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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Op 1 januari 2017 krijgen Provinciale Staten op grond van de nieuwe Wet
natuurbescherming aanvullende bevoegdheden. De Verordening
natuurbescherming geeft invulling aan de bescherming van Natura 2000gebieden, in het wild levende dier- en plantensoorten en houtopstanden en stelt
eisen aan het faunabeheer, de Faunabeheereenheid, het faunabeheerplan en
de wildbeheereenheden. Daar waar mogelijk wordt het huidige provinciale
beleid en het te decentraliseren rijksbeleid gecontinueerd en beleidsneutraal
overgenomen.
De bestaande Verordening stikstof en Natura 2000 en de Verordening
vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet worden ingetrokken en
beleidsneutraal geïntegreerd in deze nieuwe verordening. Tevens is van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de nu nog vigerende Verordening ophokplicht
duiven in te trekken.
Het voorstel
De Verordening natuurbescherming Noord-Brabant vast te stellen conform
bijgaand ontwerpbesluit.
Aanleiding
Rijk en provincies hebben in het Bestuursakkoord Natuur (2011) en het
Natuurpact (2013) afspraken gemaakt over de decentralisatie van het
natuurbeleid. Het rijk treedt terug en provincies krijgen vrijwel de volledige
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het natuurbeleid.

Taken en bevoegdheden waarover in 2011 en 2013 bestuurlijke afspraken
gemaakt zijn, worden formeel aan de provincies overgedragen in de nieuwe
Wet natuurbescherming. Deze treedt op 1 januari 2017 in werking. Met de Wet
natuurbescherming (hierna: Wnb) worden de huidige kaders, zoals vastgelegd
in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet,
samengevoegd tot één integraal en vereenvoudigd kader. Ten behoeve van de
decentralisatie van het natuurbeleid, stelt het rijk instrumenten beschikbaar,
waaronder verordenende bevoegdheden, waarmee provincies de regie kunnen
voeren over het natuurbeleid in de eigen provincie.
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Over de verordenende bevoegdheden die uw Staten in dat kader krijgen,
hebben we u op 5 januari 2016 geïnformeerd via de Statenmededeling
Implementatie Wet natuurbescherming. Over onze uitgangspunten bij de
voorbereiding van voorliggend Statenvoorstel hebben we u geïnformeerd in de
Statenmededeling Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor
Verordening natuurbescherming van 19 juli 2016. De hoofduitgangspunten zijn
dat de Verordening natuurbescherming voor de korte termijn, waar mogelijk, zo
beleidsneutraal mogelijk en toekomstbestendig is uitgewerkt. Voor de langere
termijn is het uitgangspunt dat een beleidsrijke(re) uitwerking mede afhankelijk is
van de uitkomsten van de evaluatie van de natuurvisie ‘Brabant Uitnodigend
Groen’ in 2017 en de nieuwe Omgevingsvisie. De uitgangspunten zijn meer
uitgebreid beschreven in de genoemde Statenmededeling van 19 juli 2016 en
de bij die Statenmededeling bijbehorende bijlagen.
Bevoegdheid
De aanvullende bevoegdheden van Provinciale Staten zijn wettelijk en
kaderstellend van aard. Op grond van de Wet natuurbescherming zijn
Provinciale Staten bevoegd tot het vaststellen van een verordening met regels ten
aanzien van Natura 2000, planten- en diersoorten, faunabeheer en
houtopstanden.
Doel
De beoogde doelen van de Verordening natuurbescherming sluiten aan bij de
bestaande natuurambities welke door uw Staten in 2012 zijn vastgesteld in de
natuurvisie ‘Brabant Uitnodigend Groen’ (hierna: BrUG) en het Bestuursakkoord
2015-2019.
Argumenten

