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Antwoorden op technische vragen m.b.t. agendapunt 3.3. Invoering Wet Natuurbescherming 

RGW maandag 21-11 as.   

 

Vragen PvdA fractie:  Kees de Kruijf  

  

Invoering wet Natuurbescherming. 

 

Op 1 januari aanstaande zal de nieuwe wet Natuurbescherming van kracht worden. Provincies krijgen 

daarmee een nog belangrijker rol bij de bescherming en ontwikkeling van de natuur, het herstel van 

de biodiversiteit, enz. 

De provincie Utrecht is al geruime tijd bezig zich op die overdracht van verantwoordelijkheden voor te 

bereiden en heeft daar in nauwe samenspraak met maatschappelijke organisaties ook veel tijd en 

energie in gestoken. De fractie van de PvdA heeft daar veel waardering voor, steunt de 

gepresenteerde aanpak op hoofdlijnen, maar heeft nog wel de volgende vragen. 

 

Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. In de afgelopen weken is dat op meerdere 

momenten duidelijk geworden. En als we de weidevogel als indicator voor de stand van de natuur in 

het algemeen mogen zien, gaat het dus ook niet goed met de natuur. Ook niet met die in Utrecht. 

Utrechtse natuurorganisaties luiden de noodklok, onze gedeputeerde spreekt in dat verband van ‘een 

tandje erbij’. 

 

Vragen: 

We horen graag hoe dat ‘tandje erbij’ er concreet uit gaat zien. Betekent dat extra geld, extra mensen, 

extra inzet van natuurorganisaties. En zo ja, op welke termijn. 

 

Antwoord: Het tandje er bij ligt voor u, dat is de plus op Natuurbeleid 2.0. De Wnb noodzaakt om ons 

te richten op het tegengaan van verder biodiversiteitsverlies in aanvulling op het bestaande 

natuurbeleid. Daarom is de ‘plus’ in de voorliggende ontwerp Natuurvisie en onderliggende ontwerp 

kaders en regelingen afgestemd op het herstel en behoud van de biodiversiteit.  

Concreet: In de Kadernota 2016 is vooruitlopend op het voorliggende beleid al geld beschikbaar 

gesteld voor de uitvoering van de Wnb, gericht op onder andere monitoring, ecologie, 

vergunningverlening, handhaving, vermaatschappelijking van het bestuur van de 

Faunabeheereenheid, de bezetting voor het natuurcompensatieloket, etc. Al deze extra inzet dient ook 

een bijdrage te leveren aan de biodiversiteitsopgave.  

Enkele concrete voorbeelden van extra inspanningen vanaf 2017:  

> Passief soortenbeleid, de vergunningverlening bij ruimtelijke ingrepen, die zal gaan opereren vanuit 

heb belang tot behoud van biodiversiteit. Dit is het zo genoemde natuurinclusief werken, het vooraf 

meekijken met aanvragers om hen rekening te laten houden met de beschermde plant- en diersoorten 

(zie verder paragraaf 3.2.1.2 Beleidskader) en daarmee deze preventief te beschermen. De 

handhavingsinspanning neemt toe en zal zich in eerste instantie ook op preventie gaan richten, zeker 

het eerste jaar ( hoofdstuk 7 Beleidskader). 

> Actief soortenbeleid in de natuurparels. Voor de 10 gebiedstypen zullen wij  in 2017 de meest 

effectieve gereedschapskoffers gaan samenstellen gericht op het behoud en herstel van onze 

icoonsoorten en meeliftsoorten. Dat kan betekenen dat bestaande maatregelen of financiële en 

juridische instrumenten beter moeten worden afgestemd op de nieuwe doelen. Het kan ook betekenen 

dat wij in bepaalde gebiedstypen kiezen voor de inzet van meer juridische instrumenten inclusief 

toezicht en handhaving of aanvullend nieuw instrumentarium kiezen. Het prijskaartje van de 

gebiedskoffer is het saldo van wat er al is, kan worden benut (al dan niet door ombuiging) en wat er 

eventueel nog extra nodig is, om de doelen te kunnen halen. Voor dat nieuwe deel zijn beperkte 

