Inspreekreactie Natuur en Milieufederatie Drenthe, mede namens Het Drentse
Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, op de 16e wijzigingstranche
Provinciale Omgevingsverordening (implementatie Wet natuurbescherming)

Geachte Statenleden,
Als Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer zijn wij intensief betrokken geweest bij het implementatietraject van de
nieuwe Wet natuurbescherming. Wij lichten graag toe hoe wij het traject ervaren hebben en
wat wij vinden van het resultaat dat voorligt. Op 2 november hebben we ook al een pitch
gehouden. Maar het leek ons goed om datgene wat we daar hebben ingebracht hier te
herhalen, omdat niet alle leden van de Statencommissie daarbij aanwezig waren.
Maar voor ik dat doe, wil ik u eerst wat beelden laten zien. Ik doe dat bewust omdat het risico
van zo’n behandeling van nieuwe wetgeving is, dat je uit het oog verliest waar het eigenlijk
over gaat. Hierover dus. Over deze prachtige planten en dieren en over al die andere in
Drenthe die het waard zijn om te beschermen.
Met deze beelden op de achtergrond wil ik kort iets zeggen over het proces en de inhoud.
Allereerst het proces. We hebben met de provincie en de vele stakeholders afgelopen jaar
een intensief proces gehad. Dit proces hebben wij als positief ervaren. Wij denken graag in
een vroeg stadium mee in plaats van dat we alleen achteraf formeel via inspraak kunnen
reageren. Daarbij is ook daadwerkelijk iets met onze inbreng gedaan.
Als het gaat om de inhoud dan zijn wij in het algemeen positief over de invulling van de
onderdelen gebiedsbescherming, houtopstanden en faunabeheer. Wij zijn verheugd over het
voorstel om in het FBE bestuur te zorgen voor een evenwichtige verdeling van de
bestuurszetels over maatschappelijke organisaties en organisaties voor jagers en
jachthouders. Dit doet recht aan de verschillende belangen die spelen bij het faunabeheer.
Ook over het onderdeel soortenbescherming zijn wij overwegend positief. Maar wij willen
graag nog twee aspecten onder uw aandacht brengen met betrekking tot Drentse soorten en
kleine marterachtigen.
De voorgestelde implementatie van de Wet natuurbescherming past binnen de kaders die u
eerder heeft vastgesteld in de Natuurvisie en het Flora- en Faunabeleidsplan. Hierin is
aangekondigd dat aanvullend beleid wordt ontwikkeld voor Drentse soorten. In de
voorliggende POV-tekst hebben de Drentse soorten nu nog geen plek gekregen. Wij
vertrouwen erop dat de provincie in 2017 uitwerking geeft aan een actief
soortenbeschermingsbeleid voor typisch Drentse soorten. Wij willen daar graag een bijdrage
aan leveren.
De drie kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel en de egel staan op de
vrijstellingenlijst. Dit wil zeggen dat bij ruimtelijke ingrepen voor deze soorten geen ontheffing
hoeft te worden aangevraagd om deze soorten te kunnen vangen of doden. Wij vinden het
logisch dat zeer algemeen voorkomende soorten, zoals de veldmuis en de bruine kikker, op
deze lijst staan. Bij de kleine marterachtigen en de egel is echter niet bekend hoe het ermee
staat. Wij zijn daarom blij met het ambtelijk advies om de komende periode nader onderzoek
te doen naar deze soorten. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de
kleine marterachtigen en de egel vervolgens al dan niet van de vrijstellingslijst worden
gehaald.
Concluderend verzoeken wij u in te stemmen met de voorliggende tekst van de POV.

