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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-777041573 DOS-2018-

0008466

Onderwerp

Initiatiefvoorstel van PvdD kleine marterachtigen van vrijstellingslijst

Advies

1.  Vast te stellen de GS-brief met de zienswijze op het initiatiefvoorstel van PvdD Kleine

Marterachtigen van vrijstellingslijst;

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze van Gedeputeerde Staten op het

initiatiefvoorstel van PvdD Kleine Marterachtigen van vrijstellingslijst.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om aan de brief toe te voegen dat,
alles afwegend, het college dit initiatiefvoorstel niet zou willen volgen en de vrijstelling van de

marterachtigen zou willen handhaven.

Bijlagen

Zienswijze GS op initiatiefvoorstel kleine marterachtigen van vrijstellingslijst

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 22 juni 2021 22 juni 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : n.v.t.

Programma  : Ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader

Indien besloten wordt de marterachtingen van de vrijstelling af te halen dan dient hier op de

Omgevingsverordening Zuid-Holland aan gepast te worden. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 17 december 2020 is Provinciale Staten middels een brief (kenmerk PZH-2020-761913173)

geïnformeerd over het proces ten behoeve van de ontwikkeling van een provinciaal beleidskader

soortenbescherming, faunabeheer, exotenbestrijding en dierenopvang.

Op 18 mei 2021 is Provinciale Staten (kenmerk PZH-2020-761913173) geïnformeerd over het

vervolg proces ten behoeve van de ontwikkeling van een provinciaal soortenbeleid en daarbij

bijgevoegde discussienotitie waarin de grove contouren van het soortenbeleid staan en de

belangrijkste dilemma’s en bijbehorende beleidskeuzen met betrekking tot dit nieuwe beleid

worden geschetst. 

Binnen het te ontwikkelen soortenbeleid is de vraag of de kleine marterachtigen van de

vrijstellingslijst gehaald moeten worden reeds meegenomen voor kleine marterachtigen bij

ruimtelijke ontwikkeling. En wordt binnen dit proces ook voorgelegd aan Provinciale Staten als

beleidskeuze.

 

3 Proces

 De zienswijze is afgestemd binnen de beleidsafdeling Water en Groen.

 

4 Participatie en rolneming

 

Vanwege alle maatschappelijke gevoeligheden die er zijn rondom soortenbescherming,

faunabeheer en exoten, is gekozen voor een zorgvuldig proces om tot het soortenbeleid te

komen. In februari 2021 hebben daarom gesprekken plaatsgevonden met diverse sectoren en zijn

alle belanghebbende maatschappelijke partijen in de gelegenheid geweest mee te denken. Op

basis van zowel deze externe gesprekken als gevoerde interne gesprekken is de discussienotitie

(kenmerk PZH-2020-761913173) opgesteld. Op dit moment vindt er wederom een

maatschappelijke consultatie plaats. Op basis van de discussienotitie wordt de dialoog aangaan
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met de diverse betrokken sectoren en organisaties over de dilemma’s en de voorliggende

beleidskeuzen.

 

5 Communicatiestrategie

 De publiekssamenvatting maakt onderdeel uit van de besluitvormingsstukken

 


