder punt 95 wat ons beleid is omtrent overlast van 

de steenmarter.

4.3 POV en bijlage 

IV POV

137

22-jun-16

Het is LTO onduidelijk hoe als gevolg van 

de soortenvrijstellingslijst een plaag van 

de veldmuis zoals afgelopen jaar in 

Friesland en delen van Drenthe optrad 

kan worden bestreden. Er zijn andere 

middelen nodig zoals inundatie, vergassen 

en aanverwante maatregelen. 

De vrijstellingslijst waaraan gerefereerd wordt betreft een 

vrijstelling voor (kort gezegd) de belangen: ruimtelijke 

ingrepen en bestendig beheer en onderhoud. Het bestrijden 

van schade of overlast valt niet onder dit belang. 

Overlast/schade door de veldmuis is incidenteel en 

zodoende ligt het niet voor de hand om dit via een 

provinciale vrijstelling te regelen maar eerder via een 

ontheffing.

4.3 POV en bijlage 

IV POV



138

22-jun-16

Bij de vrijstelling grondgebruiker wordt niet 

ingegaan over schade aan vee 

voortvloeiende uit het gedrag van (roof-) 

vogels. Dit terwijl de buizerd er een 

gewoonte van maakt om zich tegoed te 

doen aan pluimvee. LTO heeft de indruk 

dat de buizerd niet als schadesoort wordt 

erkend maar dat op Drents niveau zeker 

een schadesoort is.

Verstoring van de buizerd wordt onder de nieuwe wet onder 

voorwaarden al mogelijk. De Wet natuurbescherming kent 

al uitzondering (artikel 3.1, lid 5 Wnb) op het verbod op het 

opzettelijk storen van Vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1, lid 4 

Wnb). Voorwaarde hierbij is dat het opzettelijk storen niet 

van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding 

van de desbetreffende soort..

4.7 POV en bijlage 

VI POV.

139

22-jun-16

De veldmuis zou, voor de bestrijding van 

schade, toegevoegd moeten worden aan 

de vrijstelling grondgebruiker.

De vrijstelling grondgebruiker is conform het Flora en 

faunabeleidsplan alleen gericht op het kunnen verstoren 

van soorten ter voorkoming van landbouwschade. Het 

verstoren van de veldmuis is al toegestaan omdat het een 

3.10 Wnb soort is waarvoor geen verbod voor verstoren 

geldt. Conform het FFBP wordt er geen vrijstelling 

grondgebruiker verleend voor het doden van dieren 

(waaronder de veldmuis).

4.7 POV en bijlage 

VI POV.

140

22-jun-16

Tijdens de bijeenkomst van 8 juni kwam 

naar voren dat er mogelijk frictie is bij de 

vrijstelling grondgebruiker rondom natura 

2000 gebieden. Voor de landbouw is het 

onaanvaardbaar als in de buurt van natura 

2000 gebieden geen effectief preventief 

beleid gevoerd mag worden.

Er is in de vrijstelling geen restrictie opgenomen rondom 

natura 2000 gebieden. Zie voor onze reactie op de 

discussie omtrent de vermeende frictie onze reactie op punt 

107. 

4.7 POV en bijlage 

VI POV.



Verwerking reacties stakeholders, onderdeel Faunabeheer 

 

 

Nr Datum Organisatie Hoofdthema Inhoud Reactie Verwerking provincie Artikel in POV 

1 21-12-15 NOJG  Algemeen 1. Tijdplan en actiepunten opstellen voor implementatie is 

voor goede invoering van groot belang voor provincies. 

1. De projectgroep werkt met een tijdsplanning en actiepunten lijst. 1. n.v.t. 

   Wildbeheereenheid 

(WBE) 

2. Iedere jachthouder die beschikt over aaneengesloten 

gebied van 40 ha verplicht lid van WBE en verplicht te 

voldoen aan eisen art. 3.20 

3. Grootte WBE’s: handhaving van huidige structuur 

WBE’s. FBE hierin signalerende en ondersteunende 

functie 

4. Waarborging rechten uit eigendom of jachthuur (art. 

3.23) 

5. WBE respecteert jachtveldgrenzen ingebrachte gronden 

en jachthouders. Alleen grenswijzigingen met 

goedkeuring van betreffende jachthouder 

6. Minimale verplichte eisen stellen waaraan lid of 

samenwerkende jachthouder moet voldoen. Door 

provincie aangeven ook waarom lidmaatschap niet 

verplicht is (art. 4.26) 

7. Provincie voorziet in samenwerking voor bepaalde 

grofwildsoort/bestrijding exoten bij grensoverschrijdend 

beheer. 

8. Voorwaarden bepalen waaraan lidmaatschap WBE 

moet voldoen en waarop dit geweigerd kan worden 

2. Niet overgenomen. Het jachtrecht komt de eigenaar van de grond 

toe. Als deze geen jacht wil toestaan is er geen noodzaak om lid te 

zijn van een WBE. Artikel 3.20 heeft tot doel om overbenutting van 

het jachtwild tegen te gaan. Als er niet gejaagd wordt is dit artikel 

niet van toepassing. 

3. Overgenomen, alle Drentse WBE’s kunnen blijven bestaan op basis 

van de voorgestelde regels. 

4. Niet overgenomen. Jachtrecht is in de wet vastgelegd. 

5. Niet overgenomen. Dient in WBE statuten geregeld te worden. 

6. Niet overgenomen. Dient in WBE statuten geregeld te worden. Een 

verplichte lidmaatschap, indien niet vastgelegd in een wet, is in strijd 

met artikel 11 van Europese verdrag Rechten van de Mens(EVRM) 

7. Niet overgenomen. Zal per diersoort individueel beoordeeld worden. 

8. Niet overgenomen. Dient in WBE statuten geregeld te worden. 

2. n.v.t. 

3. 4.24 lid 1 

4. n.v.t. 

5. 4.25 

6. n.v.t. 

7. n.v.t. 

8. n.v.t. 

 

   Faunabeheereenhei

d 

(FBE) 

9. Afstemming dat alle partijen volledige medewerking 

verlenen aan de uitvoering van het FBP. 

10. Nieuw bestuur hierin naast KJV ook NOJG of 3 jaarlijkse 

roulatie 

11. Overleg WBE’s vaststellen FBP conform art. 3.12., 6e lid 

12. Middelen ruim omschrijven en kijken naar moderne 

middelen voor beheer en schadebestrijding en 

preventieve middelen 

13. Meer provinciale vrijstellingen (art. 3.3.) 

  

9. Niet overgenomen. Dient in de statuten van de FBE opgenomen te 

worden. 

10. Niet overgenomen. In het FBE bestuur zijn 3 zetels beschikbaar 

voor organisaties welke beheer voor staan. Over de invulling van 

deze zetels dient de FBE zelf te beslissen. 

11. Niet overgenomen. Het verplicht horen van de WBE’s voorafgaand 

aan het vaststellen van een FBP is reeds in de wet vastgelegd. 

12. Overgenomen. Alle preventieve middelen uit de Handreiking 

faunaschade van het Faunafonds worden opgenomen. 

13. Niet overgenomen. In FFBP is vastgelegd dat in Drenthe geen 

vrijstellingen verleend worden voor het doden van dieren. 

9. N.v.t. 

10. 4.10 

11. N.v.t. 

12. 4.7 

13. N.v.t. 

 

   Faunabeheerplan 

(FBP) 

14. Lokale overlast veroorzakende soorten aanwijzen door 

POV’s en vrijstellingen verlenen 

15. Toestemming jacht, beheer en schadebestrijding 

opnemen in N2000 beheerplannen op grond van art. 

2.9, 1e lid 

16. Alleen eigen risico van 250 euro per jaar. Geen 

administratie- en behandelkosten voor schadetaxatie 

14. Niet overgenomen, zie beantwoording opmerking 13. 

15. Niet overgenomen. Valt niet binnen de scope van de implementatie. 

De opmerking is doorgegeven aan de N-2000 projectgroep. 

16. Niet overgenomen. Enkel voor strikt beschermde soorten wordt het 

behandelbedrag geretourneerd. 

14. N.v.t. 

15. N.v.t. 

16. 4.29 

2 16-02-16 Nederlandse Algemeen 17. Scheiding tussen beleid en uitvoering, in FBE geen 17. Niet overgenomen. Valt niet binnen de scope van de implementatie. 17. N.v.t. 



Organisat

ie voor 

Jacht en 

Grondbeh

eer. 

(NOJG) 

interpretatie van beleid 

18. Verzoekt om vrijstelling voor het verstoren i.v.m. schade 

19. Afschaffen behandelbedrag 

18. Overgenomen. Schadeveroorzakende vogels kunnen op basis van 

de vijstelling grondgebruiker worden verjaagd. 

19. Niet overgenomen, zie beantwoording opmerking 16.  

18. 4.7 

19. 4.29 

 

    (WBE) 20. Oppervlakte 4000 ha per WBE, 

21. Geen provinciegrensoverschrijding: provincie 

bemiddeldende rol bij correcties 

22. Publicatie grenzen WBE’s in Faunabeheerplan 

23. Publiekrechtelijke taak bij privaatrechtelijk orgaan: 

provincie kaders hierin stellen bijv. m.b.t. openbaarheid 

24. Iedere jachthouder met meer dan 40 ha grond verplicht 

lid. Combinanten en jachtopzichters geen lid. 

25. TBO’s ook verplicht lid zijn i.v.m. hun rol binnen de 

uitvoering 

26. Jaarlijks overleg met alle stakeholders 

20. Overgenomen. 

21. Overgenomen. De provincie zal de betreffende WBE’s berichten. 

22. Niet overgenomen. De meerderheid van de WBE’s wil publicatie op 

de site van de provincie. 

23. Niet overgenomen. Enkel dat wat de wet verplicht, het openbaar 

maken van de afschot gegevens, wordt gevraagd aan de WBE’s. 

24. Niet overgenomen, zie beantwoording opmerking 2.  

25. Niet overgenomen. Is in strijd met de wet 

26. Overgenomen. 

20. 4.24 

21. 4.24 

22. 4.25 

23. 4.27 lid 3 

24. n.v.t. 

25. n.v.t. 

26. n.v.t. 

    (FBE) 27. Eén FBE voor Drenthe 

28. Bestuur moet bestaan uit: grondbezitters, agrarisch 

belang, vertegenwoordiger jacht, TBO en onafhankelijke 

voorzitter 

29. Geen lidmaatschap vogel- of Dierenbescherming want 

niet betrokken bij beheer 

30. Deelname WBE aan bestuur niet nodig 

27. Overgenomen. 

28. Niet overgenomen. Om zorg te dragen voor een maatschappelijk 

breed gedragen faunabeheer is gekozen voor een 3:3 verdeling 

tussen beheerders en beschermers. 

29. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 28 

30. Niet overgenomen. WBE’s kunnen een afvaardiging krijgen in het 

FBE bestuur. 

27. 4.8 

28. 4.10 

29. 4.10 

30. 4.10 

   (FBP) 31. Ruimhartig omgaan met toegestane middelen 

32. Looptijd van 6 jaar 

33. Doelen Flora- en faunabeleidsplan vertalen in FBP 

34. Alleen rapportageplicht van afschotgegevens van de 5 

jachtsoorten 

31. Overgenomen. Zie beantwoording opmerking 12. 

32. Overgenomen. 

33. Niet overgenomen. Valt niet binnen de scope van de implementatie. 

34. Niet overgenomen. Naast afschotgegevens van wild conform de wet 

zal ook bij ontheffingen en opdrachten een rapportageplicht zijn. 

31. 4.7 

32. 4.18 

33. N.v.t. 

34. 4.27 

 

3 18-02-16 Koninklijke 

Jagersver

eniging 

Drenthe 

(KJV) 

Algemeen 35. Verplichte registratie bij elk afschot roek is extra werk  35. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 13  35. 4.7 

 

 

   WBE 36. Oppervlakte 4000 ha per WBE 

37. Geen provinciegrensoverschrijding: 

38. Publicatie grenswijzigingen in provinciaal blad/ site 

FBE/KJV; niet in FBP 

39. Iedere jachthouder verplicht lid van WBE. 

Jachtopzichters en combinanten niet.  

40. Bevoegdheid tot royeren lid bij WBE laten en hier geen 

regels over opnemen. 

