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WET NATUURBESCHERMING 

Overzicht waardering Staatssecretaris voor ingediende amendementen 

Ter voorbereiding op de stemming in de Tweede Kamer over de Wet natuurbescherming zijn 

inmiddels 86 amendementen ingediend (in totaal 110, waarvan een deel is vervangen door 

aangepaste amendementen). De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft per amendement 

aangegeven hoe zij deze amendementen waardeert (zie het verslag van de plenaire behandeling, 

deze brief en het verslag van het wetgevingsoverleg). Deze waardering hebben wij inzichtelijk 

gemaakt in onderstaand schema.  

In het schema is per amendement aangegeven hoe de Staatssecretaris het amendement waardeert, 

namelijk of zij deze ondersteunt (groen), ontraadt (rood) of het oordeel aan de Kamer overlaat 

(oranje). De kleur grijs is gebruikt voor amendementen waar de Staatssecretaris nog niet op in is 

gegaan. Indien u gelijk naar het ingediende amendement wilt, dan kunt u klikken op het 

kamerstuknummer (eerste kolom). 

Nr.  Amendement Waardering 
Staatssecretaris 

40 Amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders 
waarmee de rol van provincies wordt verduidelijkt 
 

Ondersteund 

46 Amendement van het lid Rudmer Heerema waarmee een aantal 
zaken ten aanzien van schade en overlast veroorzakende dieren 
wordt geregeld 
 

Ondersteund 

76 Amendement van het lid Smaling waarmee de zinsnede "soorten 
dieren of dieren" vervangen wordt door: soorten dieren of 
planten 
 

Ondersteund 

82 Subamendement van het lid Van Veldhoven waarmee wordt 
gewaarborgd dat provincies bij het uitvoeren van de beschreven 
maatregelen rekening houden met de provinciale grenseffecten 
 

Aan de Kamer 

93 Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat de overdracht 
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de 
bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden in 
overeenstemming gebeurt met provincies 
 

Aan de Kamer 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2014-2015&nr=101&version=2
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/23/kamerbrief-over-amendementen-wetsvoorstel-natuurbescherming/kamerbrief-over-amendementen-wetsvoorstel-natuurbescherming.pdf
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a9f46528-4581-4e41-a1ac-86ee91c32ba1&title=Concept%20verslag%20van%20het%20Wetgevingsoverleg%20Wetsvoorstel%20Regels%20ter%20bescherming%20van%20de%20natuur%20%28Wet%20natuurbescherming%29%20%28Kamerstuk%2033%20348%29%20.doc
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-40?resultIndex=69&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-46?resultIndex=65&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-76?resultIndex=38&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-82?resultIndex=44&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-93?resultIndex=14&sorttype=1&sortorder=4
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94 Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 
70 dat regelt dat het faunabeheerplan adequate maatregelen 
bevat ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door 
in het wild levende dieren 
 

Aan de Kamer 

105 Gewijzigd amendement van het lid Geurts ter vervanging van nr. 49, 
dat regelt dat de minister een ontheffing of vrijstelling voor 
herintroductie of uitzetting van soorten alleen in overeenstemming 
met gedeputeerde staten plaatsvindt 
 

Aan de Kamer 

107 Gewijzigd amendement van de leden Rudmer Heerema en 
Leenders waarmee ten aanzien de jacht met eenvoudigere regels 
met minder potentiële regeldruk hetzelfde resultaat wordt 
bereikt en waarmee maatschappelijke organisaties worden 
vertegenwoordigd 
 

Aan de Kamer 

108 Amendement van het lid Geurts waarmee provincies 
meebeslissen bij het aanwijzen van invasieve exoten 
 

Aan de Kamer 

109 Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber t.v.v. nr. 75, 
waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met 
klimaatverandering 
 

Aan de Kamer 

112 Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber op 
amendement nr. 107 waarmee wordt vastgelegd dat ook andere 
maatschappelijke organisaties en wetenschappers door het 
bestuur van faunabeheereenheden kunnen worden uitgenodigd 
 

Aan de Kamer 

118 Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. t.v.v. stuk 
nummer 60, dat regelt dat door de Minister van Economische Zaken en 
gedeputeerde staten gezamenlijk, op adequate wijze de 
verantwoording inzake de geleverde inspanning voor het behalen van 
de doelstellingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt gemonitord en 
dat de Minister van Economische zaken de beide Kamers der Staten-
Generaal informeert over de voortgang van de totstandkoming en 
instandhouding van het natuurnetwerk Nederland op basis van de ter 
zake doende gegevens die door gedeputeerde staten zijn aangeleverd 
 