1.1 Bescherming natuurgebieden (Natura 2000), dier- en plantensoorten en
houtopstanden
De Verordening natuurbescherming biedt het kader voor de bescherming van
natuurgebieden (Natura 2000), de bescherming van diersoorten en
houtopstanden. Daar waar dat vanuit het perspectief van bescherming mogelijk
is, zijn vrijstellingen opgenomen zodat activiteiten zonder voorafgaande
vergunning, ontheffing of melding uitgevoerd kunnen worden.
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1.2. Sluit aan bij de nota ‘Brabant: Uitnodigend Groen’
Conform het uitgangspunt van het Bestuursakkoord 2015-2019 handhaven we
onze natuurambities zoals vastgesteld in BrUG. Mede afhankelijk van de
uitkomsten van de evaluatie van BrUG in 2017, zullen we voorstellen doen voor
bijsturing van het strategisch natuur- en landschapsbeleid. Om maximaal ruimte
te behouden voor de inpassing van het natuurbeleid in de Omgevingsvisie, is de
provinciale natuurwetgeving in voorliggend Statenvoorstel zo beleidsneutraal en
beleidsluw mogelijk geïntegreerd.
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1.3. Sluit aan bij de toekomstige Omgevingsverordening
De modernisering van de landelijke en provinciale natuurwetgeving is met de
Wnb en met voorliggend Statenvoorstel nog niet afgerond. Nadat de Wnb in
werking is getreden, wordt deze geïntegreerd in Omgevingswet die voorziet in
een stelselherziening van het omgevingsrecht. Dit betekent tevens dat de
provinciale natuurvisie BrUG, die in 2017 geëvalueerd wordt, op termijn wordt
geïntegreerd in de provinciale Omgevingsvisie. De Verordening
natuurbescherming wordt op termijn geïntegreerd in de Omgevingsverordening.
Planning is dat zowel de Omgevingsvisie als de Omgevingsverordening op het
moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed zijn.
Voor een beleidsrijke invulling van het instrumentarium op basis van de Wnb, is
vanwege de geplande evaluatie van BrUG en de bredere context van de
Omgevingswet, het traject van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening
het meest aangewezen.

1.4 Alle provinciale natuurwetgeving overzichtelijk in één verordening
Door het integreren van de provinciale natuurwetgeving ontstaat een
overzichtelijker situatie voor burgers, ondernemers en anderen. Dit maakt het
eenvoudiger en kansrijker om verbinden te leggen tussen natuur en
maatschappij.
Het integreren van alle provinciale natuurregelgeving sluit ook aan bij het
beoogde eindperspectief waarin provinciale natuurregelgeving wordt
geïntegreerd in de toekomstige Omgevingsverordening. De integratie van de
provinciale natuurregelgeving is hierin een eerste stap.

1.5 De verordening is toekomstbestendig
Om de verordening toekomstbestendig te maken, is het uitgangspunt dat in de
Verordening natuurbescherming de kaders staan. De uitwerking van deze kaders
is grotendeels opgenomen in de bijlagen bij de verordening die Gedeputeerde
Staten kunnen wijzigen, indien bijsturing in de uitwerking noodzakelijk blijkt.