financiële middelen beschikbaar vanuit het bestuursakkoord natuur, maar mogelijk zijn er ook andere 

bronnen aan te boren, zoals vanuit oogpunt van duurzaamheid, water, etc. 
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Ook weidevogelgebieden zijn natuurparels, dus de negatieve trend van o.a. de icoonsoort Grutto en 

de meeliftende overige weidevogels, is nadrukkelijk onderdeel van het kofferpakket. De aanpak moet 

volgend jaar leiden tot 10 gevulde koffers die de komende jaren tot herstel en behoud van de 

icoonsoorten en meeliftsoorten moet leiden (Natuurvisie natuurparels paragraaf 4.4.2. en 3.1 

beleidskader).  

> Monitoring: De Wnb betekent monitoren en kunnen verantwoorden aan het Rijk. Om de resultaten 

van de inspanningen te kunnen meten moeten wij de voortgang van de natuuropgave en de toestand 

van de soortenrijkdom (vooral onze aandachtsoorten) inzichtelijk hebben. Ook hier is al met 

menskracht in voorzien. Er gebeurt al veel, maar volgend jaar zal er vanuit een nieuw integraal 

Monitoringsplan gewerkt worden om onze inspanningen en de effecten daarvan in lijn met de vraag 

van de Wnb te kunnen meten en te presenteren (Natuurvisie en beleidskader hfd. 6 Beleidskader).  

> Versnelling van het tempo van de functieverandering van gronden die al natuurgebied zijn of 

gronden die nog geen natuurfunctie hebben maar wel zo zijn bestemd binnen het Natuurnetwerk. 

Hiermee zal de natuurkwaliteit, zeker als die overlappen met de natuurparels, versneld naar een hoger 

niveau getrokken kunnen worden en bijdrage aan een kwaliteitsimpuls voor de biodiversiteit. De 

huidige begroting is hier echter nog niet op berekend (Natuurvisie paragraaf 4.1.1.).  

 

De natuurorganisaties hebben aangegeven dat ze met de huidige middelen niet in staat zijn om extra 

inzet te plegen. Gaat de provincie die organisaties extra steunen. 

 

Antwoord: Of er sprake zal zijn van extra inzet en hoeveel in relatie tot de natuurparels is nu nog niet 

aan te geven. Omdat veel natuurparels op eigendommen van natuurorganisaties liggen kan het 

betekenen dat deze organisaties te maken kunnen krijgen met gewijzigd of aanvullend beheer. Wij 

zullen dit met elkaar bespreken in het aangekondigde biodiversiteitsoverleg.  

 

In de nieuwe wet natuurbescherming speelt de faunabeheereenheid een nog belangrijker rol. 

Over de samenstelling van het bestuur van de faunabeheereenheid hebben wij de volgende vragen. 

 

Twee bestuurszetels gaan ingevuld worden door maatschappelijke organisaties. Door de voorzitter 

van de Fbe werd tijdens de informatiebijeenkomst op 7 november aangegeven dat daarbij de 

Dierenbescherming niet in beeld was. Die zou wel een plekje krijgen in een ‘Taskforce alternatieve 

vormen van faunabeheer’.  

 

Vragen. 

De Dierenbescherming omschrijft op de eigen website hun houding tegenover de jacht als ‘nee, 

tenzij’. Is dat ook niet de opvatting van de provincie. Wat vindt het college van deze uitsluiting. 

 

Antwoord: Door ‘de provincie’ wordt op dit moment geen ‘nee, tenzij’ standpunt ingenomen. Ook in de 

concept-natuurvisie en de concept-beleidsregels is een dergelijk standpunt niet terug te vinden. Wel is 

beleidsneutraal overgenomen uit de Beleidsnota Flora – en faunawet 2014 (paragraaf 3.3.6.2. 

Beleidskader Wnb) dat de provincie afziet van de mogelijkheid tot het verhuren van jachtrechten op 

haar eigen gronden.  

