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Geachte heer Procee, 

U heeft mij namens de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming een brief 
gezonden, d.d. 16 augustus 2010. In deze brief uit u uw teleurstelling over het 
antwoord dat ik u bij brief van 18 januari j l . heb gegeven in reactie op de brief 
van uw vereniging, d.d. 11 november 2009, en vraagt u mij dat antwoord te 
heroverwegen. In de kern komt uw reactie erop neer dat het beschermingsregime 
onder de Flora- en faunawet (hierna: FFwet) thans onvoldoende is, omdat niet alle 
soorten op de Rode Lijsten zijn aangewezen als beschermde inheemse dier- of 
plantensoort en omdat het Rijk Fungi niet apart is gedefinieerd in de wet. 

Er heeft bij de vraag of de Rode Lijstsoorten onder de bescherming van de FFwet 
moeten worden gebracht per soort een afweging plaatsgevonden: heeft de soort 
daadwerkelijk baat bij bescherming door de verboden van de FFwet en staat de 
bescherming in verhouding tot de bedreiging. Deze afweging heeft ertoe geleid 
dat niet alle planten (waaronder de soorten van het Rijk Fungi) en ongewervelde 
dieren, opgenomen op de Rode lijsten, zijn aangewezen als beschermde inheemse 
soort. Ik zie thans geen aanleiding om die afweging voor deze soorten anders te 
maken. 

Ik wil uw organisatie, in haar hoedanigheid van lid van de Klankbordgroep 
integratie natuurwetgeving, in de gelegenheid stellen een nader gesprek te voeren 
met mijn ambtenaren die werken aan de integrale Wet natuur. In dit gesprek 
kunnen ook mijn antwoorden op bovengenoemde vragen van uw organisatie aan 
de orde komen. De heer M. Tollerton, medewerker van de Directie Juridische 
Zaken, zal contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. 
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Leven 
van het land, 
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om natuur. 
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