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DATUM 7-7-2016 

AAN Statencommissie RGW 

VAN Bart Krol 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Beantwoording vragen Cie RGW 20 juni 2016 m.b.t. Koersdocument Wet 
natuurbescherming 
 

 

Tijdens de behandeling van het Koersdocument Wet natuurbescherming (Wnb) in de commissie RGW op 20 juni 

jl. hebben wij met u afgesproken om enkele vragen schriftelijk te beantwoorden. Hieronder staan de betreffende 

vragen en antwoorden. Ook de technische vragen van de PVV zijn hierin beantwoord. 

 

Vraag: Er zijn soortbeschermingbepalingen opgesteld. Geïnformeerd wordt of er richtlijnen zijn op grond 
waarvan daarvan kan worden afgeweken.  
 
Antwoord: De wet geeft aan op welke gronden afwijkingen van het beschermingsregime kunnen 
plaatsvinden. Voor het onderdeel beheer en schadebestrijding zijn reeds in de Beleidsnota Flora- 
en faunawet provincie Utrecht richtlijnen beschreven. Deze wijzigen niet. Voor het onderdeel 
ruimtelijke ontwikkelingen zal gebruik gemaakt worden van zogenaamde soortenstandaards die 
ook nu door het Rijk gebruikt worden. Soortenstandaards worden gebruikt om duidelijkheid te 
scheppen voor een aanvrager van een ontheffing bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze standaards 
worden alleen gemaakt voor soorten waarvoor vaak ontheffingen worden aangevraagd. Het is niet 
de bedoeling om voor alle beschermde soorten standaards te ontwikkelen. De soortenstandaards 
zullen door BIJ12 beheerd worden.   

 

Vraag: Circa anderhalf jaar geleden heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin is aangegeven, dat 
compensatie mogelijk wordt door andere soorten bv. hei in plaats van bos. Indien dat het geval is, is de 
vraag hoe dit zich verhoudt tot het gegeven dat ontheffing van de herplantplicht alleen bij uitzondering 
mogelijk is. Voorts is de vraag of het wel rijmt met pijler 5, doelstelling 5. 
 
Antwoord: In pijler 5, doelstelling 5 wordt aangegeven dat bij uitzondering omvorming van bos naar 
heide wordt gefaciliteerd. Daarmee wordt de mogelijkheid voor omvorming geboden. Het behoud 
van bos is immers uitgangspunt van de Wnb. Wij bieden de mogelijkheid om daar in bepaalde 
gevallen van af te wijken, maar wensen daarbij de samenhang en kwaliteit van bos zo veel mogelijk 
in stand te houden. Een visie op bos en heide zal om die reden worden opgesteld.  

 

Vraag: Voor iedere soort kan een soortenmanagementplan worden opgesteld. Er zijn meer dan 500 
soorten. De PVV veronderstelt, dat het niet de bedoeling is om meer dan 500 soortenmanagementplannen 
op te stellen.  
 
Antwoord: Het is niet de bedoeling om voor alle soorten soortenmanagementplannen op te gaan 
stellen. Dat is ook niet mogelijk omdat er voor de verschillende soorten andere voorwaarden nodig 
zijn. Het ligt in de rede om voor enkele veel voorkomende soorten op basis van zulke plannen de 
mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. 

Vraag: Invasieve exoten. De heer De Heer meent dat als de lijst invasieve exoten formeel wordt 
vastgesteld deze onmiddellijk ingaat en bv. het handelsverbod op waterhyacint direct een probleem is dat 
bij de provincie terecht komt.  Hoe gaan wij hier als provincie mee om. 
Antwoord: In het kader van de Wnb zullen Gedeputeerde Staten belast worden met de uitvoering van 
bestrijdings-, beheers- en herstelmaatregelen van door de Minister aangewezen invasieve exoten. 
Het Ministerie heeft aangegeven vooralsnog niet voornemens te zijn om dergelijke soorten aan te 
wijzen. In het Koersdocument is beschreven dat de provincie Utrecht alleen op eigen initiatief 
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bestrijding van invasieve exoten mogelijk zal maken indien er dreiging is van belangrijke schade 
aan de Utrechtse natuur of andere belangen. Voor handel, douane, vergunningverlening en 
handhaving blijft het Ministerie verantwoordelijk. 