41. KJV/NOJG stellen modelgeschillenregeling op. Deze 

kunnen WBE’s overnemen 

42. FRS niet bij naam noemen in verordening. Wel iets 

36. Overgenomen. 

37. Overgenomen 

38. Overgenomen 

39. Niet overgenomen. Staat reeds in de wet, artikel 3.28 Wnb 

40. Overgenomen. 

41. Is aan de WBE’s. Provincie heeft hierin geen rol. 

42. Overgenomen. FRS vervangen door registratiesysteem. 

43. Overgenomen. 

36. 4.24 

37. 4.24 

38. 4.25 

39. n.v.t. 

40. N.v.t. 

41. N.v.t. 

42. 4.15/4.25 

43. n.v.t. 

 



algemeens opnemen over registratieverplichting 

43. SBB en NM niet verplicht om lid te worden van WBE.  

   FBE 44. Eén FBE voor Drenthe 

45. Niet akkoord met verdeling 3:3 binnen FBE-bestuur; 1 

zetel voor maatschappelijke organisatie is voldoende 

46. Koppeling lidmaatschap bestuur FBE en schade 

47. Adviserende rol organisaties algemeen houden 

48. Benoeming voorzitter door bestuur, niet door prov. 

49. Eis dat voorzitter geen jachthouder mag zijn moet uit 

concept 

44. Overgenomen. 

45. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 28 

46. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 28 

47. Overgenomen. Naast provincie en Faunafonds geen adviseurs 

benoemd. 

48. Overgenomen. 

49. Overgenomen. 

44. 4.8 

45. 4.10 

46. 4.10 

47. 4.11 

48. 4.12 

49. 4.12 

 

4 18-02-16 De heren 

Wichers/

Rossingh 

WBE 50. Toewerken naar 6 WBE’s in Drenthe 

51. WBE’s moeten handvaten hebben om leden tot de orde 

te kunnen roepen 

52. TBO’s verplicht lid van WBE 

53. Afspraken met WBE’s over taakverdeling/verplichtingen 

m.b.t. tellingen 

50. Niet overgenomen. WBE’s kunnen op eigen initiatief besluiten te 

fuseren. De provincie wil dit niet dwingend opleggen. 

51. Niet overgenomen. Dit dienen de WBE’s in hun statuten te regelen. 

52. Niet overgenomen. Is in strijd met de wet. 

53. Overgenomen.  

50. 4.24 

51. N.v.t. 

52. n.v.t. 

53. 4.27 

 

   FBE 54. Eén FBE voor Drenthe  

55. Niet akkoord met verdeling 3:3 binnen FBE-bestuur; 1 

zetel voor maatschappelijke organisatie is voldoende 

56. Gegevens FBE niet onder Wob 

57. Benoeming leden en functieverdeling door FBE  

58. Provincie moet FBE voorzien van benodigde middelen 

en menskracht voor ondersteuning  

54. Overgenomen. 

55. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 28. 

56. De Wob heeft een eigen regime waarbij persoonsgegevens worden 

beschermd. Valt verder niet onder verantwoordelijkheid van de 

provincie. 

57. Overgenomen. Uitwerking dient de FBE in de statuten te regelen. 

58. Jaarlijks is een provinciaal budget beschikbaar voor de FBE.  

54. 4.8 

55. 4.10 

56. 4.15 

 

57. 4.10 

58. N.v.t. 

 

 

 

 

 

   FBP 59. Scheiding maken tussen jacht/schadebestrijding en 

duurzaam beheer 

59. Overgenomen. 59. 4.20/4.21 

5 29-02-16 WBE’s Noord 

Op 

persoonlij

ke titel. Er 

heeft nog 

geen 

afstemmi

ng binnen 

bestuur 

plaatsgevond

en 

WBE 60. Natuurlijke grens WBE’s hanteren, de provinciegrens 

geen harde grens, Kijken naar jacht- en telgebieden als 

begrenzing 

61. Begrenzing WBE’s op provinciesite publiceren 

62. Iedereen met rol in faunabeheer zou verplicht lid moeten 

worden van WBE. Zelf regelen in statuten WBE 

63. Zelf regelen regels schorsing leden bij 

overtredingen/niet tellen 

64. Regels omtrent tellingen geven houvast aan de 

verschillende soorten tellingen en registraties. Waarde 

trendtellingen niet altijd duidelijk 

65. Jaarlijkse afstemming met TBO’s over beheer, geen 

verplicht lid 

60. Niet overgenomen. PS van Drenthe kan geen regels stellen in 

omliggende provincies derhalve zijn grensoverschrijdingen niet 

gewenst. 

61. Overgenomen. 

62. Overgenomen. Verplichte lidmaatschap vrij gelaten om op te nemen 

in statuten WBE. 

63. Overgenomen. 

64. Overgenomen. In de POV en de toelichting duidelijk aangegeven op 

basis welke uitgangspunten er geteld moet worden. 

65. Niet overgenomen. WBE’s kunnen vrijwillig lid worden van de 

WBE’s en WBE’s kunnen zelf de TBO’s verzoeken om een 

afstemmingsoverleg. 

 

60. 4.24 

61. 4.25 

62. n.v.t. 

63. N.v.t. 

64. 4.27 

65. n.v.t. 

 

   FBE 66. Eén FBE voor Drenthe 

67. Verdeling bestuur in 3 beheerders/jacht, 2 

grondbezitters; 1 critici, 1 voorzitter. 

66. Overgenomen. 

67. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 28. 

68. Niet overgenomen. De FBE is zelf verantwoordelijk voor het 

66. 4.8 

67. 4.10 

68. 4.10 



68. Kwaliteitseisen stellen t.a.v. de bestuurders. aanstellen van goede bestuurders.  

 

   FBP 69. Eén loket voor faunabeheer 

70. Geldigheidsduur 6 jaar 

71. Minimale eisen mbt rapportage jacht 

72. Aantal meldingen kunnen niet gemeld in FRS terwijl 

aantal (bv. ganzen) stijgt 

73. Goedkeuring in bestuur alleen bij meerderheid 

74. Verwerking schademeldingen beter regelen 

69. Niet overgenomen. Valt buiten de scope van de implementatie. 

Door de provincie en de FBE wordt gewerkt aan een pilot m.b.t. één 

faunaloket. 

70. Overgenomen. 

71. Overgenomen. 

72. Niet overgenomen. Valt buiten de scope van de implementatie. Het 

signaal is doorgegeven aan de gebruikersgroep FRS. 

73. Overgenomen. 

74. Niet overgenomen. Valt buiten de scope van de implementatie. De 

provincie zal de kwestie bij BIJ12 onder de aandacht brengen. 

69. N.v.t. 

70. 4.18 

71. 4.22 

72. N.v.t. 

73. 4.23 lid 1 

74. N.v.t. 

 

6 07-03-16 WBE;s ZO-

Drenthe 

Op 

persoonlij

ke titel. Er 

heeft nog 

geen 

afstemmi

ng binnen 

bestuur 

plaatsgevond

en 

WBE 75. Akkoord ondergrens 4000 ha 

76. Publicatie begrenzingen WBE’s bij provincie  

77. Verplicht lid zelf regelen 

78. Zelf regelen m.b.t. schorsing leden bij overtredingen/niet 

tellen 

79. Verantwoordelijkheid tellingen regelen met FBE 

80. TBO’s betrekken bij beheer via overleg 

81. Zo weinig mogelijk in verordening, rest in statuten WBE 

75. Overgenomen. 

76. Overgenomen. 

77. Overgenomen. Zie beantwoording opmerking 63. 

78. Overgenomen. 

79. Niet overgenomen. Tellingen zijn een belangrijk onderdeel van het 

faunabeheer. Hier zijn regels over opgenomen. 

80. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 65 

81. Overgenomen. Er zijn uiteindelijk slechts 5 artikelen van toepassing 

op de WBE’s. 

75. 4.24 

76. 4.25 

77. n.v.t. 

78. N.v.t. 

79. 4.27 

80. n.v.t. 

81. 4.24-4.28 

 

   FBE 82. Eén FBE voor Drenthe 

83. Genoemd wordt mogelijkheid van vertegenwoordiger 

WBE, Boermarken, Weidevogelvereniging in FBE-

bestuur 

82. Overgenomen. 

83. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 28. 

82. 4.8 

83. 4.10 

 

   FBP 84. Geldigheidsduur 6 jaar 

85. Zo weinig mogelijk opnemen over jacht 

86. Goedkeuring in bestuur alleen bij meerderheid 

87. FRS moet gebruiksvriendelijker 

88. Kijken naar onkostenvergoeding/subsidiemogelijkheden 

voor WBE’s 

84. Overgenomen. 

85. Overgenomen. Enkel de wettelijke verplichting om te rapporteren en 

globale gegevens jachtsoorten zijn opgenomen. 

86. Overgenomen. 

87. Zie beantwoording opmerking 73. 

88. Niet overgenomen. Heeft de aandacht van de provincie. 

84. 4.18 lid 1 

85. 4.22 

86. 4.23 

87. N.v.t. 

88. N.v.t. 

 

7 03-03-16 WBE’s ZW-

Drenthe 

Op 

persoonlij

ke titel. Er 

heeft nog 

geen 

afstemmi

ng binnen 

bestuur 

plaatsgevond

WBE 89. Fusie WBE’s: geen groot ambtelijk apparaat; meer werk; 

meer afstand 

90. Overgangsfase en 2-jaarlijkse evaluatie 

91. Publicatie begrenzingen WBE’s bij Provincie 

92. Verplicht lid: iedereen die buiten gezelschap jaagt in 

WBE 

93. Regels opnemen t.a.v. schorsing leden bij overtredingen 

wordt teruggekoppeld naar WBE’s. 

94. Tellingen o.g.v. huidige ontheffingen 

95. TBO’s betrekken bij beheer door verplicht lid te worden 

89. Overgenomen. Alle huidige WBE’s kunnen blijven bestaan. 

90. Deels overgenomen, overgangsfase 1 jaar.. 

91. Overgenomen. 

92. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 6 

93. Niet overgenomen. Dienen de WBE’s zelf te regelen in hun statuten.  

94. Overgenomen. Tellingen zijn een belangrijk onderdeel van het 

faunabeheer. 

95. Niet overgenomen. Is in strijd met de wet.  

89. 4.24 

90. 4.24 lid 7 

91. 4.25 lid 3 

92. n.v.t. 

93. N.v.t. 

94. 4.27 

95. n.v.t. 

 

 



en 

   FBE 96. Eén FBE voor Drenthe 

97. 5 of 7 zetels bestuur 

98. Maatschappelijke organisatie in FBE bestuur moet 

inbreng, jachtrechten hebben 

99. WBE’s te weinig zeggenschap 

96. Overgenomen. 

97. Overgenomen. 6 bestuursleden en een onafhankelijke voorzitter. 

98. Niet overgenomen. In de wet is deze extra eis niet opgenomen. 

99. Overgenomen. WBE’s kunnen afvaardiging in FBE bestuur krijgen. 

96. 4.8 

97. 4.10/4.11 

98. 4.10 

99. 4.10 

 

   FBP 100. Moet mogelijk zijn FBP te verlengen  

101. Zo min mogelijk regels over jacht. Alleen wat bij wet 

is geregeld. “Wise use” principe 

102. Goedkeuring in bestuur alleen bij meerderheid. 

 

100. Overgenomen. FBP kan met één jaar verlengd worden. 

101. Deels overgenomen. Zie beantwoording opmerking 86. 

102. Overgenomen. 

100. 4.18 lid 3 

101. 4.22 

102. 4.23 

 

 

8 15-03-16 SBB, NM, 

DB; DB 

regio 

Noordoos

t, 

FB, HDL 

WBE 103. WBE’s fuseren: WBE zelf bepalen/toetsen; 

oppassen voor trendbreuk; bij duidelijke grens 

(vierbaansweg met gescheiden weghelften) kan 

grenscorrectie zinnig zijn;  

104. Publicatie begrenzing WBE’s bij provincie (en 

eventueel op FBEsite) 

105. Alle particuliere jachtaktehouders verplicht lid WBE 

106. TBO’s en overige jagers mogelijkheid bieden lid te 

worden 

107. Bij schadebestrijding van TBO geen lid (eenmalige 

actie) 

Opmerkingen bij regels schorsing leden bij 

overtredingen/niet tellen:  

108. Tellingen laten doen door BOA/overheid/provincie 

109. Sancties opnemen in ontheffingen 

110. FBE/WBE aan elkaar verantwoorden 

111. Voor resultaten beheer en afschieten 

wetenschappelijk bureau inschakelen 

112. Tellingen: uitbreiden naar schadebestrijding; 

evaluatie vanuit POV en FBP; trendontwikkeling 

bijhouden en bijsturen; niet in verordening 

113. TBO’s betrekken bij beheer door meer participatie in 

FBE; meer communicatie; problemen ad hoc 

behandelen 

103. Niet overgenomen. De huidige WBE’s kunnen blijven bestaan 

waarbij fuseren en grens aanpassingen op initiatief van de WBE’s 

plaatsvindt. 

