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Middelburg, 7 september 2017
Geachte Voorzitter,
Bij de totstandkoming van de Natuurvisie is tijdens consultatierondes met het maatschappelijk veld en bij
de behandeling in u w Staten gevraagd om een beleidskader Natuurwetgeving. De begin 2017 in werking
getreden Wet natuurbescherming, met verdergaande bevoegdheden voor de provincies, onderstreept nog
maals het nut en belang van een actuele beleidsnota. Daarom is ons college begonnen met de voorberei
dingen voor dit beleidskader.
Het voorstel voor het traject is om te werken via de procedure startnota, kadernota en beleidsnota.
Dit voorstel wordt gezamenlijk met de startnota medio november aan uw Staten aa ngeboden met het ver
zoek deze te agenderen voor behandeling en besluitvorming. In de startnota wordt een voorstel gedaan
voor de reikwijdte en het detailniveau voor de nota.
Voordat dit voorstel aan uw Staten wordt aangeboden wordt de concept startnota voorgelegd aan een
viertal bestaande overlegstructuren voor consultatie. Dit betreft de Provinciale Commissie Groene Ruimte,
De Provinciale Commissie Omgeving, het Visserij Initiatief Zeeland en de F aunabeheereenheid Zeeland.
Op deze wijze kan de input van de hierin vertegenwoordigde partijen meegenomen worden in het advies
aan uw Staten. Na consultatie van deze overlegstructuren komen wij naar u met de startnota.
Om onduidelijkheid over de procedure te voorkomen, wil ons college u middels deze brief over de voorbe
reidingen en bijbehorende consultatie informeren. Het voorstel voor behandeling zenden wij medio novem
ber aan u toe.
Los van deze nota zijn wij met u in gesprek over de wijze van beleidsontwikkeling, waarbij wij graag willen
verkennen of we de klassi eke wijze, met start-, kader- en beleidsnota, anders vorm kunnen geven. Indien
we binnen afzienbare tijd tot een andere manier van beleidsontwikkeling komen kan dit ook gevolgen heb
ben voor dit traject.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten.
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