
Provincie Overijssel Besluiten inzake implementatie Wet natuurbescherming

Besluit: 13 december 2016

Kenmerk: 2016/0490877

Inlichtingen bij: E. Riedstra

Telefoon: 038 499 8384

E-mail: e.riedstra@overijssel.nl

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Overijssel, alsmede de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel,

maken bekend dat zij in hun vergadering van 13 december 2016 de navolgende besluiten hebben ge-

nomen (kenmerk: 2016/0490877):

Gedeputeerde Staten, alsmede de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, besluiten tot:

1. (Mandaat)besluiten aan BIJ12 inzake uitvoering Wet natuurbescherming waaronder:

Verlenen mandaat, volmacht en machtiging aan directeur BIJ12 ten behoeve van verlenen

tegemoetkoming faunaschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet natuurbescherming;
a.

b. Verlenen mandaat- en volmacht aan directeur BIJ12 voor sluiten dassenovereenkomst;

c. Aanwijzen van de directeur BIJ12 als vereffenaar van het Faunafonds;

d. Instelling van Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (opvolger Faunafonds);

e. Vaststelling van de profielschetsen voor de leden en de voorzitter van de maatschappelijke

adviesraad faunaschade;

2. Aanpassen van bestaande interne mandaten/machtigingen en volmachten afgegeven onder Na-

tuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en Boswet naar mandaten/machtigingen en vol-

machten onder Wet natuurbescherming.

3. Continuering van het besluit van 8 december 2015 om de uniforme openbare voorbereidingspro-

cedure toe te passen op vergunningenaanvragen in het kader van gebiedsbescherming op grond

van de Wet natuurbescherming;

4. Continuering van het besluit van 8 december 2015 om automatisch in te stemmen met besluiten

op vergunningaanvragen inzake gebiedsbescherming van andere provincies die ook een stikstofef-

fect hebben op een Overijssels grondgebied, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden

(toepassing hardheidsclausule of andere effecten dan stikstof);

5. Het van toepassing verklaren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure bij een samen-

loop van een aanvraag gebiedsbescherming in combinatie met een aanvraag tot ontheffing voor

soortenbescherming en/ of houtopstanden onder de Wet natuurbescherming op alle aanvragen;

6. Aanpassing van het Reglement Commissie van Deskundigen Beleidsregel Natura 2000 en stikstof

voor veehouderijen Overijssel 2010;
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