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De provincie krijgt met de implementatie van de Nieuwe Wet 
Natuurbescherming meer verantwoordelijkheden op het gebied van natuur. 
Die verantwoordelijkheid voor natuur nemen we als PvdA heel serieus, want 
natuur is kwetsbaar en verdient bescherming. We maken ons over een aantal 
punten van de POV-wijziging die voor ons ligt dan ook wel zorgen, maar toch 
willen we op dit moment niet of nauwelijks ingrijpen in het voorstel dat nu voor 
ons ligt.  
 
GroenLinks heeft een aantal amendementen en een motie ingediend. Wij 
onderschrijven de zorgen die zij op een aantal punten hebben: over de 
vrijstelling meststoffen, over de provinciale vrijstellingslijst, over de vrijstelling 
ruimtelijke ingrepen, over de handhaving. Nader onderzoek op een aantal 
punten lijkt zinvol. We vragen aan het college om deze punten goed te 
monitoren en nadrukkelijk mee te nemen in de aangekondigde evaluatie. Ook 
willen we bij de evaluatie geïnformeerd worden over hoe vaak en in wat voor 
gevallen GS gebruik heeft gemaakt van haar ‘discretionaire bevoegdheden’. 
 
Tijdens de commissie heeft de gedeputeerde gesproken over vertrouwen en 
over de mogelijkheid om de POV, jaarlijks aan te passen mocht dat nodig 
blijken. Wij zijn, op bijna alle punten, bereid dat vertrouwen te delen. Maar we 
behouden ons het recht voor om de komende jaren onderdelen van de POV 
aan te dragen voor aanpassing of verandering als dat, in onze ogen, nodig 
mocht blijken. We hechten dan ook grote waarde aan de monitoring van de 



implementatie en aan de evaluatie ervan. Wij willen in het voorjaar van 2018 
graag uitvoerig geïnformeerd worden over de implementatie van deze wet. 
 
Veel aandacht in de aanloop naar deze vergadering is uitgegaan naar de 
samenstelling van de Fauna Beheerseenheid (FBE). Wij zijn erg te spreken over 
de evenwichtige samenstelling waarvoor in Drenthe gekozen is. Oorspronkelijk 
was er sprake van een onafhankelijke voorzitter. We vinden het jammer dat dat 
is losgelaten, we hebben onze twijfels of dat wel echt verstandig is. We zouden 
graag van de gedeputeerde willen horen waarom dat is losgelaten. 
 
PS zal voortaan het jaarverslag van de FBE ontvangen. De PvdA heeft dat al 
vaker aangekaart, maar wij vragen of dat jaarverslag door het college van een 
oplegnotitie kan worden voorzien, waarin het college aangeeft hoe zij aankijkt 
tegen de werkzaamheden van de FBE.  
 
Er ligt trouwens al een boeiende klus voor de FBE. De Volkskrant van gisteren 
schreef over een wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van de 
ziekte van Lyme door teken. In gebieden waar vossen leven zijn veel minder 
teken dan in gebieden waar geen vossen leven. Gaat dit leiden tot eerherstel 
van de vos? Moeten we de vos juist gaan koesteren? Een boeiende klus ligt 
voor. 
 
Voorzitter, afsluitend. Graag zouden wij van het college nog het een en ander 
willen horen over het proces van monitoren, evalueren en bijstellen van deze 
implementatie. En ook willen wij nog graag een toelichting op het loslaten van 
de onafhankelijkheid van de voorzitter van de FBE. Maar de PvdA zal 
instemmen met hetgeen voor ons ligt en actief volgen hoe de implementatie 
uiteindelijk vorm gaat krijgen.   
  
 


