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Statenfractie Noord-Brabant

Amendement Evaluatie effectiviteit ingezette middelen
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 december 2 0 1 6 ,
behandelend het Statenvoorstel 8 1 / 1 6 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant;

besluiten
»

dat de volgende tekst wordt toegevoegd aan artikel 4.5 Jaarlijks verslag, eerste lid:
"d. een rapportage waarbij alle ingezette middelen bij het bestrijden en voorkomen
van belangrijke schade aan de in de wet genoemde belangen worden
betrokken.";

en gaan over tot de orde van de dag.
í

— ,
x

a
8Í Paranka Surminski

Toelichting
De Wet Natuurbescherming schrijft voor dat het doden en vangen van in Nederland van
nature in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn
(artikel 3.3, vierde lid) en in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV,
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het
Verdrag van Bonn (artikel 3.8, vijfde lid) op basis van een verordening en vrijstelling alleen
is toegestaan indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat voor het probleem
waarvoor het vangen en/of doden een oplossing zou zijn. Preventieve, niet-dodelijke
middelen hebben de voorkeur op dodelijke middelen bij het voorkomen van schade aan de
erkende belangen.
Over de effectiviteit van niet-dodelijke, preventieve middelen bestaat nog geen
eenduidigheid. Er blijkt weinig gekwantificeerd onderzoek beschikbaar te zijn.
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Kennis over de in te zetten middelen, zowel dodelijk als niet-dodelijk, is echter noodzakelijk
om te kunnen beoordelen welke bevredigende oplossingen voorhanden zíjn. Het is daarom
zinvol om de effectiviteit van alle ingezette middelen jaarlijks te laten evalueren en hierover
te laten rapporteren in het jaarverslag.
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'Beoordeling provinciale vrijstellingslijsť, Alterra-rapport 2699.

Om te voorkomen dat dodelijke middelen worden ingezet in gevallen waarbij vooraf bekend
had kunnen zijn dat niet-dodelijke middelen een bevredigende oplossing konden bieden dus om te voorkomen dat aan het bepaalde in artikel 3.3, vierde lid en artikel 3.8, vijfde lid,
van de Wet Natuurbescherming niet wordt voldaan - is het verstandig om een
onderbouwing voor de keuze van handelingen als algemene eis in het faunabeheerplan op
te nemen (artikel 5.4).