Aan de Kamer 

119 Amendement van het lid Ouwehand dat een evaluatiebepaling in 
de wet opneemt 
 

Aan de Kamer 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-94?resultIndex=13&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-536689
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25049
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25091
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25109
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25126
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25241
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25243
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121 Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter 
vervanging van stuk nummer 15, dat regelt dat het zelfstandige 
belang van de bescherming van landschappen in de wet tot 
uitdrukking wordt gebracht 
 

Aan de Kamer 

22 Amendement van het lid Smaling dat regelt dat het geweer niet 
gebruikt mag worden tegen (verwilderde) honden en katten 
 

Ontraden 

25 Amendement van het lid Thieme waarmee wildbeheereenheden 
geen wettelijke status hebben in de wet 
 

Ontraden 

26 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat het 
faunabeheerplan ook door een andere organisatie dan de 
faunabeheereenheid kan worden opgesteld 
 

Ontraden 

27 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de jacht niet 
plaatstvindt in gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 
1.10 van de Wet natuurbescherming 
 

Ontraden 

28 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de landelijke 
vrijstellingslijst vervalt 
 

Ontraden 

29 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat koop jachthuur 
breekt 
 

Ontraden 

30 Amendement van het lid Thieme dat de ontheffings- of 
vrijstellingsmogelijkheid vervalt voor het houden of vangen, om 
redenen van verstandig gebruik, van vogels die beschermd zijn 
onder de Vogelrichtlijn of soorten die beschermd zijn onder de 
Habitatrichtlijn 
 

Ontraden 

31 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat gedeputeerde 
staten (samenwerkingsverbanden van) personen mag aanwijzen 
om de populatiestand te beperken op limitatieve gronden, 
waaronder ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van 
zieke of gebrekkige dieren 
 

Ontraden 

32 Amendement van het lid Thieme waarmee de jacht met 
roofvogels uit de wet gehaald wordt 
 

Ontraden 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25250
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-22?resultIndex=81&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-25?resultIndex=89&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-26?resultIndex=76&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-27?resultIndex=87&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-28?resultIndex=85&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-29?resultIndex=82&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-30?resultIndex=91&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-31?resultIndex=83&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-32?resultIndex=88&sorttype=1&sortorder=4
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33 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de 
vergunningsplicht voor beschadiging van planten en verstoring 
van beschermde diersoorten gehandhaafd blijft 
 

Ontraden 

34 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de jacht niet 
toegestaan is in gebieden die op grond van artikel 2.1 zijn 
aangewezen als Natura 2000-gebieden 
 

Ontraden 

35 Amendement van het lid Smaling waarmee de drukjacht 
verboden wordt 
 

Ontraden 

36 Amendment van het lid Smaling waarmee bestrijding en 
beperking van de populatie bij schadeveroorzakende dieren en 
vogels op diervriendelijke wijze dient plaats te vinden 
 

Ontraden 

38 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de bestrijding, 
het beheer en de jacht niet mogen als dieren in de draag- en 
zoogtijd verkeren 
 

Ontraden 

39 Amendement van het lid Thieme waarmee de jachtopzichter 
alleen nog als buitengewoon opsporingsambtenaar is belast met 
opsporing 
 

Ontraden 

42 Amendement van het lid Geurts waarmee artikel 1.8a vervalt en 
artikel 1.12 terugkeert in de wet 
 

Ontraden 

43 Amendement van het lid Geurts waarmee een 
experimenteerbepaling in de wet wordt geïntroduceerd 
 

Ontraden 

44 Amendement van het lid Geurts waarmee de discretionaire 
bevoegdheid om een jachtakte te weigeren bij de korpschef 
komt te liggen 
 

Ontraden 

45 Amendement van het lid Geurts waarmee jachtmiddelen worden 
geharmoniseerd met de Benelux-overeenkomst 
 

Ontraden 

47 Amendement van het lid Geurts waarmee bij de aanwijzing van 
natuurgebieden ook een kosten-batenanalyse moet worden 
gemaakt 
 

Ontraden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-33?resultIndex=80&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-34?resultIndex=84&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-35?resultIndex=77&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-36?resultIndex=78&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-38?resultIndex=75&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-39?resultIndex=74&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-42?resultIndex=61&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-43?resultIndex=62&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-44?resultIndex=63&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-45?resultIndex=64&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-47?resultIndex=66&sorttype=1&sortorder=4
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48 Amendement van het lid Geurts waarmee de regels ten aanzien 
van drijfjacht worden versoepeld als de verkeersveiligheid in het 
geding is 
 