 

In algemene zin wordt in het beleidskader aangegeven dat het bij de twee ‘maatschappelijke’ 

bestuurszetels niet kan gaan om organisaties die principieel tegen jacht of populatiebeheer zijn. Die 

tekst begrijpen we niet, omdat efficiënt en duurzaam populatiebeheer naar onze opvatting ook kan 

betekenen dat je je heil juist niet zoekt in de jacht, maar in andere (diervriendelijker) methoden. De 

discussie in de Fbe zal met  een organisatie als de Dierenbescherming erbij zeker anders en 

misschien steviger worden. Maar dat kan toch geen nadeel zijn bij een afweging van maatschappelijk 

nut en noodzaak. Graag horen we de opvatting van het college hierover. 

 

Antwoord: De jacht is op grond van de Wet natuurbescherming toegestaan. Op basis van de wet dient 

de jacht te worden uitgeoefend conform het faunabeheerplan van de faunabeheereenheid. 
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We achten het daarom van belang dat partijen die onderdeel uitmaken van het bestuur van de 

faunabeheereenheid niet principieel tegen de jacht zijn. Dit is ook het standpunt dat door de 

staatssecretaris tijdens de parlementaire behandeling van de wet is ingenomen. Een principieel 

standpunt tegen de jacht kan de totstandkoming van een gedragen faunabeheerplan moeilijk of zelfs 

onmogelijk maken. Overigens is in de tekst geen enkele maatschappelijk organisatie uitgesloten van 

deelname aan het bestuur.  

 

Het faunabeheerplan krijgt een looptijd van 6 jaar. Vraag is of die looptijd niet erg lang is en hoe, bij 

handhaving van die termijn, in de tussentijd voldoende flexibiliteit aanwezig is om in te spelen op 

maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld andere methoden van populatiebeheer). Graag horen 

we de opvatting van het college. 

 

Antwoord: Het faunabeheerplan kan, indien noodzakelijk, tussentijds worden aangepast. Bovendien 

zullen ten behoeve van de uitvoering van dit plan door ons ontheffingen moeten worden verleend. In 

de besluitvorming hierover kunnen veranderde inzichten worden meegenomen. Bovendien is het 

mogelijk om verleende ontheffingen aan te passen of in te trekken als hiertoe aanleiding is. 

 

Over de voorzitter wordt vermeld dat hij/zij onafhankelijk moet zijn en dat er geen band mag zijn met 

de andere in het bestuur vertegenwoordigde organisaties. 

 

Vragen. 

De voorzitter krijgt op een cruciale rol in het functioneren van de Fbe. Waarom zijn geen aanvullende 

bepalingen opgenomen om de onafhankelijkheid van de voorzitter te waarborgen. Bijvoorbeeld 

benoeming mbv een profielschets, soort benoemingsprocedure(open sollicitatie), maximale termijnen, 

rol van diverse partijen bij een benoeming. 

 

Antwoord: De faunabeheereenheid is een (private) stichting en geen uitvoeringsorganisatie van de 

provincie. Hierbij past het niet dat wij allerlei specifieke eisen stellen. De huidige bepaling lijkt ons 

voldoende om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Voor het overige kan de 

faunabeheereenheid zelf een regeling in haar statuten opnemen.  

 

Recent, heel kort voordat de provincie aanvullende voorwaarden kon gaan stellen, heeft een 

voorzitterswisseling plaatsgevonden. Een wisseling die zo op het eerste gezicht vooral veel 

continuïteit heeft gebracht (politieke ‘kleur’, verankering in de agrarische gemeenschap). De wisseling 

had ook aangegrepen kunnen worden om nog eens goed na te denken over de ruimere rol van de 

Fbe (maatschappelijk afweging nut en noodzaak, maatschappelijk draagvlak creëren). Dat had 

overigens misschien wel tot dezelfde nieuwe voorzitter geleid, maar misschien ook niet, en de 

afweging was naar onze opvatting wenselijk geweest. Misschien heeft die afweging wel 

plaatsgevonden, dan horen we daar graag meer over. In algemene zin zijn we  benieuwd naar de 

opvatting en de betrokkenheid die het college bij deze voorzitterswissel.  

