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Onderwerp: Proces actualisatie Natuurvisie en Flora- en faunabeleidsplan
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Tijdens de Statenbijeenkomst op '10 maart 2021 bent u geïnformeerd over de

actualisatie van de Natuurvisie en het Flora- en faunabeleidsplan (Ffbp). Wij
hebben daarbij aangegeven voornemens te zijn om één visie-/beleidsdocument te
maken. Dit, omdat momenteel zowel de Natuurvisie als het Ffbp beleidsteksten
bevatten. Wij vinden het wenselijk om te komen tot één beleidsdocument. Dit
houdt in: een geactualiseerd Natuurbeleid vastgesteld door uw Staten met daar-
onder een Uitvoeringsplan voor flora en fauna vastgesteld door ons. ln deze brief
wordt dit proces nader geduid.

De tekst van de Natuurvisie en de beleidsteksten van het Ffbp zullen worden sa-

mengevoegd in één Natuurbeleidsdocument. De teksten uit het Ffbp die gaan

over uitvoering zullen worden opgenomen in een Uitvoeringsplan flora en fauna.
ln een overzicht zal duidelijk aangegeven worden welke teksten dit betreft.
Verder zal in het nieuwe beleid duidelijk worden gemaakt waar deze teksten een
plek hebben gekregen.

Zowel de Natuurvisie als het Ffbp zullen daarnaast geactualiseerd worden.
Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 maart 2021 hebben wij aangegeven dat
de aanleiding voor deze actualisatie actuele ontwikkelingen zijn met betrekking
tot natuur zoals het Programma Natuur, de stikstofproblematiek, de Bossen-

strategie, het Klimaatakkoord, de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet
De actualisatie wordt uitgevoerd binnen de kaders van het huidige beleid.

Er wordt voor vier onderwerpen mogelijk een beleidswijziging voorgesteld te
weten:
- groot wild
- ganzen
- invasieve exoten
- basiskwaliteitnatuur
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Over deze vier onderwerpen gaan wij in gesprek met stakeholders.
De uitkomsten hiervan worden opgenomen in het Natuurbeleid en aan u voor-
gelegd in de vorm van een ontwerp-Natuurbeleidsdocument, waarop vervolgens
een zienswijze procedure van toepassing zal zijn. Alle wijzigingen zullen inzich-
telijk worden gemaakt.

De uitwerking van het beleid zalworden opgenomen in het Uitvoeringsplan flora
en fauna.

De planning is als volgt:

Planning nieuw Natuurbeleid

Activiteit Datum
Flora- en faunabeleidsplan uitsplitsen in beleid en

uitvoering
April2021

Actualiseren Natuurvisie en beleidsdeel Ffbp in
verband met actuele ontwikkelingen

April - juni 2021

Afstemming stakeholders voor wat betreft de on-
derwerpen n u lstand/g root wi ld, i nvasieve exoten,
ganzenbeheer en basiskwaliteit natuur

April- mei 2021

Statenontmoeting 26 mei2021

Besluitvorming GS over ontwerp Natuurbeleid en

kennisname eerste opzet Uitvoeringsplan flora en

fauna

Augustus 2021

Kennisname Commissie OGB van het ontwerp Na-

tuurbeleid en opzet Uitvoeringsplan flora en

fauna

September 2021

Zienswijzeprocedure September - oktober
2021

Verwerking zienswijzen en opstellen Nota van

Antwoord
Oktober- november

2021

Besluitvorming GS Natuurbeleid en concept Uit-
voeringsplan flora en fauna

November 2021

Bespreking Commissie OGB Natuurbeleid en

concept Uitvoeringsplan flora en fauna
December 2021

Besluitvorming PS Natuurbeleid en nota van be-

antwoording,
Kennisname PS Uitvoeringsplan flora en fauna in

PS

December 2021

Besluitvorming Uitvoeringsplan flora en fauna in

GS

December 2021
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Beide trajecten, zowel het Natuurbeleid als het Uitvoeringsplan flora en fauna,
trekken samen op. Wij streven ernaar het Natuurbeleid eind 2021 aan u ter be-
sluitvorming voor te leggen. Tegelijkertijd zullen wij u dan vragen het huidige
Ffbp in te trekken. Het Uitvoeringsplan flora en fauna zal u ter informatie
worden toegezonden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