Ontraden 

52 Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat een definitie 
van het begrip natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-
gebied wordt opgenomen in het wetsvoorstel 
 

Ontraden 

54 Amendement van het lid Grashoff dat regelt dat ten aanzien van 
algemene maatregelen van bestuur die worden vastgesteld op 
grond van artikel 1.11 een zware nahangprocedure geldt 
 

Ontraden 

55 Amendement van het lid Grashoff dat regelt dat de Minister van 
EZ de mogelijkheid krijgt om nadere regels te stellen aan de 
provinciale natuurvisie 
 

Ontraden 

56 Amendement van het lid Grashoff dat regelt dat het beleid 
omtrent waardevolle landschappen aan de orde moet komen in 
de provinciale natuurvisie 
 

Ontraden 

57 Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat op nationaal 
niveau bijzondere nationale natuurgebieden aangewezen 
kunnen worden vanwege hun natuurwaarden of 
landschappelijke waarden, met inachtneming van hun 
cultuurhistorische kenmerken 
 

Ontraden 

58 Amendement van het lid Ouwehand dat zorgt voor een heldere 
borging van de verplichtingen van het Rijk in de Wet 
Natuurbescherming 
 

Ontraden 

59 Amendement van het lid Ouwehand dat zorgt voor verankering 
van een zorgplicht voor de minister voor nakoming van deze 
internationale verplichtingen in de Wet Natuurbescherming 
 

Ontraden 

61 Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat aan de 
Minister van Economische Zaken een coördinerende rol wordt 
toegekend ten aanzien van de totstandkoming en 
instandhouding van het Nationale Natuurnetwerk 
 

Ontraden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-48?resultIndex=67&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-52?resultIndex=47&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-54?resultIndex=42&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-55?resultIndex=49&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-56?resultIndex=50&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-57?resultIndex=51&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-58?resultIndex=52&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-59?resultIndex=53&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-61?resultIndex=55&sorttype=1&sortorder=4
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62 Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de 
Minister van Economische Zaken in de op te stellen nationale 
natuurvisie bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop 
gewaarborgd wordt dat investeringen en bedrijfsstrategieën ook 
bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling van de natuur 
 

Ontraden 

63 Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de 
nationale natuurvisie kaders bevat voor agrarisch natuurbeheer 
 

Ontraden 

64 Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de 
kernkwaliteiten van de Nederlandse landschappen bij amvb 
worden vastgesteld en dat een zorgplicht introduceert voor 
provincies ten aanzien van de bescherming van deze 
kernkwaliteiten bij de landschappen in hun provincie 
 

Ontraden 

65 Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de zorgplicht 
voor natuur in laatste instantie ook strafrechtelijk gehandhaafd 
kan worden, als de bestuursrechtelijke weg onvoldoende 
oplevert 
 

Ontraden 

66 Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geen onderdeel meer 
uitmaakt van de Wet natuurbescherming 
 

Ontraden 

67 Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de omvang 
van de Ecologische Hoofdstructuur wordt gewaarborgd 
 

Ontraden 

68 Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de 
Rijksverantwoordelijkheid voor het realiseren van de Ecologische 
Hoofdstructuur wordt geborgd 
 

Ontraden 

69 Amendement van het lid Geurts dat regelt dat soorten in het 
wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 
dagvlinders, libellen of kevers die niet opzettelijk mogen worden 
gedood of gevangen alsmede soorten vaatplanten die niet 
opzettelijk mogen worden geplukt en verzameld, afgesneden, 
ontworteld of vernield bij algemene maatregel van bestuur 
worden aangewezen, alsmede dat deze algemene maatregel van 
bestuur is onderworpen aan een zware nahangprocedure 
 

Ontraden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-62?resultIndex=56&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-63?resultIndex=57&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-64?resultIndex=58&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-65?resultIndex=26&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-66?resultIndex=28&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-67?resultIndex=34&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-68?resultIndex=27&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-69?resultIndex=35&sorttype=1&sortorder=4
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71 Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat op een 
aanvraag om een bij of krachtens de Wet natuurbescherming 
vereiste vergunning of ontheffing binnen een termijn van acht 
weken (i.p.v. dertien weken) na datum van ontvangst dient te 
worden beslist en dat deze termijn door het gevoegd gezag 
eenmaal kan worden verlengd met zes weken (i.p.v. zeven 
weken) 
 

Ontraden 

72 Amendement van het lid Klein waarmee de mogelijkheid om bij 
AMvB te regelen dat op zon- en feestdagen niet gejaagd mag 
worden, vervalt 
 

