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Inhoudelijk
Aanleiding

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking.

Bevoegdheid

PS heeft kaderstellende, i.c. verordenende, bevoegdheden.

Wat stellen GS voor?

GS stellen voor vast te stellen:
 de Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017;
 het besluit tot wijziging van de Legesverordening provincie Zeeland
2007 en wijziging van de bij de Legesverordening provincie Zeeland
2007 behorende Tarieventabel;
 het Wijzigingsbesluit Procedurebesluit bezwaar, beroep en klachten
provincie Zeeland 2015.

Argumenten

Met de komst van de Wet natuurbescherming worden belangrijke taken en
bevoegdheden op het gebied van natuur- en landschapsbescherming
formeel bij de provincies belegd. Deze taken en bevoegdheden vloeien
voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Decentralisatie akkoord
natuur (2011) en het Natuurpact (2013). Provincies worden daarmee
verantwoordelijk voor omvangrijke en belangrijke onderdelen van de
natuurbescherming en het -beheer.
Een specifieke taak betreft het stellen van algemeen geldende regels ter
uitvoering van de Wet natuurbescherming. Daar waar, tot nu toe, de
minister algemeen geldende regels stelde, wordt dat nu voor een
aantal zaken een taak van Provinciale Staten. Daartoe wordt de ontwerp
Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017 ter vaststelling
voorgelegd.
In samenhang met de vaststelling van de verordening Wet
natuurbescherming Zeeland 2017 dient de Legesverordening provincie
Zeeland 2007 aangepast te worden. Hierdoor is het mogelijk om, voor de
uitoefening van een aantal taken, leges te heffen.
Bovendien is het, met het oog op het verlenen van
mandaat aan de uitvoeringsorganisatie BIJ12, noodzakelijk om een

Wijzigingsbesluit Procedurebesluit bezwaar, beroep en klachten provincie
Zeeland 2015 vast te stellen.
Doelen en effecten

In eerste instantie is, vanwege de noodzakelijke beleidscontinuïteit (het
doorlopende en continue beschermingsregime), sprake van een
beleidsarme invulling. Pas later is er ruimte voor een inhoudelijke
heroverweging van het beleid.
De strategische kaders voor de (her)formulering van het beleid worden in
de Natuurvisie vastgelegd. Deze Natuurvisie zal eind 2016 aan PS
voorgelegd worden. De daaraan voorafgaande kadernota heeft PS op
15 juli 2016 behandeld (waarbij de stemmen over één amendement
staakten, dat in de statenvergadering van 30 september is afgehandeld).
Het hogere doel is dat de provincie Zeeland, uiterlijk op 1 januari 2017,
beschikt over nadere uitwerking(en) van de regels die noodzakelijk zijn
voor het (goed) kunnen functioneren van de Wet natuurbescherming.

Controleren

Het bereiken van de doelen is (procesmatig) te controleren door de
besluitvorming van PS en publicatie daarvan in het Provinciaal Blad. Door
die publicatie zijn deze regels, voor wie er mee moet werken en voor wie
ze nodig heeft, duidelijk en vindbaar.
Inhoudelijke controle is mogelijk op basis van effecten die uit de "nieuwe"
regels voortvloeien. Dit komt o.a. tot uitdrukking in een driejaarlijkse
beleidsrapportages die naar PS zal worden gestuurd.

Uitvoering

GS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voorliggende besluiten.

Informeren
Kosten en dekking
Overige informatie
Resultaat commissiebehandeling

De extra personele kosten, als gevolg van de bevoegdhedenoverdracht,
zijn opgenomen in de begroting.