104. Overgenomen. 

105. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 6. 

106. Niet overgenomen. Deze mogelijkheid staat reeds in de wet, 

artikel 3.14. 

107. Niet overgenomen. De wet verplicht alleen dat natuurlijke 

personen lid zijn van een WBE. TBO’s zijn rechtspersonen en 

hoeven derhalve geen lid te worden. 

108. Niet overgenomen. De WBE’s zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het faunabeheer. Tellen maakt hier deel vanuit 

waarmee deze taak uitgevoerd wordt door de WBE’s. 

109. Niet overgenomen. Valt buiten de scope van de implementatie. 

110. Overgenomen. De FBE is verantwoordelijk voor de coördinatie 

en rapporteren waarbij de WBE’s het feitelijke tellen organiseert. 

111. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 109 

112. Deels overgenomen. Soorten waar beheer op plaatsvindt, 

dienen geteld te worden en het afschot gerapporteerd.  

113. Overgenomen. De TBO’s kunnen zitting nemen in de FBE. 

103. 4.24 

104. 4.25 

105. n.v.t. 

106. n.v.t. 

107. n.v.t. 

108. 4.27 

109. n.v.t. 

110. 4.27 

111. 4.27 

112. 4.27 

113. 4.10 

 

 

   FBE 114. Eén FBE voor Drenthe 

115. FBE-bestuur: voorkeur toevoegen landelijke 

maatschappelijke partij bv NMFD  

116. Rol adviseur DB, DB regio Noordoost en FB bij 

bepaalde onderwerpen vastleggen in verordening 

117. Adviseur uit wetenschap heeft meer waarde; FF 

heeft zelfde achterban 

114. Overgenomen. 

115. Deels overgenomen. Er zijn drie bestuurszetels beschikbaar 

voor beschermende partijen. De invulling hiervan laat de provincie 

over aan de FBE. 

116. Niet overgenomen. De wet voorziet er reeds in dat adviseurs 

geraadpleegd kunnen worden, artikel 3.12 lid 2. 

117. Niet overgenomen. Het Faunafonds heeft een brede kennis van 

schade preventie en beheer en kan vanuit die achtergrond het 

bestuur adviseren.  

114. 4.8 

115. 4.10 

116. 4.11 

117. 4.11 

 

 

   FBP Opmerkingen v.w.b. overnemen huidige vereisten voor 118. Overgenomen. Beschrijving preventieve middelen als vereiste 118. 4.21 



FBP: 

118. Onder punt 3 m.b.t. eisen aangeven waarom 

alternatieve maatregelen niet als bevredigend kunnen 

worden beschouwd 

119. Aantonen dat gevraagde handeling significant 

effectiever is dan alternatieve middelen 

120. Uitleg over term beheer in verordening. Onderdeel 

jacht past niet in FBP 

121. Jacht moet maatschappelijk doel dienen. Dit 

terugzien in FBP 

122. Duidelijk aangeven wat met tellingen wordt gedaan 

en welke telgegevens worden gebruikt. 

123. Controlerende rol m.b.t. tellingen voor SOVON 

124. Geldigheidsduur FBP flexibel met elke 3 jaar 

tussentijdse evaluatie 

125. Opnemen over jacht: afschotgegevens en uitleg term 

redelijke wildstand 

126. Goedkeuring bij unanimiteit of 2/3 meerderheid. Ook 

minderheidsstandpunt weergeven. Aan GS voorleggen 

127. FBP moet gebaseerd zijn op FFBP 

voor een FBP opgenomen. 

119. Overgenomen. In een FBP dient aangetoond te worden waarom 

beheer noodzakelijk is en derhalve effectiever dan preventie. 

120. Niet overgenomen. De wet verplicht om jacht te omschrijven in 

het FBP. 

121. Niet overgenomen. Op basis van motie 127 Geurts 2015 zal 

t.a.v. de jacht de regeldruk verminderd worden. 

122. Overgenomen. Tellingen onderbouwen het FBP en het effect 

van beheer en schadebestrijding. 

123. Niet overgenomen. Het FBE-bestuur dient er op toe te zien dat 

er gevalideerde telgegevens gebruikt worden. 

124. Niet overgenomen. Periode van 3 jaar is te kort om te evalueren 

of maatregelen effectief zijn geweest. 

125. Deels overgenomen. Afschotgegevens dienen gerapporteerd te 

worden. Redelijke wildstand verschilt per regio en is reeds uitgelegd 

in de toelichting op de wet; wildstand waarbij de grondgebruiker 

geen onevenredig hoge schade ondervindt van het aanwezige wild. 

126. Deels overgenomen. Om minderheids- standpunten weer te 

geven kan FBE-bestuur zelf besluiten. 

127. Wij delen dit standpunt en een FBP zal hierop beoordeeld 

worden. 

119. 4.21 

120. n.v.t. 

121. 4.22 

122. 4.27 

123. 4.27 

124. 4.18 

125. 4.22 

126. 4.23 

127. 4.23 

 

9 15-04-16 DPG, LTO-

Noord 

WBE 128. Middelen van provincie voor uitvoering taken WBE’s 

129. WBE’s zelf beslissen over fusies 

130. Publicatie begrenzingen WBE’s op provinciesite, 

eventueel ook op servicepunt Faunabeheer Drenthe 

131. Jachthouders en TBO’s verplicht lid van WBE 

132. WBE’s zelf regels opstellen over schorsing bij 

overtredingen 

133. Tellingen: uitvoeren door WBE; FBE regelt dit met 

WBE; WBE’s niet verplichten meer te tellen dan wettelijk 

verplicht 

134. Invoer tellingen vergemakkelijken door bv app. 

135. TBO’s betrekken bij beheer door verplicht lid worden 

bij WBE 

128. Niet overgenomen, Valt buiten de scope van de implementatie. 

Heeft de aandacht van de provincie. 

129. Overgenomen. 

130. Overgenomen. 

131. Niet overgenomen. Verplichte lidmaatschap TBO’s in strijd met 

de wet. 

132. Overgenomen.  

133. Deels overgenomen. Verdeling taken bij tellingen zijn 

opgenomen. Er wordt echter gevraagd diersoorten te tellen die in 

het FBP worden opgenomen. 

134. Niet overgenomen. Valt buiten de scope van de implementatie. 

135. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 131. 

128. n.v.t. 

129. 4.24 

130. 4.25 

131. n.v.t. 

132. n.v.t. 

133. 4.27 

 

 

 

 

134. 4.27 

135. n.v.t. 

 

   FBE 136. Een FBE voor Drenthe 

137. FBE-bestuur: 3:3 is kans op patstelling; positie 

TBO’s versterken; kennis hebben van faunabeheer; 

Drentse Boermarken/ANV Drenthe/LTO in bestuur 

136. Overgenomen. 

137. Deels overgenomen. Zie beantwoording opmerking 28. De 

genoemde partijen kunnen zitting nemen in het FBE bestuur op één 

van de drie zetels voor beheerders. 

136. 4.8 

137. 4.10 

 

   FBP Opmerkingen v.w.b. overnemen huidige vereisten voor FBP 

138. Niet alleen gewassenschade vergoeden 

139. Op voorhand ontheffingen verlenen 

140. FBP richten op het voorkomen van schade. 

Schadeveroorzakende soorten opnemen 

141. Geldigheidsduur FBP 6 jaar met evaluatie na 3 jaar. 

Ook mogelijkheid tot verlengen 

138. Niet overgenomen. Valt buiten de scope van de implementatie.  

139. Niet overgenomen. Is in strijd met de wet. 

140. Overgenomen. Schadepreventie en bestrijding is kerntaak van 

de FBE. 

141. Deels overgenomen. Tussentijdse evaluatie wordt bevoegdheid 

FBE. 

142. Niet overgenomen. Is in strijd met de wet. 

138. n.v.t. 

139. n.v.t. 

140. 4.21 

141. 4.18 

 

 

142. 4.22 



142. Jacht: alleen sluiting van de jacht bij slecht weer 

opnemen 

143. Goedkeuring in bestuur bij meerderheid. Kan FBE 

eventueel regelen in statuten 

144. Geen aantasting om jacht en beheer toe te staan op 

DPG-terreinen 

143. Overgenomen. 

144. Overgenomen. Verhuur genot van de jacht is vastgelegd in de 

wet. 

143. 4.23 

144. 4.22 

 

 

10 27-06-16 NM FBP 145. Benoem ook bronnen als CBS,SOVON en gegevens 

van zoogdierenvereniging 

146. Telgegevens verzamelen, verwerken en valideren 

conform de geldende landelijke protocol 

145. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 124. 

146. Overgenomen. Tellingen conform telprotocol KJV of vereniging 

Het Reewild en zie ook beantwoording opmerking 124. 

145. 4.19 

146. 4.19/4.27 

 

 

 

11 17-06-16 NJV, DPG, 

Ver. Dr. 

Boermark

en, 

NOJG 

FBE 147. Regels omtrent zelfstandigheid FBE behoren in 

statuten FBE .  

148. Bepaling FRS voor toezicht en handhaving niet in 

verordening 

147. Overgenomen. Volgt uit de wet artikel 3.12. 

148. Niet overgenomen. De FBE en provincie promoten het gebruik 

van FRS voor de invoer van tellingen en afschot. Over deze 

gegevens dient de provincie te kunnen beschikken. 

147. 4.9 

148. 4.15 

 

   FBP 149. Valideren en controleren niet door bestuurders. 

150. Alleen Drentse populaties is te beperkt; ook landelijk 

kijken naar trends 

151. Eis om te beschrijven welke wijze rapportage jacht, 

is in strijd met toelichting amendement 107 van 

Leenders/Heerema 

149. Overgenomen. Tekst aangepast zodat bestuurders toezicht 

houden op gebruik gevalideerde gegevens. 

150. Niet overgenomen. De te verlenen ontheffingen en opdrachten 

worden gegeven voor de Drentse populatie. 

151. Niet overgenomen. De verplichting tot rapportage jacht staat in 

de wet. Provincie schrijft enkel voor dat de FBE de wijze van 

rapporteren opneemt in FBP. 

149. 4.19 

150. 4.20/4.21 

151. 4.22 

 

12 21-06-16 DB 

Noordoos

t 

 152. Altijd inzetten op preventieve middelen voordat 

overgegaan wordt op afschot. 

153. Voor vaststellen afschotlijst (eventueel middels 

stroomschema) kijken of doel(vergroten 

verkeersveiligheid) op andere wijze bereikt kan worden. 

152. Overgenomen. Zie beantwoording opmerking 120. 

153. Overgenomen. Zie beantwoording opmerking 120. 

152. 4.21 

153. n.v.t. 

 

13 22-06-16 LTO Noord FBE 154. De zelfstandigheid van de stichting wordt ondermijnd 154. Niet overgenomen. In de wet wordt gesteld dat PS regels stelt 

ten aanzien van de vertegenwoordiging van maatschappelijke 

organisaties in het bestuur van de faunabeheereenheid. 

154. 

    155. Veranderingen FBE bestuur worden doorgevoerd 

voordat PS een besluit hierover heeft genomen. 

155. Niet overgenomen. De veranderingen in het FBE bestuur zijn 

doorgevoerd zodat de FBE een faunabeheerplan kon opstellen 

voorafgaand aan de implementatie van de Wet natuurbescherming. 

Het had de voorkeur van de provincie om hiermee te wachten tot na 

inwerkingtreding van de wet maar het is de FBE geweest die de 

keus heeft gemaakt om versneld een en ander op te pakken. 

155. 

    156. Samenstelling FBE spiegelen aan oorspronkelijke 

doel FBE.  