1.6 Bestaande provinciale bevoegdheden zijn zo beleidsneutraal mogelijk
ingepast
Gelet op de argumenten genoemd onder 1.2 en 1.3 zijn bevoegdheden die uw
Staten op basis van de huidige natuurwetten hebben en op basis van de nieuwe
Wet natuurbescherming behouden, zo beleidsneutraal mogelijk ingepast in de
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Verordening natuurbescherming. Deze beleidsneutrale inpassing betekent dat de
volgende provinciale verordeningen zijn geactualiseerd en zijn ingepast:
Verordening stikstof en Natura 2000;
Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet: met
uitzondering van de voorgestelde rustperiode voor winterganzen in rusten foerageergebieden, zie hiervoor kanttekening 1.1, is deze
verordening beleidsneutraal geïntegreerd in voorliggend voorstel;
De vrijstelling van de vergunningplicht zoals deze is opgenomen in de
Beleidsregel Natuurbeschermingswet 1998 beregenen uit grondwater;
Het toestaan van de één-op-één beheermethode1 bij wilde zwijnen.
Deze methode kan op basis van de huidige natuurwetgeving uitsluitend
door Gedeputeerde Staten worden toegestaan op basis van een
ontheffing. Op grond van de Wet natuurbescherming wordt het toestaan
van deze methode een bevoegdheid van uw Staten. Hierbij is, ten
behoeve van een beleidsneutrale inpassing, de beheermethode slechts
toegestaan indien dit geschiedt conform een door Gedeputeerde Staten
goedgekeurd faunabeheerplan.
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1.7 Nieuwe provinciale bevoegdheden die het rijk decentraliseert aan
provincies zijn zo beleidsneutraal mogelijk ingepast
Landelijke regelgeving die vanwege de decentralisatie per 1 januari 2017 komt
te vervallen, is waar mogelijk en wenselijk, zo beleidsneutraal mogelijk ingepast:
De landelijke vrijstelling voor beweiden van vee en het gebruiken van
meststoffen2 in relatie tot Natura 2000-gebieden;
De landelijke vrijstellingen voor het uitvoeren van activiteiten die een
effect kunnen hebben op beschermde diersoorten3. Op één onderdeel is
een beleidsneutrale inpassing niet mogelijk gebleken. Hiervoor
verwijzen we naar hetgeen onder de kanttekening 1.2 is opgenomen;
De landelijke eisen aan de Faunabeheereenheid en het door de
Faunabeheereenheid op te stellen Faunabeheerplan voor het duurzaam
beheer van in het wild levende dieren4;
Landelijke eisen aan de indiening van verzoekschriften voor een
tegemoetkoming in schade veroorzaakt door beschermde inheemse
diersoorten5;
Eisen aan een melding of ontheffing in verband met het vellen of
herplanten van houtopstanden en de gevallen waarin een vrijstelling
geldt 6.

1

De één-op-één beheermethode is een methode waarbij één persoon dieren opzettelijk verontrust
met het doel deze dieren binnen het schootsveld van één geweerdrager te drijven, zodat deze de
dieren kan doden. Bij deze methode worden geen honden ingezet.
2
zoals voor 1 januari 2017 is opgenomen in het Besluit vergunningen Natuurbescherming 1998
3
zoals voor 1 januari 2017 is opgenomen in de Flora- en faunawet en de betreffende
uitvoeringsregelgeving op basis van de Flora- en faunawet
4
zoals voor 1 januari 2017 is opgenomen in de Flora- en Faunawet en de op basis van de Flora- en
faunawet vastgestelde Besluit faunabeheer
5
zoals voor 1 januari 2017 opgenomen in de Beleidsregels tegemoetkoming schade vastgesteld
door het Faunafonds
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Een aantal bevoegdheden in de Wet natuurbescherming is nieuw en wordt op
basis van de huidige natuurwetten niet door het rijk uitgeoefend. Deze nieuwe
bevoegdheden zijn in de verordening beleidsluw ingepast:
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Bestuurssamenstelling Faunabeheereenheid
Provinciale Staten kunnen eisen stellen aan de Faunabeheereenheid en
daarmee ook aan de samenstelling van het bestuur van de
Faunabeheereenheid. Op basis van de Wet natuurbescherming dienen
maatschappelijke organisaties, die het doel van een duurzaam beheer
van dierpopulaties behartigen, vertegenwoordigd te zijn in het bestuur.
De samenstelling van het bestuur is een primaire verantwoordelijkheid
van de Faunabeheereenheid. Daarom is in de verordening opgenomen
dat Gedeputeerde Staten moeten instemmen met de maatschappelijke
organisaties die in het bestuur vertegenwoordigd worden, maar schrijft
de verordening niet voor welke maatschappelijke organisaties dat
moeten zijn.

