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Bespreking van de Wet 
natuurbescherming 

deel 1 
Het voorstel voor de Wet natuurbescherming is op 15 december jl. ook in de Eerste Kamer 
aangenomen. We maken direct een begin met de bespreking. Voor een eerste indruk sluiten 
we aan bij het debat in de senaat. 

Wetsvoorstel aangenomen
Op dinsdag 15 december 2015 heeft de 
Eerste Kamer met 54 stemmen vóór het 
voorstel voor de Wet natuurbescherming 
aangenomen. De fracties van PvdD, SP, 
PVV en mevrouw Prast van D66 stemden 
tegen. 
Vermoedelijk zal de nieuwe wet op 
1 januari 2017 in werking treden. 
De Boswet, de Flora- en faunawet en 
de Natuurbeschermingswet 1998 zullen 
dan worden vervangen door de nieuwe 
wet, die op zijn beurt weer zal opgaan in 
de Omgevingswet. De pas aangetreden 
staatssecretaris Van Dam (Economische 
Zaken) achtte het, gelet op de noodzaak 

tot decentralisatie van taken op het gebied 
van natuurbescherming, onwenselijk om 
de Wet natuurbescherming dan maar ‘over 
te slaan’ en te wachten tot de invoering 
van de Omgevingswet, zoals enkele sena-
toren bepleitten. 

Van de 12 ingediende moties zijn er uit-
eindelijk twee aangenomen. 
GroenLinks diende met steun van de 
PvdD en de woordvoerders van SP en 
D66 een motie in, waarin de regering 
wordt gevraagd om de kwaliteit en de 
effectiviteit van de handhaving van de 
wet te monitoren en de Kamer daarover 
te informeren. Deze partij meent dat de 
huidige capaciteit voor handhaving van 
natuurwetgeving onvoldoende is vraagt 
daar dus expliciet aandacht voor.  

We maken direct een begin met de bespreking van de 
Wet natuurbescherming.

In de nieuwe wet vindt de jacht plaats ingevolge een 
planmatige en gebiedsgerichte aanpak onder verant-
woordelijkheid van de FBE.

De PvdA diende samen met de woordvoer-
ders van VVD en D66 een motie in waarin 
de regering wordt verzocht om samen met 
de provincies in landelijk overleg te treden 
met een aantal landelijke organisaties (De 
Jagersvereniging, LTO, Dierenbescherming, 
Faunabescherming, Natuurmonumenten 
etc.) en de vertegenwoordigers van de 
bestaande faunabeheereenheden (FBE) om 
te bevorderen dat voldaan kan worden aan 
de gevraagde brede samenstelling van 
de besturen van de FBE, ten behoeve van 
een maatschappelijk gedragen faunabeleid. 