156. Niet overgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van het FBE 

bestuur en voorzitter om te zorgen voor een goede en brede 

vertegenwoordiging van bij faunabeheer betrokken partijen. 

156. 

14 29-06-16 Ver. Drentse 

Boermark

en 

FBE 157. Wil als organisatie in bestuur FBE 

158. Ziet lidmaatschap van organisatie die subsidie 

ontvangt van provincie aan bestuur FBE als 

belangenverstrengeling 

157. Overgenomen. De Vereniging van Drentse Boermarken kunnen 

één van de drie zetels voor beheerders krijgen. De FBE is 

uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de verdeling. 

158. Niet overgenomen. Het is een verantwoordelijkheid van de FBE 

om de juiste organisaties op te nemen in het bestuur. 

157. 4.10 

158. 4.10 

 



15 30-06-16 WBE Havelte FBE 159. Dierenbescherming en Faunabescherming niet 

toelaten in bestuur FBE. Hebben geen constructieve 

opstelling 

159. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 128. De 

Dierenbescherming en Faunabescherming kunnen één van de drie 

zetels voor beschermers verkrijgen. Het is een verantwoordelijkheid 

van de FBE om de juiste organisaties op te nemen in het bestuur. 

159. 4.10 

16 30-06-16 KJV FBE 160. Bestuurssamenstelling FBE behoort in statuten FBE 

en niet de een verordening.  

161. Bepaling FRS voor toezicht en handhaving niet in 

verordening. 

160. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 28. 

161. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 149. 

160. 4.10 

161. 4.15 

 

   FBP 162. Het woord “duurzame” verwijderen bij de term jacht 

aangezien jacht per definitie duurzaam is 

163. Valideren en controleren niet door bestuurders.  

164. Enkel hebben over populaties i.p.v. Drentse 

populaties 

165. Eis om te beschrijven welke wijze rapportage jacht, 

is in strijd met toelichting amendement 107 van 

Leenders/Heerema. Deze zin hierover opnemen: 

“kwantitatieve gegevens over de populatieontwikkeling 

van de wildsoorten ten aanzien waarvan de uitoefening 

van de jacht plaatsvindt” 

162. Overgenomen. Duurzaam verwijdert. 

163. Overgenomen. Zie beantwoording opmerking 150. 

164. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 151. 

165. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 152. 

162. 4.22 

163. 4.19 

164. 4.20/4.21 

165. 4.22 

 

   WBE 166. Geen verplichting wijzigingen grenzen van 

jachtvelden vastleggen (administratieve last) 

167. Geen verplichting lidmaatschap WBE voor 

jachtopzichter en jachtaktehouder met 

buitengezelschapverklaring (admin. last) 

168. Eisen omtrent deelnemen trendtellingen t.b.v. FBP 

kunnen niet verplicht gesteld worden. 

166. Niet overgenomen. De toewijzing van afschot kan op 

jachtveldniveau gebeuren. Deze zullen hierbij vast moeten liggen 

en inzichtelijk moeten zijn. 

167. Overgenomen. Geen extra eisen gesteld ten opzichte van de 

wet. 

168. Niet overgenomen. Zie beantwoording opmerking 109.  

166. 4.25 

167. n.v.t. 

 

 

 

168. 4.27 

17 4-7-2016 Mr. W. 

Urlings 

FBE 169. Bestuur FBE 3:3 en onafhankelijk voorzitter 

170. Max. zittingsperiode 2 x 4 jaar 

171. Voorzitter wordt voor 1e jaar benoemd door 

provincie. Vervolgens wordt voorzitter benoemd op 

voordracht van zittende leden door provincie 

172. Vergoeding op basis van vergoeding staten- en 

cieleden  

173. In toelichting namen van representatief geachte 

organisaties 

169. Overgenomen. 

170. Niet overgenomen. Dit dient in de statuten van de FBE 

opgenomen te worden. 

171. Niet overgenomen Benoeming van de voorzitter is 

verantwoordelijkheid van bestuur. 

172. Niet overgenomen. Valt buiten de scope van de implementatie. 

173. Overgenomen.  

169. 4.10 

170. n.v.t. 

171. 4.12 

172. n.v.t. 

173. 4.10 

 

18 6-7-2016 Gemeente 

Tynaarlo 

FBP 174. In verordening vergoeding faunaschade in de 

toelichting een inspanningsverplichting van provincie 

opnemen binnen hoeveel tijd zaak afdoen. 

175. Mist duidelijke omschrijving van definitief getaxeerd 

(artikel 3). Is dat voor of na taxatie. 

174. Niet overgenomen. De afhandeling valt onder de Awb. 

175. Niet overgenomen. Betreft de beleidsregels van het Faunafonds 

en deze vallen buiten de scope van de implementatie. 

174. n.v.t. 

175. n.v.t. 

 

 



Verwerking reacties stakeholders, onderdeel houtopstanden

Nr. Datum Reactie van Inhoud reactie Actie provincie Art. nr.

1 9-jun-16 Natuurmonumenten

Kap om natuurdoeltype van de provinciale 

ambitiekaart te realiseren zal een 

ontheffingsgrond voor herplant moeten 

zijn. 

Niet aangepast. Ambitiekaart is een subsidiekaart 

gekoppeld aan de SKNL. De kaart is geen beleidskaart en 

daarom niet geschikt voor dat doel.

paragraaf 4.2 

Beleidsregels

2 Staatsbosbeheer

Kap om natuurdoeltype van de provinciale 

ambitiekaart te realiseren zal een 

ontheffingsgrond voor herplant moeten 

zijn. 

Niet aangepast. Ambitiekaart is een subsidiekaart 

gekoppeld aan de SKNL. De kaart is geen beleidskaart en 

daarom niet geschikt voor dat doel.

paragraaf 4.2 

Beleidsregels

3 27-jun-16 Rijkswaterstaat

De huidige ontheffing van Rijkswaterstaat 

zou in stand moeten blijven.

De provincie is in afwachting van de aanpassing van de 

huidige ontheffing. Met het huidige voorstel tot aanpassing 

van de ontheffing kunnen we instemmen. 

paragraaf 4.3 

Beleidsregels

4

Opnemen dat de verordening enkel geldt 

in Drenthe

De POV tekst geldt uitsluitend voor het grondgebied 

waarvoor Provinciale Staten het bevoegd gezag is. Dit hoeft 

niet expliciet opgenomen te worden.

4.32 POV

5

Artikel 2 is moeilijk leesbaar geformuleerd Dit gaat over artikel 4.32 in de POV. Dit artikel is deels 

herschreven en verduidelijkt. 

4.32 POV

6

Artikel 3 lid 5 sub i dient toegelicht te 

worden

Dit gaat over artikel 4.34, sub a onder 6 POV. Het artikel is 

tekstueel verduidelijkt.

4.34 sub a onder 6 

POV

7

Strengere eisen bij compensatie i.v.m. 

bestemmingsplan dient toegelicht te 

worden.

De compensatie EHS is al geregeld in artikel 3.35 POV. 

Daarnaast hebben de meeste gemeenten in hun 

compensatieverordening regels gesteld t.a.v. compensatie. 

Aanvullende regels hebben wij daarom niet gesteld. 

4.34 POV

8

of dient en/of te zijn Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. Het betreffende lid uit de beleidsregels wordt om 

andere redenen geschrapt. 

paragraaf 4.1 

Beleidsregels

9

In art. 2 lid 2 van de beleidsregels is niet 

duidelijk of dit een limitatieve opsomming 

is.

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. De opsomming is niet limitatief er kunnen zich 

andere situaties voordoen. Er zal dan een individuele 

afweging gemaakt moeten worden

paragraaf 4.2 

Beleidsregels

10

In toelichting staat dat alle taken over 

gaan naar de provincie wat niet zo is.

De toelichting is aangepast naar aanleiding van deze 

opmerking. Landelijke infrastructuur, waterkeringen en 

energienetwerk alsmede militaire terreinen blijft EZ 

bevoegd.

paragraaf 4.3 

Beleidsregels



11

Wie is bevoegd gezag als RWS op 

eigendom van derden kapt voor uitvoering 

werk.

In artikel 1.3 lid 1 van Besluit natuurbescherming is 

opgenomen wanneer EZ bevoegd gezag is.

algemene vraag

12 27-jun-16 Woudreus

Middels vervangen door: door middel van Dit is aangepast in artikel 4.31 POV 4.31 POV

13 Welke vervangen door die Dit is aangepast in artikel 4.32 POV 4.32 POV

14

Doelen vervangen door doelstellingen Niet aangepast in artikel 4.32 POV, doelen sluit beter aan 

bij de overige artikelen.

4.32 POV

15

Compensatie dient voor de velling plaats 

te vinden conform Habitatrichtlijn.

Niet aangepast, dit betreft andere regelgeving die niet in 

POV herhaald dient te worden.

4.33 POV

16

Er dient een bankgarantie afgegeven te 

worden om te zorgen voor compensatie

Niet aangepast, de huidige praktijk wijst niet uit dat 

compensaties niet worden uitgevoerd.

4.34 POV

17

Mag vervangen door mag of moet Is aangepast, in artikel 4.34, lid 1 onder 5 staat nu "moet". 4.34, lid 1 onder 5 

POV

18 Bosbodem vervangen door bosgrond. Het artikel is komen te vervallen, zie reactie 7. 4.34 POV

19

De overcompensatie niet enkel bij 

bestemmingsplannen verlangen maar bij 

alle compensatie.

Het artikel is komen te vervallen, zie reactie 7. 4.34 POV

20

Er dient opgenomen te worden dat 

bosbodems worden beschermd tegen 

vernieling bij kap.

Niet aangepast, bosbodemontwikkeling gaat door na de 

kap. Slechts enkele soorten zullen tijdelijk achteruitgang 

vertonen i.v.m. meer licht op de bodem.

4.34 POV

21 Productie toevoegen Is overgenomen in artikel 4.34 onder c POV. 4.34 sub c POV

22

Artikel over tijdelijk productiebos dient 

verduidelijkt te worden

Artikel 4.35 is tekstueel aangepast. De sub artikelen zijn in 

leden geplaatst. 

4.35 POV

23

De vrijstelling voor tijdelijke productiebos 

kan niet automatisch verleend worden.

Niet aangepast, dit betreft tijdelijke bossen als alternatief op 

een landbouwgewas waarbij de grond een 

landbouwkundige bestemming blijft houden. De werkwijze 

van een automatische vrijstelling na een melding blijft 

ongewijzigd ten opzichte van de huidige regeling.  

4.35 POV

24

Productie van biomassa zal als doel 

opgenomen moeten worden

Niet aangepast, de productie van biomassa is geen 

provinciale doelstelling.

4.35 POV

25

Art. 1 lid 2 beleidsregels doorkruist de 

Habitatrichtlijn.

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. In de concept beleidsregels hebben wij dit lid 

geschrapt. Het beschermen van leefgebieden en de 

gunstige staat van instandhouding is al elders in de Wet 

natuurbescherming geregeld als een uitwerking van de 

Habitatrichtlijn. 

paragraaf 4.1 

Beleidsregels



26

"Wegnemen" vervangen door 

"onherstelbaar verloren gegaan".

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. Niet aangepast, wegnemen is in de praktijk beter 

aantoonbaar.

paragraaf 4.1 

Beleidsregels

27

Verstoren is in strijd met vogel- en 

habitatrichtlijn

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. In de concept beleidsregels hebben wij dit lid 

geschrapt. Het beschermen van leefgebieden en de 

gunstige staat van instandhouding is al elders in de Wet 

natuurbescherming geregeld als een uitwerking van de 

Habitatrichtlijn. 

paragraaf 4.1 

Beleidsregels

28

Artikel 1 lid 1 en 3 van de beleidsregels 

kunnen beter samengevoegd worden

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. Het artikel is samengevoegd.

paragraaf 4.1 

Beleidsregels

29

Ook bij velling t.b.v. hydrologisch herstel 

zal compensatie met wegingsfactor 

moeten plaatsvinden

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. Voor hydrologisch herstel is toegevoegd dat dit 

alleen kan voor zover de provincie ruimte heeft binnen 

natuurontwikkelingsprojecten hiervoor een zelfde 

oppervlakte bos aan te leggen. De facto gaat hierdoor geen 

bosareaal verloren. Een compensatie met wegingsfactor 

vinden wij niet wenselijk in dit soort gevallen.

paragraaf 4.2 

Beleidsregels

30

Generieke ontheffing zou niet mogelijk 

gemaakt moeten worden

Niet aangepast, om o.a. regeldruk te verminderen voor 

grote boseigenaren is generieke ontheffing wenselijk. Zie 

verder de toelichting bij de POV.

paragraaf 4.3 

Beleidsregels

31

Ontheffing Staatsbosbeheer dient 

ingetrokken te worden.