-

Eisen aan het Faunabeheerplan ten aanzien van de uitoefening van de
jacht
Op grond van de Wet natuurbescherming is het Faunabeheerplan van
de Faunabeheereenheid gericht op het duurzaam beheer van populaties
van in het wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende
dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht.
Eisen aan het Faunabeheerplan hebben op basis van de huidige
wetgeving 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 het Faunabeheerplan is op grond
van de Wet natuurbescherming gedecentraliseerd aan provincies. Dit
betekent dat Provinciale Staten eisen kunnen stellen aan het
Faunabeheerplan. Het Faunabeheerplan behoeft vervolgens nog de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
In Noord-Brabant is de bestrijding van schade feitelijk geen nieuw
onderdeel van het Faunabeheerplan. Het huidige Faunabeheerplan
voorziet al in een samenhangende aanpak van populatiebeheer en de
bestrijding van schade. Het onderdeel jacht is wel nieuw. Dit betekent
dat het Faunabeheerplan ook moet voldoen aan de in de Verordening
natuurbescherming gestelde regels aan het Faunabeheerplan met
betrekking tot de jacht. Het faunabeheerplan voorziet hierdoor in een

6

zoals voor 1 januari 2017 is opgenomen in de Boswet en de op basis van de Boswet vastgestelde
uitvoeringsregelgeving
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samenhangende aanpak van populatiebeheer, schadebestrijding en de
uitoefening van de jacht. Op basis van de Verordening
natuurbescherming moet de wijze waarop populatiebeheer,
schadebestrijding en de uitoefening van de jacht samenhangen, in het
Faunabeheerplan beschreven te worden.
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Ten aanzien van de jacht op de door het rijk aangewezen vijf
wildsoorten7, volgt als maatstaf uit de Wet natuurbescherming dat het
Faunabeheerplan de ruimte moet bieden aan de jachthouder om
invulling te geven aan zijn verplichting om een redelijke wildstand op
zijn jachtveld te handhaven of te bereiken. Blijkens de parlementaire
behandeling van de wet, reiken de bevoegdheden van Provinciale
Staten daarom niet zover dat Provinciale Staten het recht van de
jachthouder op het uitoefenen van de jacht vergaand kunnen beperken
of ontzeggen. In de Verordening natuurbescherming worden de rechten
van de jachthouder niet ingeperkt of ontzegd, maar is wel een richting
gegeven aan de beschrijving die in het Faunabeheerplan opgenomen
dient te worden. Hierbij geldt, specifiek ten aanzien van de jacht, een
verbijzondering van de verplichting dat in het Faunabeheerplan de
samenhang tussen populatiebeheer, schadebestrijding en de uitoefening
van de jacht beschreven moet worden. Deze verbijzondering houdt in
dat in het Faunabeheerplan een beschrijving opgenomen moet worden
van de maatschappelijke belangen, die worden gediend met de
uitoefening van de jacht. Hiermee voorziet het Faunabeheerplan in de
gewenste maatschappelijke inbedding van de jacht in het
Faunabeheerplan, in samenhang met populatiebeheer en
schadebestrijding.
In de Verordening natuurbescherming is tevens een aantal eisen
opgenomen die een concretisering inhouden van de wettelijke plicht van
de jachthouder om een redelijke wildstand op zijn jachtveld te
handhaven of te bereiken. Bij een redelijke wildstand in een jachtveld
veroorzaakt de wildsoort geen of geringe schade en is de duurzame
instandhouding van de wildsoort niet in het geding. De jachthouder
moet, met inachtneming van het faunabeheerplan, bepalen wat in zijn
jachtveld nodig is om een redelijke wildstand te handhaven. De
concretisering in de Verordening natuurbescherming houdt in dat het
Faunabeheerplan een omschrijving van de redelijke wildstand moet
bevatten en een beschrijving van de maatregelen die door jachthouders
worden getroffen om de redelijke wildstand te handhaven.
Samengevat mogen de aanvullende eisen aan het Faunabeheerplan
voor het onderdeel jacht, niet leiden tot een beperking van de