 

Antwoord: Zoals gezegd is de faunabeheereenheid een private stichting en geen 

uitvoeringsorganisatie van de provincie. Om deze reden laten wij de keuze van een nieuwe 

onafhankelijke voorzitter over aan het bestuur van de faunabeheereenheid. Wij zijn niet formeel 

betrokken bij de voordracht, maar informeel, met het oog op de samenwerking, worden wij wel 

geconsulteerd over potentiële kandidaten.  
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Vragen CDA fractie,  Teus van Oosterom. 

 Hierbij een aantal vragen die ik heb bij de behandeling van het natuurbeleid in de komende 

commissie RGW. Willen jullie die doorsturen aan de fractie, Bart en de griffie. 

 

1.       Bij de icoonsoorten wordt voor de weidevogels de grutto aangewezen, dat is logisch, want de 

grutto is ook echt een icoon van de weide vogels. Toch zijn er ook argumenten om de  kievit ook aan 

te wijzen als icoonsoort omdat de kievit de jonge kuikens fel verdedigd tegen predatoren en zo opkomt 

voor de weidevogels als groep. Wat zijn de gevolgen als de kievit ook als icoonsoort zou worden 

aangeduid 

 

Antwoord: De keuze van icoonsoorten heeft heel selectief plaatsgevonden. Voor de weidevogels 

hebben wij daarbij aangegeven dat daarvoor al beleid bestaat. Daarnaar verwijzen wij dan ook. Het 

toevoegen van de kievit als icoonsoort is niet in overeenstemming met de gevolgde werkwijze, maar 

voegt ook niets toe omdat het beleid voor weidevogels in het kader van de implementatie van de Wet 

natuurbescherming zal worden voortgezet.  

 

2. Bij de invulling van de boswet wordt er uitgegaan van een herplantplicht als er gekapt moet 

worden. Hoe is dit geregeld als er bijvoorbeeld langs Provinciale wegen bomen vanwege stormgevaar 

moeten worden gekapt. Dezelfde vraag geld voor de plannen om de golfbaan in Haarzuilens uit te 

breiden, waarbij veel bomen moeten worden gekapt? Of zijn er nog alternatieven denkbaar? 

 

Antwoord: In principe vindt er voor alle bomen die langs de provinciale wegen om redenen van 

veiligheid of reconstructie gekapt worden, herplant plaats. Soms is dat niet op dezelfde locatie omdat 

er bijvoorbeeld geen ruimte meer is. Herplant vindt dan bijvoorbeeld elders langs de weg plaats of op 

een speciale locatie voor compensatie. Populieren, waarvoor geen herplantplicht geldt (art. 4.1., lid f 

Wnb), worden soms uit landschappelijk- of verkeersveiligheidsoverwegingen niet opnieuw aangeplant.  

Herplantplichten die niet op dezelfde locatie kunnen worden gerealiseerd zullen straks via de inrichting 

van de natuur- en boscompensatiebank (hoofdstuk 4. Beleidskader) in ieder geval ook daar worden 

geregistreerd, maar ook zeker alsnog moeten worden gecompenseerd.  

Meer dan voorheen zullen wij bij verzoeken om een kapmelding gaan checken of er niet sprake is van 

oude boskernen of andere uit oog punt van biodiversiteit waardevolle houtopstanden. In die gevallen 

kan een kapverbod worden opgelegd (supplement 2 Beleidsregels bij het Beleidskader, artikel 4.6).  

 
3.  De natuur ondersteunen in de stedelijke gebieden daarbij is ook een flinke vooruitgang te 

boeken. Hoe zouden wij als Provincie kunnen bereiken dat in de tuinen meer natuur en minder 

bestratingen worden aangelegd. De CDA fractie wil pleiten voor een brede voorlichtingscampagne 

voor meer natuur in de eigen tuin.  Dat bevordert ook de belangstelling van jongeren. 

 

Antwoord: Er zijn landelijk vele initiatieven zoals Operatie Steenbreek en De Levende Tuin. Wij 

kunnen deze en andere initiatieven eens nader analyseren en doorlichten op mogelijkheden die 

aansluiten op onze biodiversiteitsopgave in de stedelijke omgeving. Zo zijn er vele initiatieven op het 

gebied van biodiversiteit in ontwikkeling.  