Betreft uitvoering van de beleidsregel van Gedeputeerde 

staten. Het beleid is gericht op het intrekken van de huidige 

ontheffingen maar hiervoor in de plaats de mogelijkheid 

opnemen om een andere generieke ontheffing aan te 

vragen onder "drentse" voorwaarden. Zie de toelichting bij 

de paragraaf 4.3 van de beleidsregels voor deze 

voorwaarden.

paragraaf 4.3 

Beleidsregels

32 13-jun-16 AVIH

Compensatie dient voor de velling plaats 

te vinden.

De aanvraag voor compensatie elders uit artikel 4.33 POV 

hebben wij laten staan op 2 jaar na de kap. Hiermee wordt 

keuzevrijheid behouden.

4.33 POV

33

Compensatie in en buiten NNN beter 

toelichten.

De mogelijkheden zijn verruimd t.o.v. een eerdere 

ambtelijke versie. Wel is geregeld dat de herplant op 

landbouwgrond moet plaatsvinden bij bosomvorming naar 

landbouwgrond.

4.34, lid 1, onder 5 

POV

34

"Ontwikkeltijd bosbodem" vervangen door 

"heeft bos gestaan"

Het artikel is komen te vervallen, zie reactie 7. 4.34 POV

35 Houtproductie toevoegen Is overgenomen in artikel 4.34 sub c POV. 4.34 sub c POV



36

De vrijstelling voor de aanleg van bos op 

landbouwgronden is niet duidelijk 

geformuleerd. 

Niet aangepast, dit betreft tijdelijke bossen als alternatief op 

een landbouwgewas waarbij de grond een 

landbouwkundige bestemming blijft houden. De werkwijze 

van een automatische vrijstelling na een melding blijft 

ongewijzigd ten opzichte van de huidige regeling.  

4.35 POV

37

"Wegnemen" vervangen door 

"onherstelbaar verloren gegaan".

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. Niet aangepast in de concept beleidsregels, 

wegnemen is in de praktijk beter aantoonbaar.

paragraaf 4.1 

Beleidsregels

38

Artikel 1 lid 2 van de beleidsregels is multi-

interpretabel

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. Het lid is verwijderd om andere redenen (zie 

reactie 27)

paragraaf 4.1 

Beleidsregels

39

De aanvraag van ontheffing herplantplicht 

dient voor de velling aangevraagd te 

worden.

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. N.a.v. de zienswijze(n) hierover hebben wij t.o.v. de 

concept beleidsregels de termijn voor de ontheffing van de 

herplantplicht veranderd. Deze staat niet langer op twee 

jaren maar moet aangevraagd worden uiterlijk op het 

moment van de kap.

paragraaf 4.2 

Beleidsregels

40

De voorwaarden van ontheffing van de 

herplantplicht is te ruim.

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. Voor hydrologisch herstel is toegevoegd dat dit 

alleen kan voor zover de provincie ruimte heeft binnen 

natuurontwikkelingsprojecten hiervoor een zelfde 

oppervlakte bos aan te leggen. De facto gaat hierdoor geen 

bosareaal verloren. Een compensatie met wegingsfactor 

vinden wij niet wenselijk in dit soort gevallen.

paragraaf 4.2 

Beleidsregels

41

Artikel 3 beleidsregels veroorzaken 

rechtsongelijkheid.

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. Niet aangepast, voor alle vellingen gelden dezelfde 

regels waarbij enkele de wijze van administratieve 

afhandeling van de grote bosbezitters afwijkt. Ook bij een 

generieke ontheffing zal herplant moeten worden.

paragraaf 4.3 

Beleidsregels

42 28-jun-16 Gemeente Meppel

Minimaal 1:25.000 wordt niet begrepen 

door burgers

Aangepast, minimaal is weggehaald in artikel 4.31 POV. 4.31 POV

43

Waarom is herbebossing niet opgenomen 

in de definities van de POV

Niet aangepast, in verband met de leesbaarheid van de 

POV. Met artikel 4.32 wordt artikel 4.3, lid 3 Wet 

natuurbescherming uitgelegd.

4.32 POV



44

De opsomming van sub artikelen artikel 2 

is fout geformuleerd

De opsomming is in artikel 4.32 POV geherformuleerd en 

verduidelijkt. 

4.32 POV

45

De sub artikelen uit artikel 3 zijn middelen 

die niet in de POV thuis horen.

Artikel 4.35 is tekstueel aangepast. De sub artikelen zijn in 

leden geplaatst. 

4.35 POV

46

De opsomming sluit niet goed aan bij het 

gestelde in het artikel.

Artikel 4.35 is tekstueel aangepast. De sub artikelen zijn in 

leden geplaatst. 

4.35 POV

47

Moeten gemeenten de beleidsregels 

naleven.

Beleidsregels binden het orgaan dat ze heeft vastgesteld. 

Gedeputeerde Staten is zodoende verplicht om te handelen 

conform haar eigen beleid tenzij er omstandigheden zijn die 

het onevenredig maken om conform deze beleidsregels te 

handelen. Gemeenten hoeven dus niet deze voor GS 

geschreven beleidsregels na te leven.

algemene vraag

48

Zijn de kaders en waarden uit artikel 1 van 

de beleidsregels ergens anders verder 

uitgewerkt

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. Het artikel is herschreven. Er is voor gekozen het 

beleid op hoofdlijnen te beschrijven 

paragraaf 4.1 

Beleidsregels

49

Is het wenselijk om een ontheffing te 

verlenen voor herplanttermijn?

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. Voor natuurlijke verjonging is dit in sommige 

gevallen wenselijk

paragraaf 4.2 

Beleidsregels

50

Zinsopbouw ten aanzien van natuurlijke 

verjonging is niet goed. 

Dit gaat over de beleidsregels en betreft een bevoegdheid 

van GS. De zinsopbouw is aangepast. 

paragraaf 4.2 

Beleidsregels

51 29-jun-16

Natuurvereniging 

Zuidwolde

Kan de provincie een kaart maken met 

beschermde landschapselementen 

waarvoor een kapverbod geldt

Niet aangepast, kapmeldingen worden individueel 

beoordeeld op basis van de vastgestelde POV en 

beleidsregels.

algemene vraag

52

Is het mogelijk om middels 

dwangsommen te zorgen dat herplant 

wordt gerealiseerd.

Ja dat kan, vanaf de inwerkingtreding van de Wet 

natuurbescherming kan de provincie naast het 

strafrechtelijk spoor ook bestuursrechtelijk optreden (dus 

een last onder dwangsom) tegen overtredingen. De huidige 

praktijk wijst niet uit dat gemelde compensaties niet worden 

uitgevoerd. 

algemene vraag

53 30-mei-16

Gesprek 

soortenbescher- 

ming 30 mei 2016

Voor houtopstanden welke belangrijk zijn 

voor vleermuizen moet een kapverbod 

opgelegd kunnen worden.

Niet aangepast in de beleidsregels, in de 

ontvangstbevestiging van een kapmelding zal de aanvrager 

geattendeerd worden op andere regelgeving. Op basis van 

die andere wetgeving (3.5 Wnb) zal getoets moeten worden 

of er voor de vleermuizen beschermde leefgebied verloren 

gaat.

paragraaf 4.1 

Beleidsregels



54 24-mei-16

Gesprek 

houtopstanden 24 

mei 2016

Het indienen van een kapmelding met 

aangetekend formulier is niet meer van 

deze tijd. 

Aangepast, gewijzigd in digitaal indienen. 4.31 POV

55

In plaats van een kaart als verplichte 

bijlage zouden de XY-coördinaten 

voldoende moeten zijn.

Niet aangepast, op een kaart kan de oppervlakte worden 

ingetekend. XY-coördinaten zijn enkel een punt op de kaart.

4.31  POV

56

Op het formulier van de kapmelding dient 

reeds te staan dat er pas na 4 weken 

gekapt mag worden.

Niet aangepast, de provincie neemt het huidige formulier 

van RVO over. De 4 weken termijn wordt opgenomen in de 

ontvangstbevestiging en staat in artikel 4.31 van de POV.

4.31  POV

57

Een bedekkingsgraad van 80% is te hoog 

bij natuurlijke verjonging en voor 

natuurlijke bossen niet noodzakelijk.

Niet aangepast, de 80% bedekking graad (uit artikel 4.32 

POV) sluit aan bij de reeds bestaande vereisten voor 

herbebossing op grond van de Boswet.

4.32 POV

58

De drie jaar termijn voor natuurlijke 

verjonging is te kort.

In de beleidsregels van GS is hieraan tegemoet gekomen 

door als beleid op te nemen dat voor de verlenging van de 

termijn van herplant in geval van natuurlijke verjonging 

ontheffing wordt verleend voor 5 jaar.

paragraaf 4.2 

Beleidsregels

59

Eigenaren die ook in andere provincies 

eigendom hebben zouden hierop moeten 

kunnen compenseren.

Dit is aangepast t.o.v. van de eerste ambtelijke 

conceptversie. Er mag gecompenseerd worden in Drenthe, 

Groningen en Friesland, net als in de huidige praktijk.

4.34 sub a onder 1  

POV

60

De huidige formulering maakt het voor 

gemeenten mogelijk om voorafgaand aan 

een bestemmingsplanwijziging reeds te 

compenseren zonder dat er 

overcompensatie plaats hoeft te vinden.

Als het waardevolle beplanting betreft zal compensatie op 

andere gronden worden geweigerd op grond van artikel 

4.34 sub d POV. 

4.34 sub d POV

61

Artikel 1 beleidsregels is niet goed 

geformuleerd.

Het artikel is anders geformuleerd. paragraaf 4.1 

Beleidsregels

62

Is het mogelijk om een kaart vast te 

stellen waarop te beschermen houtwallen 

worden opgenomen.

Niet aangepast, hiermee verliezen de overige houtwallen 

hun bescherming. Er is bovendien geen provincie dekkende 

kaart van alle te beschermen houtwallen.

algemene vraag

63

Kan de provincie de kapmeldingen 

openbaar maken.

Tegen kapmeldingen bestaat geen wettelijke 

reactiemogelijkheid. Openbaar maken heeft derhalve geen 

toegevoegde waarde.

algemene vraag

64

Is het mogelijk om weer een vrijstelling 

voor de bebossing van landbouwgronden 

op te nemen.

Aan dit verzoek is tegemoetgekomen, hiervoor is artikel 

4.35 in POV opgenomen.

4.35 POV



65

Welke oppervlakte hanteert de provincie 

in het geval van groepenkap als 

ondergrens voor het doen van een 

kapmelding. 

Hierover zullen nadere werkafspraken worden gemaakt. algemene vraag



Nr. Bevoegdheden GS Was Wordt Artikel Wnb Voorstel Argumenten

1 Besluiten over project/ handeling met nadelige 

gevolgen voor de in de Wnb beschermde planten 

en dieren, of een N2000 gebied dat geheel of 

gedeeltelijk in een andere provincie ligt. 

GS neemt pas besluit nadat 

overeenstemming is bereikt met de 

andere provincie.

GS neemt pas besluit nadat 

overeenstemming is bereikt met de andere 

provincie.

1.3 lid 3 Geen actie nodig. Werkwijze blijft zoals het was. Instemming 

voor PAS beschikkingen wordt 

stilzwijgende verleend als er door de 

andere provincie(s) niet gereageerd wordt 

op de toegezonden ontwerpbeschikking.

2 Besluiten over handeling of project dat in 

hoofdzaak in de provincie wordt gerealiseerd/ 

verricht 

GS van de provincie waar het project/ 

handeling grotendeels wordt verricht/ 

gerealiseerd neemt besluit

GS van de provincie waar het project/ 

handeling grotendeels wordt verricht/ 

gerealiseerd neemt besluit in 

overeenstemming met GS andere 

provincie.

1.3 lid 4 Geen actie nodig. Werkwijze blijft zoals het was.

