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Bijlage(n):     

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Op 6 juni jl. heeft de heer D. Kuyper het burgerinitiatief “Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht”, 

overhandigd aan uw voorzitter. Het burgerinitiatief vindt zijn oorsprong in de wijziging van de Wet 

Natuurbescherming, die de rol van de provincies ten aanzien van onder andere het natuurbeleid heeft uitgebreid.  

 

Aan de hand van twee ontwerp-statenvoorstellen – die bij u als bekend worden verondersteld - is het 

burgerinitiatief in de statencommissie RGW van 10 september en 10 oktober jl. besproken en van een advies 

voorzien.   

 

In de commissievergadering van 10 oktober jl. heeft de commissie in meerderheid uw Staten geadviseerd het 

burgerinitiatief geldig te verklaren. Het ontwerp-statenbesluit tot geldigverklaring is voor u bijgevoegd.    

 

Voor wat betreft de verdere procedure van het burgerinitiatief zij opgemerkt, dat na uw besluit tot geldigverklaring 

het initiatief wordt geagendeerd voor de statenvergadering van 12 december 2016. Ingevolge de verordening 

burgerinitiatief heeft de indiener daarvan dan de gelegenheid het initiatief in uw vergadering toe te lichten, waarna 

u vervolgens over de inhoud van het burgerinitiatief in debat kunt gaan. Zoals bekend vindt een en ander 

gelijktijdig plaats met bespreking van het voorstel van GS, om het provinciaal natuurbeleid in overeenstemming te 

brengen met de gewijzigde Wet op de Natuurbescherming.   

 

Resumerend wordt u voorgesteld te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.  

 

Plaatsvervangend voorzitter PS en griffier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/2 PS2016RGW07 

 

 

Besluit van 31 oktober  2016;  

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Gelezen het burgerinitiatiefvoorstel “Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht”, zoals dat op 6 juni 2016 

aan de voorzitter van hun Staten is overhandigd.   

 

Gelezen: het advies van de commissie RGW van 5 september en 10 oktober 2016; 

 

Gelet op de Provinciewet, het Reglement van Orde en de Verordening Burgerinitiatief provincie Utrecht; 

 

 

Besluiten:  

 

 

1. het burgerinitiatief “Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht” geldig te verklaren en voor een 

inhoudelijke bespreking met inspreekrecht voor de initiatiefnemer te agenderen voor de statenvergadering van 12 

december, gelijktijdig met bespreking van het GS-voorstel tot aanpassing van het provinciaal natuurbeleid.  

 

2. Het burgerinitiatief in handen te stellen van Gedeputeerde Staten met als opdracht het burgerinitiatief te 

betrekken bij de uitwerking van de Wet Natuurbescherming in provinciaal beleid, met een accent op het toetsen 

van het faunabeheerplan op een redelijke wildstand in het jachtveld, een en ander voor zover de provinciale 

bevoegdheid strekt.   

 

   

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 