Wij zijn bezig met de planvorming rond de inrichting en het beheer van onze tuin bij het 

provinciekantoor en kijken daarbij hoe wij deze aantrekkelijker kunnen maken voor bijen. Binnen dit 

kader is ook aandacht voor de voorbeeldfunctie van een bijenvriendelijke tuin en de voorlichting (door 

middel van borden) voor bezoekers van de tuin.  

 

4.          Is de parktuin naast het Provinciehuis openbaar toegankelijk of allen voor medewerkers van 

de Provincie? Het zou volgens de CDA fractie een meerwaarde hebben als ook anderen hiervan 

zouden kunnen genieten b.v. tijden de lunchpauze. 

 

Antwoord: Wij streven bij de hiervoor genoemde planvorming erna om de provincietuin vanaf de 
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verharde paden te kunnen bekijken, voor zowel medewerkers als bezoekers. Buiten de 

kantorenopstelling (‘s avonds laat en in het weekend) is de tuin niet te bekijken.   

 

 

  

Vragen SGP-fractie: Frans Hazeleger 

 

Twee technische vragen over de Wet natuurbescherming: 

 

1. We lezen in de zienswijze van LTO Noord: 'Om die reden willen wij nogmaals benadrukken dat het 

ganzenakkoord onverkort moet worden uitgevoerd inclusief de gemaakte afspraken met betrekking tot 

populatiebeheer.' De suggestie dat het ganzenakkoord niet onverkort wordt uitgevoerd in deze 

verordening wordt door GS niet tegengesproken. Welke onderdelen van het ganzenakkoord worden 

niet overgenomen in deze verordening? 

 

Antwoord: Zoals in het antwoord op de reactie in de commentaarnota is aangegeven zijn de afspraken 

over het ganzenbeleid uit de Beleidsnota Flora- en faunawet 2014 beleidsneutraal en ongewijzigd 

overgenomen. Wij lopen het even met u langs:  

In paragraaf 3.3.4 van het Beleidskader gaan wij dieper in op het ganzenbeheer en 

ganzenrustgebieden. Hier staan onze ongewijzigde afspraken over de ganzen verwoord. Het is 

aangevuld met de actuele situatie. Bijvoorbeeld de passage over alternatieve beheermethoden ter 

invulling van Motie 70 “Geld voor preventieve maatregelen ganzenoverlast” van de termijnkalender en 

het momenteel lopende onderzoek van het Projectteam ganzenbeheer Utrecht ter verkenning van de 

mogelijkheden om de doelen alsnog te kunnen halen.  

Juridisch is het ganzenbeleid uitgewerkt in artikel 3.4.1. van de Verordening bescherming natuur en 

landschap. Verwezen wordt naar bijlage 1 en de toelichting daarbij, waarin staat opgenomen wat in de 

winterperiode is toegestaan met betrekking tot de overwinterende ganzen. Artikel 1, lid h biedt de 

opening voor reductie van paarvormende ganzen vanaf 1 februari. In het Supplement C van het 

Beleidskader zijn de beleidsregels voor de ontheffingverlening opgenomen voor de aanpak van de 

overzomerende ganzen per soort zoals de Grauwe gans.  

 

2. Graag zouden wij een overzicht ontvangen van de subsidiebedragen voor de Faunabeheereenheid 

van 2010-2016.  

 

Antwoord: Enkele verklaringen van de schommelingen in de bedragen vooraf:  

Als gevolg van afspraken binnen het coalitieakkoord 2011-2015 is een korting van 15% door gevoerd. 

Ter voorkoming van ongewenste beleidseffecten is deze korting gefaseerd ingevoerd over de jaren 

2012 en 2013. Vanaf 2014 is vanwege de intensivering van het ganzenbeleid, voor de duur van dit 

beleid, tijdelijk subsidie verstrekt voor de aanstelling van de ganzencoördinator (Begroting 2014 

PS2013PS10). In paragraaf 9.2 van het Beleidskader staan de financiële afspraken met de 

Faunabeheereenheid benoemd.  

jaar Totaal verstrekte exploitatiesubsidie Stichting Faunabeheereenheid Utrecht. 

2010 127.960 

2011 132.070 

2012 124.695 

2013 120.008 

2014 163.520 

2015 183.343 

2016 187.760 

 