3 Verstrekken gegevens aan de minister 

overeenomstig de vereisten van de VRL en de 

HRL. Het gaat hier om gegevens mbt door GS of 

PS genomen besluiten of getroffen maatregelen, 

of van invloed op de gunstige staat van 

instandhouding van de Vogel- en Habitatrichtlijn 

soorten en habitats. 

Jaarlijks stuurt GS een lijst met verleende 

ontheffingen en aanwijzingen en gedode 

dieren en vogels naar de minister.

Jaarlijks stuurt GS een lijst met verleende 

ontheffingen en aanwijzingen en gedode 

dieren en vogels naar de minister.

1.8 lid 3 Geen actie nodig. Werkwijze blijft zoals het was.

4 Verplichting nemen maatregelen tbv 

bescherming, instandhouding of herstel van 

biotopen en leefgebieden voor vogels en 

beschermde dieren en hun leefomgeving anders 

dan vogels.

De bevoegdheden waren bij de minister 

belegd.

Zorgplicht komt bij Gedeputeerde Staten te 

liggen. Gedeputeerde staten van de 

provincies, nemen ieder in hun provincie, 

tezamen zorg dragen voor het nemen van 

de nodige maatregelen. 

1.12 lid 1 Dit moet worden opgepakt door team 

Natuur en Water als onderdeel van de 

taken die reeds zijn vastgesteld in het 

Flora en faunabeleidsplan. Bijvoorbeeld 

opstellen Drentsche rode lijst van 

provinciaal zeldzame soorten.

Uitvoering/uitwerking van vastgesteld 

beleid.

5 Zorg dragen voor totstandkoming en 

instandhouding provinciale deel landelijk 

natuurnetwerk 

In natuurpact 2014 is de afspraak 

gemaakt dat GS zorg zal dragen voor de 

uitvoering

In natuurpact 2014 is de afspraak gemaakt 

dat GS zorg zal dragen voor de uitvoering

1.12 lid 2 Geen actie nodig. Werkwijze blijft zoals het was.

6 Aanwijzen gebieden welke buiten NNN liggen. 

Gebieden van natuur- of landschappelijke 

waarden, met inachtneming van hun 

cultuurhistorische kenmerken. 

Gebieden aanwijzen als zgn 

"natuurmonumenten" dan wel "beschermd 

landschapsgezicht" 

Gebieden aanwijzen als zgn "bijzondere 

provinciale natuurgebieden" dan wel 

"bijzondere provinciale landschappen". 

1.12 lid 3 Overcingel aanwijzen na overleg met 

gemeente.

De provincie is van mening dat vanwege 

de aanwezige natuurwaarden in 

Overcingel de bescherming daar 

gecontinueerd moet worden. Daarom 

wordt een procedure gestart tot aanwijzen 

van Overcingel als bijzonder provinciaal 

natuurgebied.

7 Monitoren inspanning voor het behalen van de 

doelstellingen van de Vogel- en habitatrichtlijn. 

Samen met minister veantwoording 

instandhoudingsdoelen verantwoorden

Samen met minister veantwoording 

instandhoudingsdoelen verantwoorden.

1.12 lid 4 Geen actie nodig. Betreft voortzetting van de nu al reguliere 

werkwijze.

8 Hoofdstuk 2

9 Zorg uitvoering instandhoudingsdoelen N2000 

gebieden.

De uitvoering van de passende 

maatregelen was een gedeelde 

verantwoordelijkheid tussen GS en de 

minister

GS is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de beheerplannen (de minister blijft 

ook bevoegd voor deze inspanningsplicht).

2.2 lid 1 en 2 Geen actie nodig. Betreft voortzetting van de nu al reguliere 

werkwijze.

10 Vaststellen beheerplannen N2000 gebieden GS en de minister zijn verplicht om 

beheerplannen vast te stellen

GS en de minister zijn verplicht om 

beheerplannen vast te stellen

2.3 lid 1 en 2 Geen actie nodig. Betreft voortzetting van de nu al reguliere 

werkwijze. De beheerplannen zijn in 

afrondende fase voor de eerste termijn van 

zes jaar. Hier is geen actie nodig op het 

moment

11 Tijdige uitvoer beheerplan De uitvoering van de beheerplannen is 

een gedeelde verantwoordelijkheid tussen 

GS en de minister

De uitvoering van de beheerplannen is een 

gedeelde verantwoordelijkheid tussen GS 

en de minister

2.3 lid 3 Geen actie nodig. Betreft voortzetting van de nu al reguliere 

werkwijze.

12 Wijzigen beheerplan tijdens looptijd Niet expliciet opgenomen in huidige 

Natuurbeschermingswet

GS wordt bevoegd wijzigingen vast te 

stellen.

2.3. lid 6 Geen actie nodig. Betreft reguliere werkzaamheden.

13 Opleggen verplichtingen en het staken van de 

uitvoering van een werk als 

instandhoudingsdoelstellingen N2000 gebieden 

in gevaar komen.

De minister of GS is bevoegd. De minister of GS is bevoegd. 2.4 Geen actie nodig. Betreft reguliere werkzaamheden.



14 Toegang N2000 gebied ontzeggen bij in gevaar 

komen van de instandhoudingsdoelstellingen

De minister of GS is bevoegd. De minister of GS is bevoegd. 2.5 Geen actie nodig. Betreft reguliere werkzaamheden.

15 Zorgdragen voor de verrichting van handelingen  

voor de instandhoudingsdoelstellingen van een 

N2000 gebied.

De minister of GS is bevoegd. De minister of GS is bevoegd. 2.6 lid 1,2,4 Geen actie nodig. Betreft reguliere werkzaamheden.

16 Verlenen van een vergunning De minister of GS is bevoegd. De minister of GS is bevoegd. 2.7 lid 3 Geen actie nodig. Betreft reguliere werkzaamheden.

17 Vergunningverlening uitsluitend indien uit de 

passende beoordeling is gebleken dat er geen 

natuurlijke kenmerken van het gebied worden 

aangetast

De minister of GS is bevoegd. De minister of GS is bevoegd. 2.8 lid 3 Geen actie nodig. Betreft reguliere werkzaamheden.

18 Enkel verlenen vergunning welke 

instandhoudingsdoelstellingen aantast indien 

deze noodzakelijk is in verband met gevaar 

menselijke gezondheid, openbare veiligheid of 

milieueffecten.

Minister vraagt advies bij Europese 

commissie.

Minister vraagt advies bij Europese 

commissie.

2.8 lid 5 en 6 Geen actie nodig. Betreft reguliere werkzaamheden.

19 Melden compenserende maatregelen aan de 

minister.

GS verzend een afschrift van alle 

verleende ontheffingen aan de minister.

GS verzend een afschrift van alle 

verleende ontheffingen aan de minister.

2.8 lid 7 Geen actie nodig. Betreft reguliere werkzaamheden.

20 Handelingen die verder nergens onder passen 

maar wellicht negatieve effecten hebben op N-

2000.

De minister of GS is bevoegd. De minister of GS is bevoegd. 2.8 lid 9 Geen actie nodig. Betreft reguliere werkzaamheden.

21 Hoofdstuk 3

22 Verlenen ontheffing voor de verboden die gelden 

voor de beschermde vogels in de nieuwe wet.

De minister verleent ontheffingen. GS verleent ontheffingen. 3.3 lid 1 Betreft reguliere werkzaamheden van 

het afhandelen van aanvragen. Taak 

beleggen bij VTH en extra formatie 

toevoegen aan dit team.

De huidige formatie voorziet niet in 

personeel voor deze werkzaamheden.

23 Ontheffing verlenen voor vangen vogels met bij 

de VRL verboden middelen/ methoden

De minister verleent ontheffingen. GS verleent ontheffingen. 3.4 lid 2 Betreft reguliere werkzaamheden van 

het afhandelen van aanvragen. Taak 

beleggen bij VTH en extra formatie 

toevoegen aan dit team.

De huidige formatie voorziet niet in 

personeel voor deze werkzaamheden.

24 Regels stellen bij onttrekking van een soort ter 

vermeerdering.

De minister stelt regels op. GS verleent ontheffingen. 3.7 lid 3 Geen actie nodig. Minister heeft deze AMVB niet uitgewerkt.

25 Ontheffing verlenen voor verboden (doden, 

vangen, verstoren etc) mbt Europees 

beschermde dieren en planten

Bevoegdheden zijn deels bij de minister 

en deels bij GS belegd

GS verleent ontheffingen. 3.8 lid 1 Betreft reguliere werkzaamheden van 

het afhandelen van aanvragen. Taak 

beleggen bij VTH en extra formatie 

toevoegen aan dit team.

De huidige formatie voorziet niet in 

personeel voor deze werkzaamheden.

26 Verlenen ontheffing van de regels van de AMVB 

als bedoeld in 3.7

De minister stelt regels op. GS verleent ontheffingen. 3.8 lid 4 Geen actie nodig. Minister heeft deze AMVB niet uitgewerkt.

27 Ontheffing voor gebruiken verboden middelen 

dan wel methoden mbt de Europees 

beschermde dieren en planten

Middelen en methoden dienen door PS te 

worden aangewezen. GS kan de 

aangewezen middelen koppelen aan een 

ontheffing.

Middelen en methoden dienen door de 

minister te worden aangewezen. GS kan 

de aangewezen middelen koppelen aan 

een ontheffing.

3.9 lid 2 Betreft reguliere werkzaamheden van 

het afhandelen van aanvragen. Taak 

beleggen bij VTH en extra formatie 

toevoegen aan dit team.

De huidige formatie voorziet niet in 

personeel voor deze werkzaamheden.

28 Goedkeuren faunabeheerplan provinciale 

FBE('s)

Is bevoegdheid van GS. Blijft bevoegdheid van GS. 3.12 lid 7 Geen actie nodig. Werkwijze blijft zoals het was.

29 Verlenen ontheffing aan FBE voor verboden 

beschermde vogels of europees of landelijk 

beschermde dieren en planten voor de beperking 

van de populatie ervan indien dit zwaarwegende 

redenen heeft. Denk bijvoorbeeld aan 

volksgezondheid of gewasbescherming

Is bevoegdheid van GS. Blijft bevoegdheid van GS. 3.17 lid 1 Geen actie nodig. Werkwijze blijft zoals het was.

30 Opdracht geven aan FBE/WBE/ andere 

organisatie voor inperken populatie als vorige 

punt

Is bevoegdheid van GS. Blijft bevoegdheid van GS. 3.18 Geen actie nodig. Werkwijze blijft zoals het was.

31 De door de minister in overleg met GS 

aangewezen invasieve exoten bestrijden

Door de minister is een exotenlijst 

aangewezen. GS heeft de bevoegdheid 

deze te laten bestrijden.

Door de minister kan een exotenlijst 

worden aangewezen. GS heeft de 

bevoegdheid deze te laten bestrijden.

3.19 lid 2,3,4 Geen actie nodig. De minister is niet voornemens een 

exotenlijst aan te wijzen. Derhalve 

vooralsnog geen taak GS.



32 Sluiting jacht vanwege bijzondere 

weersomstandigheden

Is bevoegdheid van GS.  3.22 lid 4 Geen actie nodig. Werkwijze blijft zoals het was.

33 Gedragscodes voor bepaalde werkzaamheden, 

bosbouw, wegenbouw etc.

Worden goedgekeurd door minister. Worden goedgekeurd door minister na 

overleg met GS.

3.31 lid 4 Geen directe actie nodig. Er is pas actie nodig bij verzoek tot overleg

34 Ontheffing  voor bijvoeren dieren bij tijdelijk 

natuurlijk voedseltekort 

Is bevoegdheid van GS. Blijft bevoegdheid van GS. 3.32 lid 2 Geen actie nodig. Werkwijze blijft zoals het was.

35 Ontheffing verlenen voor het verbod eieren of 

dieren uit te zetten

Bevoegdheden worden gedeeld tussen de 

minister en GS.

Bevoegdheden werden gedeeld tussen de 

minister en GS.

3.34 lid 3 Geen actie nodig. Werkwijze blijft zoals het was.

36 ontheffing / vrijstelling door minister voor 

herintroductie van dieren of uitzetten, planten of 

zaaien van exoten

De minister of GS is bevoegd. Introducties (vanuit het buitenland) blijven 

bevoegdheid van minister. Herintroducties 

(vanuit Nederland naar de provincie 

Drenthe) en uitzetten gevangen dieren is 

een bevoegdheid van GS.

