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Evaluatie implementatie Wet natuurbescherming
Geachte Statenleden,
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierbij zijn diverse taken
gedecentraliseerd naar de provincies. Destijds is toegezegd dat er na twee jaar een evaluatie zou
plaatsvinden van de implementatie van deze nieuwe wet. Doel van de evaluatie is om de ervaringen

van de afgelopen twee jaren te schetsen en daar lering uit te trekken voor de toekomst. Door middel
van deze brief informeer ik u over de stand van zaken.
Ondenarerpen
De evaluatie blijft beperkt tot die onderwerpen die nieuw zijn voor de provincie ten opzichte van de

situatie van vóór 2017. Dal betekent dat provinciale taken die we daarvoor reeds uitvoerden, buiten
beschouwing blijven. Overigens vindt er ten aanzien van de de vergunningverlening op grond van de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een eigen evaluatie plaats.
Onderuuerpen die in de evaluatie aan bod zullen komen, zijn:
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a.

taak, uitgevoerd door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Den Haag

b.

Het afhandelen van meldingen over het vellen van houtopstanden, ook uitgevoerd door de

c.

Toezicht en handhaving in het kader van soortenbescherming. Deze provinciale taak wordt

en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

ODH.

uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is

De ontheffingverlening in het kader van soortenbescherming. Dit is een nieuwe provinciale

d.

het tien minuten lopen.

Provinciale regelgeving in de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.
Deze verordening bevat regels voor onder meer de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, de

De parkeerruimte voor

Wildbeheereenheden en de faunabeheerplannen. Voor de inwerkingtreding van de Wet

auio's is beperkt.

natuurbescherming golden hier landelijke regels voor. Van de gehele verordening zal de
uitwerking in de praktijk worden geëvalueerd, mede aan de hand van de eerste jurisprudentie
op grond van de Wet natuurbescherming.

e.

Het provinciale beleid in de vorm van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-

Holland. Deze beleidsregel omvat met name nieuwe regels op het gebied van het verlenen
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van tegemoetkomingen in de schade. Dit betreft een provinciale taak die wordt uitgevoerd
door de Unit Faunazaken van Bij12 (voorheen het Faunafonds).

Methode
Voor de evaluatie zal een extern bureau worden ingeschakeld . Deze zal aan de slag gaan met het
vezamelen van cijfers over o.a. aantallen aanvragen, vezoeken, klachten, meldingen, etc. en die
afzetten tegen de venrachtingen en de situatie van vóór 1 januari 2017. Ookworden alle kosten
inzichtelijk gemaakt die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wnb, zoals de uitkeringen in de
faunaschade. Naast het ondezoek op basis van de cijfermatige informatie zullen er gesprekken
plaatsvinden met uitvoerende ambtenaren van ODH, OZHZ, BlJ12 en PZH en met medewerkers en
besturen van wildbeheereenheden en de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

Tijdpad
De evaluatie zou gereed moeten zijn medio mei 20't9

lk ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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