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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-586263716 (DOS-2017-

0003004)

Contact

W Lambooij

070-441 6491

w.lambooij@pzh.nl

Onderwerp:

beantwoording schriftelijke vragen 3279 PvdD over bescherming faunabescherming

Publiekssamenvatting:

Statenlid Van Viegen van de Partij voor de Dieren heeft diverse vragen gesteld over de stand van 

zaken met betrekking tot faunabeheerplannen en de uitvoering van de landelijke vrijstelling voor 

schadebestrijding. In de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten tekst en 

uitleg bij de stand van zaken. De reeds onder de Flora- en faunawet door Gedeputeerde Staten 

goedgekeurde faunabeheerplannen blijven op grond van het overgangsrecht voorlopig van 

kracht. Gedeputeerde Staten nemen in aanvulling daarop de benodigde besluiten om het 

bestrijden van schade door landelijk vrijgestelde soorten doorgang te laten vinden. De volgende 

lichting faunabeheerplannen wordt door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) voorbereid 

aan de hand van de recent door Provinciale Staten vastgestelde Verordening uitvoering Wet 

natuurbescherming Zuid-Holland.

Advies:

- Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen van PvdD mbt. bescherming 

faunabescherming conform het bijgevoegde concept. 

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording statenvragen 3279. 

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

3279_Antw.doc

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: W Lambooij Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 april 2017 21 april 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie de conceptbeantwoording van de schriftelijke vragen. Met de Faunabeheereenheid Zuid-

Holland (FBE) is overleg gevoerd over de stand van zaken en de te zetten stappen inzake het 

opstellen en goedkeuren van een nieuwe lichting faunabeheerplannen. Hierbij is een richting en 

planning gekozen die recht doen aan de nieuwe bestuurssamenstelling van de FBE en aan de 

nieuwe eisen die gesteld worden in de provinciale verordening.

Financieel en fiscaal kader:

-

Juridisch kader:

-

2 Proces

De concept-beantwoording is afgestemd binnen de vakafdeling en in het 

portefeuillehoudersoverleg. De beantwoording van de vragen wordt na vaststelling toegezonden 

aan PS.

3 Communicatiestrategie

Er is geen communicatiestrategie nodig.
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