3.34 lid 5 Geen actie nodig. Betreft reguliere werkzaamheden.

37 Na overleg met GS kan middels AMvB GS belast 

worden met het uitvoeren van bestrijding van 

exoten.

Is niet in de Flora en faunawet 

opgenomen.

De minister stelt geen exotenlijst op. 

Derhalve ontstaat geen verplichting om 

exoten te bestrijden.

3.38 lid 2 Geen actie nodig. Er is geen exotenlijst opgesteld.

38 Hoofdstuk 4

39 Melding voorgenomen velling  houtopstand. Melding wordt gedaan bij RVO. Melding van voorgenomen velling moet 

worden gedaan aan GS.

4.2 lid 1 Meldingsformulier laten vaststellen door 

GS.

Een vastgesteid formulier vergemakkelijk 

het doen van een melding en de controle 

hierop.

40 Opleggen kapverbod. Is bevoegdheid van de minister waarbij 

GS adviseert.

GS kan dit telkens voor vijf jaar een 

kapverbod opleggen ter bescherming 

bijzondere natuur- of landschapswaarde.

4.2 lid 3 In beleidsregels vastleggen wanneer 

een kapverbod opgelegd gaat worden.

Schept duidelijkheid en een eenduidige 

behandeling van aanvragen.

41 Goedkeuring / verandering/ intrekking van 

gedragscode door minister

Is bevoegdheid van de minister. Blijft bevoegdheid minister maar 

toevoeging is dat er eerst met GS overlegd 

dient te worden.

4.4 lid 3 Geen directe actie nodig. Er is pas actie nodig bij verzoek tot 

instemming.

42 Ontheffing verlenen tbv herbeplanting op andere 

gronden als deze voldoet aan de provinciale 

verordening

Is bevoegdheid van de minister waarbij 

GS adviseert.

Wordt bevoegdheid van GS. 4.5 lid 1 Regels vastleggen in POV. De wet schrijft voor dat er regels gesteld 

moeten worden.

43 Ontheffing verlenen voor melding of 

herplantplicht.

Is bevoegdheid van de minister waarbij 

GS adviseert.

Wordt bevoegdheid van GS. 4.5 lid 3 Beleidsregels opstellen met betrekking 

tot ontheffing, melding en herplantplicht.

Vastleggen schept duidelijkheid voor 

aanvragers.

44 Hoofdstuk 6

45 Verlenen schadevergoeding vogels en Europees 

en Landelijk beschermde soorten.

Is bevoegdheid van de minister. Wordt bevoegdheid van GS. 6.1 lid 1 In IPO-verband taken mandateren naar 

BIJ12.

Deze werkwijze is in AACPV afgesproken.

46 Besluiten toekennen schadevergoeding waarbij 

de schade deels in andere provincie is.

Is bevoegdheid van de minister. GS is bevoegd voor het grootste deel van 

de schade beslist in overeenstemming met 

GS andere provincie.

6.1 lid 3 In IPO-verband taken mandateren naar 

BIJ12.

Deze werkwijze is in AACPV afgesproken.

47 Hoofdstuk 7

48 Belast met toezicht en naleving van de wet 

natuurbescherming.

Bevoegdheden worden gedeeld tussen de 

minister en GS.

Bevoegdheden blijven gedeeld tussen de 

minister en GS. Wel krijgt GS meer taken.

7.1 lid 1 sub 

c

Betreft reguliere werkzaamheden van 

het toezicht op verleende ontheffingen. 

Taak beleggen bij VTH en extra formatie 

toevoegen aan dit team.

De huidige formatie voorziet niet in 

personeel voor deze werkzaamheden.

49 Opleggen last onder bestuursdwang om de 

wettelijke bepalingen te beschermen.

Dit is voor de Boswet niet opgenomen in 

de huidige wetgeving.

Wordt bevoegdheid van GS. 7.2 lid 1 Geen actie nodig. Betreft reguliere werkzaamheden.

50 Hoofdstuk 8

51 Aanwijzen nationaal park door de minister. Nationale parken worden aangewezen 

door de minister.

Op verzoek van GS (of meerdere indien 

grensoverschrijdend gebied) kan een 

nationaal park door de minister worden 

aangewezen.

8.3 lid 1 Geen directe actie nodig. Huidig Flora en faunabeleidsplan voorziet 

niet in aanwijzing extra nationale parken.

52 Hoofdstuk 9

53 Aanwijzen en instrueren (rechts)persoon belast 

met vereffening vermogen faunafonds.

Dit is niet opgenomen in de huidige 

wetgeving.

GS van alle provincies samen. 9.12 lid 3 Geen directe actie nodig. Wordt in IPO-verband opgepakt.



Nr. Bevoegdheden PS Was Wordt Artikel Wnb Voorstel Argumenten

1 Delegatie mogelijkheid PS kan enkele bevoegdheden overdragen 

aan GS 

PS kan al haar bevoegdheden overdragen 

aan GS 

1.3 lid 7 Bevoegdheid tot wijzigen soortenlijsten, te 

gebruiken middelen en rustgebieden overdragen 

aan GS

Delegatie maakt het mogelijk om snel te kunnen 

acteren op veranderende situaties m.b.t. 

soortenbescherming en faunabeheer

2 Vaststellen Natuurvisie Bevoegdheid vloeit voort uit Natuurpact 

Rijk 2012

PS stelt een natuurvisie vast 1.7 lid 1 Niets mee doen. Is al vastgesteld op 2 juli 2014. 

3 Vaststellen provinciaal programma De minister kan een landelijk programma 

vaststellen (denk aan de PAS).

PS kan een provinciaal programma 

vaststellen

1.13 lid 7 Geen uitvoering geven aan deze bevoegdheid Op dit moment zijn er geen uitvoeringstaken welke 

programatisch opgepakt dienen te worden.

4 Stellen handelingen bij 

verordeningsregels en houdende 

verplichtingen

Een algemeen inzetbare 

aanschrijvingsbevoegdheid om activiteiten 

te beperken of te verbieden, voor zover die 

activiteiten niet worden gereguleerd via 

een vergunning. 

Blijft gelijk. 2.4 lid 3 Geen uitvoering geven aan deze bevoegdheid Er is op dit moment geen aanleiding om dit in Drenthe 

op te pakken. 

5 Regels stellen t.a.v. projecten en 

handelingen waarvoor geen Nb-wet 

ontheffing nodig is

Door de minister kan vrijstelling van 

verboden worden opgesteld. (denk aan 

vrijstelling beweiden en bemesten). 

PS kan regels stellen/  vrijstelling verlenen 

voor bepaalde verboden. 

2.9 lid 3 Vanuit EZ hebben alle provincies het verzoek 

gekregen de door EZ verstrekte regels te laten 

vaststellen door PS. In IPO verband afgesproken 

gehoor te geven aan deze oproep. Vrijstelling 

beweiden en bemesten wordt voortgezet

De kans bestaat dat EZ deze bevoegdheid zal 

terugnemen als er geen gehoor wordt gegeven aan het 

verzoek.

6 Vrijstelling verlenen voor doden en 

verstoren van vogels

Door de minister is een vrijstellingslijst 

vastgesteld van vogels welke gedood of 

verstoord mochten worden

Door PS kan een vrijstelling worden 

vastgesteld om vogels te doden en 

verstoren.

3.3 lid 2 Voor verstoren wordt vrijstelling verleend, zie 

hiervoor 3.15, lid 3 en 4. 

Voor verstoren wordt vrijstelling verleend, zie hiervoor 

3.15, lid 3 en 4. In het FFBP is doden middels een 

vrijstelling uitgesloten.derhalve zal indien noodzakelijk 

gebruik worden gemaakt van ontheffingen door 

gedeputeerde staten.
7 Vrijstelling verlenen voor het 

gebruik van op basis van de 

Vogelrichtlijn verboden middelen 

om te doden en te vangen 

De minister heeft in het Besluit beheer en 

schadebestrijding middelen aangewezen.

Door PS kunnen verboden middelen worden 

vrijgesteld.

3.4 lid 2 Uitgebreide middelenlijst vaststellen in de POV 

voor schadebestrijding.

Aangezien de middelen enkel gebruikt mogen worden 

voor verjagen en verstoren worden zoveel mogelijk 

preventieve middelen aangewezen.

8 Regels stellen of vrijstelling 

verlenen ten aanzien van het 

onttrekken van planten en dieren 

om deze te vermeerderen tbv 

instandhoudingsdoelstellingen

Betreft een nieuwe bevoegdheid voor de 

minister die niet door hem is uitgewerkt. 

PS kan bij verordening een vrijstelling 

verlenen en regels stellen als dit in de 

algemene maatregel van bestuur geregeld is.

3.7 lid 3 i.c.m. 

3.8 lid 4

Niets mee doen. De bevoegdheid om dit in een amvb te regelen is niet 

gebruikt.

9 Vrijstelling verlenen voor doden en 

verstoren van Habitatrichtlijn 

soorten

Door de minister is een vrijstellingslijst 

vastgesteld van Habitat soorten welke 

gedood of verstoord mochten worden

Door PS kan een vrijstelling worden 

vastgesteld om Habitat soorten te doden en 

verstoren.

3.8 lid 2 Geen uitvoering geven aan deze bevoegdheid In het Ffbp is doden middels een vrijstelling 

uitgesloten. Derhalve zal indien noodzakelijk gebruik 

worden gemaakt van ontheffingen door gedeputeerde 

staten.

10 Vrijstelling verlenen voor het 

gebruik van op basis van de 

Habitatrichtlijn verboden midden 

om te doden en te vangen 

Door de minister is een lijst met middelen 

vastgesteld.

Door PS kunnen verboden middelen worden 

vrijgesteld.

3.9 lid 2 Alleen bandopnames toestaan. Bandopnames met angstkreten worden gebruikt voor 

het verjagen van dieren ter voorkoming van schade.

11 Vrijstelling verlenen voor doden en 

verstoren van andere soorten

Door de minister is een vrijstellingslijst 

vastgesteld van andere soorten welke 

gedood of verstoord mochten worden 

(tabel 1)

Door PS kan een vrijstelling worden 

vastgesteld om andere soorten te doden en 

te vangen.

3.10 lid 2 Vrijstelling verlenen voor het ruimtelijke ingrepen 

en bestendig beheer en onderhoud voor andere 

soorten in de POV.

Bij diverse maatschappelijk noodzakelijke algemene 

activiteiten worden dieren verstoord of gedood, vb. 

maaien van een perceel gras. Deze activiteiten worden 

toegestaan.

12 Regels stellen bij een verordening 

waaraan een melding moet 

voldoen. 

Betreft een nieuwe bevoegdheid voor de 

minister die niet door hem is uitgewerkt. 

Omdat de bevoegdheid niet is ingevuld 

kunnen PS hier niets mee doen. 

3.11 lid 2 Is niet uitgewerkt dus geen actie. Zolang de bevoegdheid niet door de minister is 

ingevuld kunnen PS hier niets mee doen. 

13 Regels Faunabeheereenheden en 

Faunabeheerplannen

In AMvB Besluit Faunabeheer zijn door de 

minister regels vastgesteld waaraan 

Faunabeheereenheden en 

Faunabeheerplannen moeten voldoen

PS dient regels vaststellen waaraan 

Faunabeheereenheden en 

Faunabeheerplannen moeten voldoen

3.12 lid 9 Regels met betrekking tot Faunabeheereenheid en 

Faunabeheerplan opnemen in POV. Hiervoor de 

huidige regels uit het Besluit Faunabeheer 

"verdrentsen"

De wet verplicht tot het opnemen van regels met 

betrekking tot de Faunabeheereenheden en 

Faunabeheerplannen.

14 Regels Wildbeheereenheden In de Flora- en Faunawet worden 

wildbeheereenheden niet genoemd

PS dient regels vaststellen waaraan 

wildbeheereenheden moeten voldoen

3.14 lid 2 Regels met betrekking tot Wildbeheereenheden 

opnemen in POV.

De wet verplicht tot het opnemen van regels met 

betrekking tot de Wildbeheereenheden.

15 Vogel en diersoorten soorten 

aanwijzen voor vrijstelling 

grondgebruiker

In Besluit beheer en schadebestrijding zijn 

door de minister vogel- en diersoorten 

aangewezen waarvoor een vrijstelling 

verleend kan worden door PS

PS kan vogel- en diersoorten aanwijzen 

waarvoor een vrijstelling grondgebruiker 

verleend kan worden en welke niet al door de 

minister zijn vrijgesteld.