Vraag: Is er een overzicht van kosten schadebestrijding per diersoort en de kosten van investeringen voor 
schadebestrijding 
 
Antwoord: Een overzicht van kosten schadebestrijding staat in bijgevoegde tabel. Meer 
gedetailleerde informatie staat in het Jaarverslag 2015 van het Faunafonds; bijgevoegde tabel komt 
daar ook uit. Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2016/06/22/jaarverslag-
faunafonds-2015  voor het jaarverslag. Wij beschikken niet over informatie over de kosten van 
preventieve maatregelen. Het nemen van preventieve maatregelen is de verantwoordelijkheid van 
de betreffende grondgebruiker. De grondgebruiker heeft hier de nodige vrijheid in.  Om welke 
maatregelen het gaat en welke kosten hiermee gemoeid zijn wordt niet bij de provincie gemeld. 

Vraag: In het koersdocument staat dat de huidige handhaving niet voldoet. Kunt u de documenten waaruit 
dit blijkt aan PS toesturen. 
 
Antwoord: Dit blijkt onder andere uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2011. 
In het rapport “ecologische effectiviteit van Natuurbeleving” 

(http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2011_Effectiviteitnatuurwetgeving_555084002.pdf
) staat bijvoorbeeld op pagina 9: De controle en handhaving van de opgelegde voorwaarden 
verdienen verbetering. Onderzoek van Bosman et al. (2011) laat zien dat een groot deel van de 
opgelegde compenserende maatregelen in het kader van de Flora- en faunawet achteraf niet blijkt 
te zijn doorgevoerd. De uitvoering van mitigerende maatregelen, zoals het ontzien van bepaalde 
plekken of het uitvoeren van werkzaamheden in bepaalde periodes, is nog lastiger (achteraf) te 
controleren. Toch is de ontheffings- en vergunningverlening gebonden aan de voorwaarde dat de 
mitigerende en compenserende maatregelen worden uitgevoerd. 

Andere rapporten waarin op dit onderwerp wordt ingegaan zijn 

 Quick scan ecologische effectiviteit natuurwetgeving, MNP, 2007. 
http://www.pbl.nl/publicaties/2007/Quick_scan_ecologische_effectiviteit_natuurwetgeving ; 

Bescherming van natuurgebieden, Algemene rekenkamer, 2007 
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2007/06/Bescherming 

 van_natuurgebieden 

Vraag: Wat is de situatie met betrekking tot de aanhaakplicht? 
 
Antwoord: Zoals in het Koersdocument is aangegeven gaat de Wnb nu officieel nog uit van verplicht 
aanhaken aan de omgevingsvergunning. Het ziet er echter naar uit dat dit deel van de wet niet in 
werking zal treden omdat de Omgevingswet het verplicht aanhaken ook niet kent. Feitelijk blijft de 
situatie dan zoals die nu is, de initiatiefnemer bepaalt of het zijn aanvraag aanhaakt of niet.  

Vraag: Kan de provincie afwijken van de Wnb? 
 
Antwoord: De Wnb omvat gebods- en verbodsbepalingen. De Wnb beschrijft ook onder welke 
voorwaarden hier van afgeweken mag worden. De provincie volgt bij haar vrijstellingen en 
ontheffingen deze bepalingen. 

Vraag: Mag het bosareaal afnemen? 
 
Antwoord: In principe houden we het bosareaal in stand. De herplantplicht is daarvoor een 
belangrijk instrument. Alleen bij uitzondering staan we toe dat bos verdwijnt. Daarom verlenen we 
geen algemene vrijstellingen voor herplant, maar regelen we dit via een ontheffing. Op deze manier 
kunnen we maatwerk leveren. 
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