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Gedeputeerde Staten

de Voorzitter van Provinciale Staten
t.a.v. de statengriffier

Ja

onderwerp

kenmerk

behandeld door

Wijziging Bijlagen K en L van de
Omgevingsverordening 2018

20038352

*20038352*

Drs. T.J.
Kalverboer
+31 118 631505

verzonden

Middelburg, 8 december 2020

Geachte voorzitter,

U ontvangt hierbij een brief inzake een wijziging in de bijlagen bij de Omgevingsverordening 2018. Het
vaststellen en/of wijzigen van een verordening is een bevoegdheid van Provinciale Staten. In de
Omgevingsverordening is opgenomen dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om de bijlagen bij
hoofdstuk 6 Natuur van de verordening te wijzigen. Omdat het onderwerp Haas en Konijn op de Rode
Lijst ter sprake kwam bij de behandeling van de begroting, informeren wij u hierover middels deze brief.
In de Beleidsnota Natuurwetgeving is bepaald dat Provinciale Staten vrijstelling kunnen verlenen van de
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming voor regelmatig voorkomende ingrepen. De criteria
voor een vrijstelling zijn er drie. Deze luiden als volgt: waar geen andere bevredigende oplossing voor
bestaat die minder schade oplevert voor de betreffende soort(en), voor beschermde soorten waarvan de
staat van instandhouding gunstig, of thans niet bedreigd is en waarbij op voorhand geen sprake is van
een potentiële aantasting van de staat van instandhouding (er is geen sprake van een dalende trend).
Van een dalende trend is sprake als soorten op de “Rode Lijst” staan als “gevoelig”. Dit betreft soorten
die algemeen zijn en die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen, waardoor de gunstige staat van
instandhouding eerder in het geding kan zijn.
Op 3 november 2020 is de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren in de Staatscourant gepubliceerd. Als
gevolg van deze actualisering voldoen bunzing (kwetsbaar), haas (gevoelig) en konijn (gevoelig) niet
meer aan de in de Beleidsnota Natuurwetging opgenomen criteria om voor deze soorten vrijstelling te
kunnen verlenen.
Als gevolg hiervan hebben Gedeputeerde Staten op 8 december 2020 besloten om de bijlage K en
bijlage L van de verordening te wijzigen en komt de vrijstelling voor bunzing, haas en konijn te vervallen.
In verband met schade, veroorzaakt door haas in de gehele Provincie Zeeland, zal gewerkt gaan worden
met een ontheffing. Dit is ook afgestemd met de Faunabeheereenheid Zeeland. Het konijn blijft landelijk
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vrijgesteld voor schadebestrijding. Verder heeft de intrekking ook gevolgen voor activiteiten die te maken
hebben met ruimtelijke inrichting, beheer en onderhoud. De vrijstelling voor haas, konijn en bunzing
vervalt daar, zodat voor deze soorten ontheffing nodig is bij dergelijke activiteiten.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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