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Inhoudelijk
Aanleiding

Uitvoering geven aan de actie 'Nota(‘s) soortenbescherming/-beleid en/of
faunabeleid' uit het uitvoeringsprogramma van de vastgestelde Natuurvisie
Zeeland 2017-2022.

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

Instemmen met startnota Beleidskader Natuurwetgeving. De startnota omvat
het voorgestelde traject en de reikwijdte en detailniveau van dit beleidskader.

Argumenten

In de Natuurvisie 2017-20122 zijn de provinciale kaders en ambities
beschreven voor het integrale natuur- en landschapsbeleid op hoofdlijnen,
inclusief de wijze van uitvoering en financiering.
Voorbereiding van de uitvoeringsnota Beleidskader Natuurwetgeving ter hand
nemen via traject startnota, kadernota en beleidsnota waarbij het
maatschappelijk veld wordt geconsulteerd via internet en diverse bestaande
overlegstructuren om te komen tot Zeeuws maatwerk. PS maakt daarbij
fundamentele keuzes.

Doelen en effecten

Vaststellen actueel beleidskader voor soortenbescherming/-beleid,
faunabeleid en gebiedsbescherming. Herijking van bestaand beleid of
ontwikkeling van nieuw beleid en duidelijke afwegingkaders en – criteria voor
de uitoefening van de provinciale bevoegdheden in het kader van de Wet
natuurbescherming. De nota bundelt alle beleidsregels, uitgangspunten en
uitvoeringsaspecten voor wat betreft de onderwerpen:
1. Actieve soortenbescherming
2. Gebiedsbescherming i.k.v. wet Natuurbescherming
3. Passieve soortenbescherming
4. Jacht, beheer en schadebestrijding
5. Faunaschaderegeling
6. Exotenbeheer
7. Houtopstanden
8. Handhaving
9. Uitvoering, onderzoek en monitoring.

Controleren

De definitieve beleidsnota bundelt alle beleidsregels, uitgangspunten en
uitvoeringsaspecten, waarbij de onderlinge relaties inzichtelijk zijn gemaakt.

Uitvoering

Het vaststellen van de kadernota, door PS, staat gepland voor juni 2018. Bij
het opstellen van de kadernota zal via internet het brede publiek en Jouw

Zeeland worden geconsulteerd om de voorkeuren bij de verschillende keuzes
kenbaar te maken en mee te geven voor de besluitvorming in PS.
De vaststelling van de definitieve beleidsnota staat gepland voor december
2018. De relatief lange doorlooptijd is met name het gevolg van de wens om
uitgebreid het maatschappelijk veld en inwoners en bedrijven van Zeeland te
betrekken bij de totstandkoming van het nieuwe beleid. Het maatschappelijk
veld wordt geconsulteerd via een viertal bestaande overlegstructuren.
Informeren
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De kosten worden geraamd op €100.000,- en worden gedekt uit reguliere
middelen uit de begroting 2018.

