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Klachten over Staatsbosbeheergeen

Geachte heer Vendrik,

Naar aanleiding van uw brieven d.d. 12 februari en 16 maart jl. wil ik u graag als volgt berichten.

ln uw eerste brief vezoekt u mij om Staatsbosbeheer aan te spreken op haar beleid inzake het toestaan van
jacht, beheer en schadebestrijding. ln uw brief van 14 maart beklaagt u zich over het feit dat er op het land van
Staatsbosbeheer door een traktor moedwillig kievitsnesten met eieren zijn vemield. U vraagt ook in deze brief
waar u terecht kunt met klachten hierover.

ln reactie op uw eerste brief wil ik opmerken dat Staatsbosbeheer sinds haar verzelfstandiging een zelfstandig
bestuursorgaan is. Zij legt verantwoording af aan het ministerie van Economische Zaken. De provincie heeft
geen zeggenschap over de wijze waarop Staatsbosbeheer de jacht en schadebestrijding op haar teneinen
uitvoert of toestaat. De provincie is ook geen (zoals u het formuleert) 'toezichthouder op Staatsbosbehee/.
Derhalve kan ik Staatsbosbeheer ook niet aanspreken op haar werkwijze zoals u deze omschrijft in uw brieven

De bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet,
voorzover het niet over het onderwerp beheer en schadebestrijding gaat, ligt bij de Minister van Economische
Zaken. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving. lk hoop hiermee uw
vragen uit uw tweede brief beantwoord te hebben.

Met uw klachten kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondememend Nederland (RVO) en de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NMtrA). Voor meer lnformatie verwijs ik u naar de websites van deze organisaties
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Ook kunt u direct telefonisch opnemen met de milieupolitie wanneer u getuige bent van een overtreding via het
nummer: 0900-8844.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Hoogachtend,

Drs. R.W. Krol G
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