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Uw kenmerk

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u ter vaststelling bijgaande statenvoordracht met het
ontwerpbesluit betreffende de herijking van de beleidsnota Flora & fauna wet
Noord-Holland.
Deze Beleidsnota bevat de provinciale beleidskaders voor de uitvoering van de
Flora- en faunawet. De nota vervangt de provinciale Beleidsnota Flora- en
faunawet, die op 27 augustus 2002 door Gedeputeerde Staten van NoordHolland is vastgesteld en op 23 juni en 19 september 2006 is herzien naar
aanleiding van gerechtelijke uitspraken. Deze oude nota bleek onvoldoende
consistent te zijn. Volgens gerechtelijke uitspraken werden teveel discretionaire
bevoegdheden aan de Faunabeheereenheid overgelaten. Ook bleek deze
inconsistentie uit een door de provincie Noord-Holland uitgevoerd onderzoek
(Vergelijking faunabeleid van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Fryslân en
Noord-Brabant). Hierdoor bleek herijking van de nota noodzakelijk. Verder is er
in de Provinciale Staten gepleit voor het loslaten van de postcodegebieden,
hieraan is invulling gegeven in deze nieuwe nota. Bij het opstellen van deze
Beleidsnota heeft overleg plaatsgevonden met de Faunabeheereenheid, LTO
Noord, de natuurbeschermingsorganisaties, Federatie Particulier Grondbezit,
KNLV, NOJG, Natuurlijk Platteland West, Milieufederatie Noord-Holland,
Faunabescherming en Dierenbescherming.
In onze vergadering van 27 november 2007 hebben wij besloten;
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1. de beleidsnota Flora- & faunawet Noord-Holland in concept vast te
stellen;
2. middels bijgaande aanbiedingsbrief en statenvoordracht de
bijgevoegde beleidsnota Flora- & faunawet Noord-Holland ter
vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten definitief;
3. # De directieraad te vragen uitwerking te geven aan de extra inzet op
handhaving en eventueel bij de Voorjaarsnota een dekkingsvoorstel
te doen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter
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