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Tijdens de themavergadering Natuur en Milieu van 18 november jl. over
Statenvoorstel 81/16A Verordening natuurbescherming heb ik toegezegd het
volgende na te gaan en PS hierover te informeren:
1. welke personen er in de commissie van onafhankelijke deskundigen
plaatshebben;
2. hoe het zit met de schil rond Natura 2000-gebieden als het gaat om de
vergunningplicht voor het uitrijden van mest;
3. of afschotcijfers openbaar zijn en zo ja, hoe deze worden gepubliceerd;
4. of het juridisch mogelijk is om trendtellingen mee te nemen in de vast te
stellen kaders.
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Ad 1 Welke personen er in de commissie van onafhankelijke deskundigen
plaatshebben
De huidige aanstelling van de commissie van deskundigen liep tot juli 2016.
Vooralsnog maken we hiervan gebruik via een voorgenomen verlenging.
De huidige samenstelling is als volgt:
Dhr. Fred Stouthart (ODZOB) voorzitter;
Dhr. Sjoerd Bokma (WUR Livestock research);
Dhr. Hilko Ellen (WUR Livestock research);
Dhr. Willy Balthussen (WUR).

Ad 2 Hoe het zit met de schil rond Natura 2000-gebieden als het gaat om de
vergunningplicht voor het uitrijden van mest
Het uitrijden van mest is toegestaan in de nabijheid van Natura 2000-gebieden en in
Natura 2000-gebieden als hier akkers of graslanden zijn gelegen die als zodanig
zijn bestemd in het bestemmingsplan. De wijze en het moment van bemesting dient
plaats te vinden conform de hiervoor geldende rijksregelgeving.
De bestaande stikstofdepositie en verwachte ontwikkelingen van bemesten zijn
meegenomen in de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het huidige Besluit vergunningen dat
bemesten vrijstelt van de vergunningsplicht in het kader van de

Sylvia Kardon

Natuurbeschermingswet verwijst naar deze passende beoordeling. Het Besluit
vergunningen komt per 1 januari 2017 met de inwerkingtreding van de Wet
natuurbescherming te vervallen. Het maken van een generieke vrijstelling voor
vergunningplicht is met deze wet gedecentraliseerd richting provincies. Landelijk is
afgesproken dat conform de systematiek van de PAS deze generieke vrijstelling via
Verordening wordt geregeld.
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Ad 3 Of afschotcijfers openbaar zijn en zo ja, hoe deze worden gepubliceerd
Jachtaktehouders zijn op basis van artikel 3.13, eerste lid, van de Wet
natuurbescherming verplicht afschotcijfers te verstrekken aan de
Faunabeheereenheid. Deze afschotcijfers hebben betrekking op de aantallen dieren,
onderscheiden naar soort, die zij hebben gedood.
Op basis van artikel 3.13, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, zorgt de
Faunabeheereenheid ervoor dat overzichten van deze afschotcijfers openbaar
worden gemaakt.
Het ligt voor de hand dat de Faunabeheereenheid, zoals zij dat nu ook doet,
afschotgegevens opneemt in het jaarlijks verslag over de wijze van uitvoering van
het Faunabeheerplan en dit verslag op haar website plaatst. Hoe de gegevens
openbaar worden gemaakt is echter de keuze van de Faunabeheereenheid. De Wet
natuurbescherming en de Verordening natuurbescherming stellen hier geen eisen
aan.
Voor de volledigheid merk ik op dat de jaarlijkse verslagen van de
Faunabeheereenheid ook op de provinciale website worden geplaatst.

Ad 4 of het juridisch mogelijk is om trendtellingen mee te nemen in de vast te stellen
kaders
Op basis van artikel 3.12, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming dient de
Faunabeheereenheid het Faunabeheerplan te onderbouwen door trendtellingen. Dit
in verband met een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer. Het
meenemen van trendtellingen, ter onderbouwing van het Faunabeheerplan, is dus
verzekerd in het door het rijk vastgestelde kader.
In het bij Statenvoorstel 81/16A behorende Ontwerpbesluit 81/16B Verordening
natuurbescherming is ten aanzien van de inhoud van het Faunabeheerplan een
aantal eisen opgenomen. Zo wordt in artikel 5.4, eerste lid, onder f geëist dat het
Faunabeheerplan kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten
bevat die zijn gebaseerd op (trend)tellingen. Artikel 5.8, onderdeel f, eist dat het
Faunabeheerplan, voor het onderdeel jacht, een beschrijving bevat van de
ontwikkeling van de populatie op basis van trendgegevens.
Het Faunabeheerplan bevat hiermee op hoofdlijnen inzicht in de ontwikkeling van
populaties van de verschillende diersoorten. Dat gebeurt op basis van redelijkerwijs
beschikbare gegevens. Dit kunnen trendgegevens zijn van bijvoorbeeld Sovon en de
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Zoogdiervereniging en trendtellingen die jagers vrijwillig in de Wildbeheereenheden
uitvoeren.
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