7

De vijf aangewezen wildsoorten zijn: haas, konijn, wilde eend, fazant en houtduif
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mogelijkheden voor de jachthouder om gebruik te maken van het
jachtrecht.
In de verordening zijn de volgende vereisten opgenomen:
o Het Faunabeheerplan bevat een omschrijving van de
maatschappelijke belangen die met de uitoefening van de jacht
gediend zijn;
o Een verplichte omschrijving van redelijke stand van het
aanwezige wild, onderverdeeld naar wildsoort per gebied;
o Een verplichte beschrijving van de maatregelen die door
jachthouders worden getroffen om de redelijke stand te
handhaven;
o een beschrijving van de ontwikkeling van de populatie op basis
van trendgegevens.
Voor de overige vereisten wordt verwezen naar artikel 5.8 van het
Ontwerpbesluit 81/16B.
-
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Eisen aan de Wildbeheereenheden
Wildbeheereenheden krijgen op grond van de Wet natuurbescherming een
grotere coördinerende rol. De coördinatie van de uitvoering van de het
faunabeheerplan in de gehele provincie, ligt bij de Faunabeheereenheid. De
uitvoering van handelingen, op basis van een goedgekeurd
faunabeheerplan, ligt bij de Wildbeheereenheden. Dit betekent dat
Wildbeheereenheden de handelingen van hun leden coördineren.
In de Verordening natuurbescherming zijn eisen gesteld aan de omvang van
de Wildbeheereenheden, de statuten, tellingen en de informatieverstrekking.

-

Vrijstelling voor bestrijding van diersoorten die overlast veroorzaken
Op grond van de Wet natuurbescherming kunnen Provinciale Staten
vrijstelling van de ontheffingsplicht verlenen voor de bestrijding van
diersoorten die binnen de bebouwde kom overlast veroorzaken. Hiervoor is
in bijlage 4 van de Verordening natuurbescherming de steenmarter
aangewezen. De vrijstelling is aan strikte voorwaarden verbonden,
waaronder de voorwaarde dat van de vrijstelling uitsluitend gebruikt
gemaakt mag worden op basis van een door Gedeputeerde Staten
goedgekeurd soortenplan.

1.9 Positief advies BrabantAdvies
BrabantAdvies heeft een positief advies uitgebracht over de door ons
vastgestelde uitgangspunten voor de Verordening natuurbescherming, zoals
opgenomen in de Statenmededeling van 19 juli 2016. Ten aanzien van het
verdere implementatieproces van de nieuwe Wet natuurbescherming heeft
BrabantAdvies enkele aanbevelingen gedaan en enkele algemene agenderende
punten naar voren gebracht. Deze aanbevelingen betrekken we in het verdere
implementatieproces van de nieuwe Wet natuurbescherming en de aanstaande
evaluatie van BrUG.
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Op 12 juli 2016 hebben we Statenvoorstel 67/16A ‘eerste
wijzigingsverordening verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet
2007 van de provincie Noord-Brabant’ ter vaststelling aan uw Staten
aangeboden. Dit voorstel beoogde de rustperiode voor winterganzen binnen
rust- en foerageergebieden te wijzigen van 1 oktober tot 1 april naar 1
november tot 1 april. Via Statenmededeling d.d. 4 oktober 2016 hebben we u
geïnformeerd over de reden van intrekking van dit Statenvoorstel en hebben we
u geïnformeerd over ons besluit om de intentie van het oorspronkelijke voorstel,
te weten de verschuiving van datum van 1 oktober naar 1 november) op te
nemen in voorliggend voorstel. Omdat de Verordening vrijstellingen ex artikel
65 Flora- en faunawet 2007 van kracht is gebleven, betreft dit voor dit
onderdeel dus een geringe beleidswijziging.

