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Sector: Publieke Werken/P. Todirijo/S. Bechinka 
Onderwerp: vaststelling Faunabeheerplan/Jachtnotitie 

Aan burgemeester en wethouders 

Overveen: 23 oktober 1997 

De commissie NMG is op 20 oktober jl. akkoord gegaan met het concept-Faunabeheerplan/Jachtno-
titie. Thans kan derhalve worden overgegaan tot vaststelling van de notitie. 

Hierbij kom ik nog kort terug op uw besluit van 7 oktober jl. waarbij u hebt bepaald dat de inhoud 
van de notitie aan de inhoud van de nieuwe Jachtwet (lees: Flora- en faunawet) dient te worden 
aangepast en dat de datum van ingang van de notitie dezelfde zal zijn als die van de nieuwe wet. 

In de notitie is het wettelijk kader van de Jachtwet nader verklaard, maar ook zijn de wijzigingen in 
de wetgeving, zoals die zullen worden neergelegd in de Flora- en faunawet, (uitgebreid) besproken. 
De notitie is hierop derhalve al afgestemd. Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de ontwerp-
wet zijn zo'n 60 amendementen ingediend. Hiervan zijn er 25 aangenomen. De aangenomen 
amendementen hebben geen gevolgen voor de hoofdlijnen van het wetsontwerp. 

De inwerkingtreding van de nieuwe wet (voorzien per 1 januari 1998) is inmiddels aanzienlijk 
vertraagd. De verwachting is dat de wet (deels) niet eerder dan aan het einde van de eerste helft van 
1998 dan wel in de tweede helft van 1998 in werking zal treden. 

Uw besluit van 7 oktober jl. zou derhalve betekenen dat de notitie weliswaar wordt vastgesteld, maar 
nog lange tijd buiten werking blijft. Dit is n.m.m. niet gewenst; diverse aanbevelingen (bijvoorbeeld 
het verlenen van een jachtvergunning) zouden nu uitgevoerd moeten worden. In de notitie is erin 
voorzien dat deze wordt herzien na inwerkingtreding van de nieuwe wet. Dan kan ook een evaluatie 
plaatsvinden en de notitie worden bijgesteld. 

Voorstel 
Ik stel u voor bijgaand Faunabeheerplan/Jachtnotitie vast te stellen, thans in werking te laten treden, 
de briefschrijvers een exemplaar te doen toekomen en uitvoering te geven aan de aanbevelingen in 
hoofdstuk 6. 

jeke Werken a.i., 

Advies/opmerkingen secretaris: dZ*^ 

Overeenkomstig voorstel: Burgemeester Wethouders 
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Bespreken in B en W. 

Besluit genomen door burgemeester en wethouders d.d. 

CONFORM VOORSTEL BESLOTEN 
^ 4 NOV. 1997 
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