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Geachte heer Procee, 

U heeft mij namens de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming een brief 
gezonden, d.d. 11 november 2009. In deze brief vraagt u mijn aandacht voor een 
vermeende lacune in de huidige wetgeving ten aanzien van de bescherming van 
schimmelsoorten. Ik kan u daar het volgende op antwoorden. 

Uit de wetsgeschiedenis van de huidige Flora- en faunawet volgt dat paddenstoe
len en (korst-)mossen vallen onder de wettelijke definitie van "planten" in artikel 
1, eerste lid, van de wet (Kamerstukken I I , 23 147, nr. 7, p. 41). Dat betekent 
dat schimmels kunnen worden aangewezen als beschermde inheemse planten
soort op grond van de Flora- en faunawet. 

Deze aanwijzing heeft echter niet plaatsgevonden, om de volgende redenen. Voor 
soorten die worden aangewezen als beschermde inheemse plantensoort gelden de 
in de Flora- en faunawet opgenomen verbodsbepalingen. Deze verboden bieden 
echter geen effectieve bescherming van bedreigde schimmelsoorten. 
De staat van instandhouding van schimmelsoorten wordt namelijk grotendeels 
bepaald door algemene milieucondities. Ik acht het algemene milieubeleid daarom 
effectiever voor de bescherming van schimmelsoorten dan de aanwijzing als be
schermde inheemse plantensoort. De provincies hebben bovendien voor een aan
tal paddenstoelsoorten van de Rode lijst de mogelijkheid de zogeheten leefgebie
denbenadering toe te passen, waarmee het leefgebied van deze soorten actief kan 
worden verbeterd. 

U verwijst in uw brief tevens naar het traject tot integratie van de natuurwetge-
ving. Uw vereniging is lid van de klankbordgroep die deze integratie begeleidt en 
zal in dat kader betrokken zijn bij de totstandkoming van dat wetsvoorstel. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT, 

Leven 
van het land, 
geven 
om natuur. 
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