1.2 Mogelijke lastenverzwaring in het kader van ruimtelijke ingrepen
Ruimtelijke ingrepen, zoals bouwen, slopen en de aanleg van infrastructurele
werken, kunnen een negatief effect hebben op beschermde diersoorten. De
beoordeling van de toelaatbaarheid van dergelijke ingrepen is op basis van de
huidige Flora- en faunawet nu nog een bevoegdheid van het rijk. Het rijk heeft
hierbij diersoorten vrijgesteld van de ontheffingsplicht. Voor activiteiten met een
mogelijk effect op deze vrijgestelde diersoorten hoeft geen ontheffing
aangevraagd te worden. De bevoegdheid voor het verlenen van vrijstellingen
wordt op basis van de Wnb gedecentraliseerd aan Provinciale Staten. Voor
vrijstellingen geldt hierbij de wettelijke eis dat deze ecologisch onderbouwd
moeten zijn. Een gunstige staat van instandhouding van soorten mag niet in het
geding zijn.
Uit onderzoek uitgevoerd door Alterra blijkt dat drie diersoorten (bunzing,
hermelijn, wezel), die momenteel nog landelijk zijn vrijgesteld, op basis van
ecologische gronden niet langer kunnen worden vrijgesteld. De gunstige staat
van instandhouding is in het geding. Dit betekent dat ter bescherming van deze
diersoorten vaker een ontheffing nodig kan zijn. Om vertraging in de uitvoering
van lopende projecten zo veel mogelijk te voorkomen, is in de Verordening
natuurbescherming voorzien in een redelijke overgangstermijn van 9 maanden.
Financiën
Voorliggend voorstel heeft geen financiële consequenties.
Europese en internationale zaken
Europese en internationale verplichtingen, zijn net als in de huidige
natuurwetgeving, leidend voor de nieuwe Wet natuurbescherming. Het betreft
hier onder andere de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, het Biodiversiteitsverdrag,
het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. In het Natuurpact is
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afgesproken dat de verplichtingen van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de
overige internationaal afgesproken biodiversiteitsdoelen leidend zijn bij de
inspanningen van de provincies op het gebied van gebiedsbescherming en
soortenbescherming.
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Geen formele inspraakperiode
Omdat de Verordening natuurbescherming zo beleidsneutraal mogelijk is
uitgewerkt, hebben we bij de voorbereiding van het Statenvoorstel geen
mogelijkheid tot formele inspraak door derden opengesteld. Tijdens de
voorbereiding zijn partijen wel (informeel) betrokken.
Planning
Na vaststelling zal de Verordening natuurbescherming conform voorschriften
worden gepubliceerd en gelijktijdig met de Wet natuurbescherming in werking
treden. Dit geldt ook voor de nadere regels die Gedeputeerde Staten op basis
van de verordening vaststellen.
Op basis van gemaakte bestuurlijke afspraken tussen rijk en provincies, treedt de
Wet natuurbescherming naar verwachting op 1 januari 2017 in werking. De
datum van inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming wordt
formeel bekend gemaakt met een nog door het rijk vast te stellen Koninklijk
Besluit.
In de Wet natuurbeschermingswet is geen overgangsrecht opgenomen.
Provinciale Staten dienen de verordening daarom voor 1 januari 2017 vast te
stellen.
Bijlagen
1. Artikelsgewijze toelichting op de Verordening natuurbescherming NoordBrabant;
2. Advies d.d. 2 september van Brabant Advies inzake de uitgangspunten
voor de Verordening natuurbescherming.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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Opdrachtgever: de heer H.J. van Herk, (073) 681 29 61, hvherk@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu/Programma Natuur.
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Opdrachtnemer: mevrouw S. Kardon, (073) 680 81 39, skardon@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu/Programma Natuur.
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