3.15 lid 3 Vogels welke in de afgelopen 6 jaar schade aan 

gewassen hebben veroorzaakt in Drenthe wijzen 

wij aan in de POV.

De wet schrijft voor dat enkel vogels en dieren 

aangewezen kunnen worden welke schade hebben 

veroorzaakt in Drenthe. In Drenthe zijn dit enkel 

vogels. De verstoring van schade veroorzakende 

dieren is niet verboden en deze worden derhalve 

opgenomen.

16 Vrijstelling grondgebruiker PS kan vrijstelling verlenen voor doden en 

verstoren door de grondgebruiker van door 

de minister aangewezen vogels en dieren 

ter voorkoming van schade aan gewassen

PS kan vrijstelling verlenen voor doden en 

verstoren door de grondgebruiker van door 

PS aangewezen vogel- en dierensoorten ter 

voorkoming van schade aan gewassen

3.15 lid 4 Vrijstelling verlenen voor het opzettelijk verstoren 

van vogels die zijn aangewezen op basis van 

artikel 3.15 lid 3

In het Flora en faunabeleidsplan is vastgelegd dat in 

Drenthe een vrijstelling ingezet wordt om te verstoren 

en niet om te doden. 



17 Binnen de bebouwde kom overlast 

veroorzakende vogels en dieren 

aanwijzen

Bevoegdheid van de minister op basis 

artikel 75 Ffw waarvan geen gebruik is 

gemaakt onder de Flora en faunawet

PS kan vogel- en dierensoorten aanwijzen 

waarvoor een vrijstelling verleend kan 

worden 

3.16 lid 3 Geen vogel- en diersoorten aanwijzen. In het FFBP is bepaald dat wij dit niet bij verordening 

gaan regelen. Bij overlast bestrijding zijn ontheffing het 

meest geschikte middel door de individuele 

beoordeling van gevallen. 

18 Vrijstelling verlenen voor 

overlastbestrijding binnen de 

bebouwde kom

Bevoegdheid van de minister op basis 

artikel 75 Ffw waarvan geen gebruik is 

gemaakt onder de Flora en faunawet

PS kan vrijstelling verlenen voor doden en 

verstoren door de gemeente van door PS 

aangewezen vogel- en dierensoorten bij 

overlast

3.16 lid 4 Geen vrijstelling verlenen voor de bestrijding van 

overlast binnen de bebouwde kom

In het FFBP is bepaald dat wij dit niet bij verordening 

gaan regelen. Bij overlast bestrijding zijn ontheffing het 

meest geschikte middel door de individuele 

beoordeling van gevallen. 

19 Middelen aanwijzen voor vrijstelling 

grondgebruiker

Middelen zijn door minister aangewezen in 

Besluit beheer en schadebestrijding

PS kan middelen aanwijzen die mogen 

worden ingezet voor de uitvoering van de 

vrijstelling grondgebruiker

3.25 lid 2 Alle preventieve middelen uit de Handreiking 

faunaschade van het Faunafonds aanwijzen.

De grondgebruiker heeft hiermee veel mogelijkheden 

om schade te voorkomen.

20 Drijfjacht op wilde zwijnen toestaan De minister kan drijfjacht toestaan PS kan drijfjacht toestaan middels een 

verordening

3.33 lid 2 Geen uitvoering geven aan deze bevoegdheid Er zijn geen wilde zwijnen in Drenthe

21 Vrijstelling verlenen om dieren uit te 

zetten

De minister en GS kunnen ontheffing 

verlenen om dieren uit te zetten. 

PS kan vrijstelling verlenen om dieren uit te 

zetten.

3.34 lid 3 Toestaan dat met een vrijstelling gevangen dieren 

(zoals kikkervisjes en kikkers) weer mogen worden 

uitgezet. Maar deze bepaling geldt ook als 

grondslag voor het uitzetten van 3.10 soorten bij 

een vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en beheer 

en onderhoud.

Het is een algemeen gebruik om in kleuterklassen 

kikkerdril te laten uitkomen. De kikkervisjes en kleine 

kikkers kunnen nu weer worden uitgezet. Gevangen 

3.10 soorten (met gebruikmaking van de vrijstelling) 

mogen weer uitgezet worden.

22 Formulier kapmelding De minister heeft een formulier vastgesteld PS kan een formulier vaststellen voor het 

doen van een kapmelding

4.2 lid 2 Het huidige formulier voor het doen van een 

kapmelding vaststellen voor Drenthe

Op het formulier worden alle gewenste gegevens voor 

de beoordeling gevraagd.

23 Voorwaarden boscompensatie De minister heeft in AMvB voorwaarden 

gesteld aan boscompensatie

Bos compensatie is enkele mogelijk indien 

PS regels vaststelt waar compensatie aan 

moet voldoen

4.3 lid 2 Regels vaststellen wanneer boscompensatie wordt 

toegestaan.

Als PS geen regels vaststelt kan er geen compensatie 

plaatsvinden. Compensatie is echter vanuit ruimtelijke 

ontwikkeling soms gewenst.

24 Vrijstelling meldingsplicht en 

herplantplicht

De minister heeft in een AMvB vrijstelling 

verleend van de verplichting tot melding en 

herplant voor productiebos.

PS kan de verplichting tot herplant en 

melding vrijstellinge voor een productiebos.

4.5 lid 4 Vrijstelling verlenen conform de regels van de 

AMvB.

Vanuit de stakeholders is gevraagd om deze vrijstelling 

op te nemen.

25 Leges De minister en PS stellen tarieven vast 

voor verleende vergunningen en 

ontheffingen.

De minister en PS stellen tarieven vast voor 

verleende vergunningen en ontheffingen.

6.2 lid 4 Op basis van kostendekkendheid leges vaststellen 

in de legesverordening.

Betreft separaat traject van actualisatie van de 

legesverordening.

26 Tegemoetkoming Faunaschade De minister stelt regels m.b.t. 

tegemoetkoming Faunaschade.

PS stelt regels m.b.t. tegemoetkoming 

Faunaschade.

6.3 lid 9 De in IPO-verband overeengekomen regels 

vaststellen conform in BACVP gemaakte afspraken

Voor de uitvoering van de afhandeling Faunaschade 

door BIJ12 dienen er gelijke regels te zijn in heel 

Nederland.

27 Aanwijzen verzuring gevoelige 

gebieden binnen N-2000 

PS wijzen verzuring gevoelige gebieden 

binnen N-2000 aan. 

PS wijzen verzuring gevoelige gebieden 

binnen N-2000 aan. 

10.9 Vereiste geen actie Terreinen zijn reeds aangewezen.



Overzicht implementatietraject 
inclusief de afstemming met stakeholders 

 

Datum  Wie/wat  

22 oktober 2015  Start projectgroep Wnb  

9 december  Bijeenkomst stakeholders: Oriënterend  

Jan t/m mei 2016  Gesprekken en afstemming stakeholders  

13 januari  Informeren Commissie OGB  

02 februari  VDG Ruimte en Wonen, ambtelijk  

16 februari  Gesprek faunabeheer met NOJG  

18 februari  Gesprek faunabeheer met Rossingh en 
Wichers (bestuursleden FBE)  

19 februari  Gesprek faunabeheer met KJV  

29 februari  Gesprek faunabeheer met WBE Noord 
(gedeeltelijk persoonlijke titel)  

03 maart  Gesprek faunabeheer met WBE Zuidwest 
(gedeeltelijk persoonlijke titel)  

07 maart  Gesprek faunabeheer met WBE Zuidoost 
(gedeeltelijk persoonlijke titel)  

15 maart  Gesprek faunabescherming, 
Dierenbescherming, SBB, NM, St Drentse 
Landschap  

29 maart  Afstemmingsoverleg met Drentse 
gemeenten  

31 maart  CLG vergadering: advies aan GS  

Mei  Opstellen eerste conceptteksten  

24 mei  Bespreking concept verordening 
houtopstanden met DPG, NMF, SBB, 
HDL  

30 mei  Gesprek soortenbescherming met Erik 
Bethlehem NM, Bob Rossingh DPG  

30 mei  Gesprek soortenbescherming met 
Faunabescherming, ProVled  

30 mei  Gesprek soortenbescherming met 
gemeente Coevorden, Waterschap Drents 
Overijsselse Delta, Waterschap Hunze en 
Aa’s  

31 mei  Gesprek soortenbescherming met Bureau 
Ecoplan, TAUW,  
Vos ecologisch onderzoek, Ecogroen, 
Royal Haskoning/DHV, Koeman en 
Bijkerk, Buro Bakker, Ecoreest  

31 mei  Gesprek soortenbescherming met WBE 
Hondsrugveld, WBE de Dalgronden, FBE  

02 juni  Gesprek soortenbescherming met LTO, 
Werkgroep Flora Katering  

02 juni  Gesprek soortenbescherming met 
Woonborg, Woonconcept, De Volmacht  

08 juni  Bijeenkomst stakeholders: Bespreken 
eerste concept teksten  



08 juni t/m 01 juli  Mogelijkheid tot het indienen reactie op 
conceptteksten  

01 juli t/m 31 augustus  Verwerken reacties stakeholders en 
opstellen concepttekst POV  

07 september  Informeren en bespreken concepttekst 
POV Commissie OGB  

08 september  Conceptstukken op website en informeren 
stakeholders  

13 september  Bijeenkomst stakeholders: Bespreken 
Nota verwerking reacties stakeholders  

22 september  CLG vergadering: advies aan GS op 
uitvoering procedure en hoofdstuk 4 POV 
aan GS  

29 september  Presentatie VDG Portefeuillehouders 
Ruimte en Wonen bestuurlijk  

29 september  Regiobijeenkomst EZ en VNG  

05 oktober  GS besluitvormend  

02 november  Ochtend: Veldbezoek Commissie OGB  
Middag: Bijeenkomst stakeholders en 
Commissie OGB  

16 november  Technische vragenuurtje PS  

23 november  Bespreking POV en overige stukken in 
Commissie OGB  

14 december  Vaststelling hoofdstuk 4 POV in PS  

01 januari 2017  Geplande datum inwerkingtreden wet  

 
  



 
De volgende organisaties zijn tijdens het implementatieproces benaderd: 

Actium  IVN de 14 lokale 
afdelingen 

Stichting Eelder 
Woningbouw 

Altenburg & Wymenga– 
Veenwouden  

KNNV - afd. Assen  Stichting werkgroep 
Grauwe Kiekendief  

AnteaGroup  Koeman & Bijkerk  Stichting Woonservice 
Drenthe 

ANV Drenthe  Koninklijke 
jagersvereniging  

Sweco 

Arcadis  Landschapsbeheer 
Drenthe  

SoortenNL 

Bosgroepen  Lefier  TAUW 

Bugelhajema  LTO-Noord  Vereniging Drentse 
boermarken 

Buro Bakker  LWGD  Vereniging van Bos - en 
Natuureigenaren 

Coöperatieve Vereniging 
Bosgroep Noord-Oost 
Nederland  

Natuur Milieufederatie 
Drenthe  

Vleermuiswerkgroep 
Drenthe 

Dassenwerkgroep Zuid 
Drenthe  

Natuurmonumenten  Vlinder werkgroep Drenthe 

Dierenbescherming  Natuurvereniging 
Zuidwolde  

Vogelbescherming 

Domesta  Omnia Wonen  Vos ecologisch onderzoek 

Drents Particulier 
Grondbezit  

Regelink Ecologie en 
landschap  

WARD 

EcoGroen  Rijkswaterstaat  4 waterschappen 

EcoPlan  Royal Haskoning/DHV  22 Wildbeheereenheden 

EcoReest  Landschapsbeheer 
Drenthe  

Werkgroep Avifauna 
Drenthe 

Faunabeheereenheid 
Drenthe  

Lefier  WFD 

Faunabescherming  SoortenNL  Woningstichting De 
Volmacht 

Faunafonds  Sovon Vogelonderzoek  Woonborg 

FaunaX  Sportvisserij Oost 
Nederland  

Woonconcept 

gemeenten in Drenthe (12)  Staatsbosbeheer  WUR 

Het Drents Landschap  Stichting Bargerveen  Zoogdiervereniging 

HSF Groningen Drenthe Stichting De Woudreus   

   

   

   

   




