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Burgh Haamstede, 05 okt. 2016.

Geacht Statenlid,
Betreft : Verordening Natuurbeschermingswet 2017 .
Volgens bij ons binnengekomen informatie, staat de verordening, betrekking hebbende op de
Wet Natuurbescherming 2017, welke op 1 januari 2017 in werking treedt, ter behandeling en
vaststelling op uw agenda van vrijdag 7 oktober a.s.
Kennis genomen hebbende van de nu voorliggende CONCEPT verordening, zijn wij zo vrij nog
enkele punten aan te dragen, die volgens ons (nog) voor verbetering vatbaar zijn, zodat de
verordening ons inziens beter aansluit bij praktische toepassing daarvan en bij hetgeen werkelijk
bij amendement in de 2e kamer der Staten Generaal is aangedragen.
1e Wordt hier gedoeld op hetgeen bij punt 4.7 onder b is opgenomen, t.w.:
Kwantitatieve gegevens over de populatie van diersoorten waarop wordt gejaagd, onderverdeeld
per werkgebied van de onderscheiden wildbeheereenheden.
N.B. Hetgeen hier is beschreven, is ons inziens strijdig met het in de 2e kamer aangenomen
amendement van Heerema en Leenders (107) waarbij juist vermindering van onnodige
bureaucratie werd beoogt. Jagers zouden alleen gegevens hoeven te verstrekken die ze nu ook al
op vrijwillige basis aan de FBE verstrekken. Andere gegevens zouden niet verstrekt behoeven te
worden, aldus dit amendement.
U gelieve deze tekst te vervangen door b.v. : “Ter onderbouwing van een duurzame jacht wordt
jaarlijks in Zeeland inzicht gegeven in trend gegevens van de wildsoorten, alsmede het afschot in
het voorgaande jaar.”
2e Met betrekking tot hetgeen bij punt 5.5. staat vermeld :
Ons inziens dient dit artikel als geheel te vervallen. Medewerkers van terrein-/natuurbeherende organisaties die binnen een werkgebied van een WBE met het geweer (dier-)soorten
beheren, dienen ons inziens ook bij de plaatselijke WBE te zijn aangesloten. Deze personen
hiervan uit te zonderen draagt ons inziens niet bij aan een eenduidig beheer in het betreffende
WBE-werkgebied.
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Wij verzoeken u vriendelijk van het vorenstaande goede nota te nemen en eerder bedoelde
concept verordening op de hiervoor beschreven punten aan te passen.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Namens het bestuur van de NOJG-regio Zeeland,

