Eén Wet natuurbescherming

We maken een wettelijke belangenafweging
De Omgevingsdienst Haaglanden is namens de provincie in
diverse zaken betrokken waar beheer- en schadebestrijding
het onderwerp is. Vooral deze besluiten – waarbij wordt toegestaan dat dieren mogen worden gedood omdat de populatie
te groot wordt of omdat er teveel schade optreedt - leiden tot
discussie en bezwaar- en beroepsprocedures. Bijvoorbeeld
in relatie tot de aanwezigheid van populaties ganzen in
Zuid-Holland. Op basis van de wettelijke mogelijkheden wordt
dan afgewogen hoe bijvoorbeeld de veiligheid van het vliegverkeer of de schade aan landbouwgewassen zich verhouden

Veel diversiteit
en groot aantal
werkzaamheden
In Zuid-Holland ligt een grote druk op het gebruik van de schaarse ruimte, op het behoud van de natuur en op de
veiligheid van de kust en het achterliggende land. Dat zien wij terug in de diversiteit van de aanvragen voor de Wet
natuurbescherming. In heel Zuid-Holland worden Natura 2000 en soorten beschermd. Bij ruimtelijke ingrepen moet
rekening worden gehouden met kwetsbare gebieden en beschermde soorten. Bij renovaties, sloopwerk en woningverbeteringen ontvangen wij aanvragen voor het behoud van verblijfplaatsen van vleermuizen. Aanvragen gaan
bijvoorbeeld ook over het verplaatsen van een ooievaarsnest op een schoorsteen vanwege de brandveiligheid, over
het verplaatsen van meeuwennesten bij noodzakelijk fabrieksonderhoud en over het voorkomen van schade aan
landbouwgewassen.
De maatschappelijke en economische belangen zijn gevarieerd en de meningen over de noodzaak van bijvoorbeeld
een voortvarende aanleg van bouwwerken of over bescherming van de intrinsieke waarde van diersoorten lopen
uiteen. Niet alle activiteiten die op basis van wet- en regelgeving zijn toegestaan doorstaan ook de toets van de
publieke opinie.

tot de bescherming van deze dieren. Alleen als de belangen
groot zijn en de wet mogelijkheden biedt, mogen beschermde
dieren worden gedood. Soms liggen de standpunten zo ver
uit elkaar dat er zaken worden voorgelegd aan de Raad van
State: zij oordelen over de beroepsgronden en of ons besluit
en eerdere bestuursrechtelijke uitspraken in de procedure
overeind blijven.

We behandelen namens de Provincie Zuid-Holland
verschillende soorten aanvragen voor de Wet natuurbescherming. In deze wet zijn uiteenlopende onderwerpen
geregeld, zoals gebiedsbescherming, soortenbescherming, houtopstanden, jacht, beheer en schadebestrijding.
Wij toetsen de aanvragen en beoordelen of ze voldoen
aan alle wettelijke vereisten. Waar mogelijk zorgen wij
voor vergunningen of ontheffingen om gewenste activiteiten mogelijk te maken. En waar nodig zorgen wij dat
kwetsbare natuurwaarden worden beschermd.