Ontraden 

73 Amendement van het lid Smaling dat regelt dat het aan te wijzen 
natuurnetwerk Nederland van voldoende omvang en samenhang 
moet zijn 
 

Ontraden 

74 Amendement van het lid Klein waarin wordt geregeld dat nu de 
Minister van EZ gebieden aanwijst als speciale 
beschermingszones, hij ook verantwoordelijk moet zijn voor de 
instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen 
 

Ontraden  

79 Amendement Van het lid Ouwehand dat een betere samenhang 
regelt tussen de nationale en provinciale natuurvisies 
 

Ontraden 

80 Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden 
worden gerealiseerd binnen een termijn van vijftien jaar 
 

Ontraden 

81 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat bij algemene 
maatregel van bestuur (met voorhang) regels worden gesteld 
over de handel, het bezit en de verwerking van jachttrofeeën 
 

Ontraden 

83 Amendement van het lid Dik-Faber waarmee natuurwaarden als 
duisternis en stilte door de provincie kunnen worden beschermd 
 

Ontraden 

87 Amendement van het lid Smaling waarmee de gemeenteraad 
bijzondere gemeentelijke natuurgebieden kan aanwijzen 
 

Ontraden 

88 Amendement van het lid Klein waarmee de wildlijst wordt 
uitgebreid met zes soorten 

Ontraden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-71?resultIndex=25&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-72?resultIndex=71&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-73?resultIndex=59&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-74?resultIndex=30&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-79?resultIndex=40&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-80?resultIndex=43&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-81?resultIndex=70&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-83?resultIndex=32&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-87?resultIndex=33&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-88?resultIndex=36&sorttype=1&sortorder=4
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89 Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van 
nr. 24 waarmee beschermde natuurmonumenten die geen 
Natura 2000-gebied zijn beschermd worden als bijzonder 
nationaal natuurgebied 
 

Ontraden 

90 Amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 50 over 
het geven van toestemming door gedeputeerde staten als op 
grond van artikel 2.11, eerste lid, onderdeel d een natuurgebied 
wordt aangewezen 
 

Ontraden 

92 Amendement van het lid Thieme waarmee de 
ontheffingsmogelijkheid voor het rapen van (kievits)eieren wordt 
geschrapt 
 

Ontraden 

96 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de jacht niet met 
andere geweren dan kogelgeweren uitgeoefend mag worden 
 

Ontraden 

97 Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van 
nr. 23 dat regelt dat de jacht niet plaatstvindt in Natura 2000-
gebied (waaronder wetlands) en bijzonder nationaal 
natuurgebied 
 

Ontraden 

98 Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van 
nr. 37 dat regels stelt met betrekking tot de samenstelling van 
het bestuur van de faunabeheereenheid 
 

Ontraden 

100 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de huurder van 
het jachtrecht ten minste de leeftijd van 21 jaren moet hebben 
bereikt om gerechtigd te zijn tot het uitoefenen van de jacht in 
een veld 
 

Ontraden 

102 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat het niet 
toegestaan is levende dieren als lokmiddel te gebruiken bij de 
uitoefening van de jacht 
 

Ontraden 

106 Amendement van het lid Dijkgraaf waarmee de doelbepaling uit 
artikel 1.8a overeenkomstig diezelfde bepaling uit de 
Omgevingswet komt te luiden 
 

Ontraden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-89?resultIndex=20&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-90?resultIndex=24&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-92?resultIndex=18&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-96?resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-97?resultIndex=9&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-98?resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-100?resultIndex=8&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348/kst-33348-102?resultIndex=11&sorttype=1&sortorder=4
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D24976
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110 Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber t.v.v. nr. 84 op 
gewijzigd amendement 107 over het doden van dieren indien 
daar reële noodzaak voor is 
 

Ontraden 

114 Amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 51 
houdende een grondslag voor het toevoegen van soorten bij 
algemene maatregel van bestuur met zware nahang 
 

Ontraden 

115 Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 
103 dat regelt dat het niet toegestaan is levende dieren als 
lokmiddel te gebruiken bij de uitoefening van beheer en 
schadebestrijding 
 

Ontraden 

116 Amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 104 dat 
regelt dat bestrijding, beheer en jacht niet plaatsvinden met 
behulp van lichtbakken en restlichtversterkers 
 

Ontraden 

117 Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de Minister van 
Economische Zaken ook toeziet op de staat van instandhouding van 
bedreigde of speciaal gevaar lopende dier- en plantensoorten die van 
nature in Nederland voorkomen 
 

Ontraden 

123 Nader gewijzigd subamendement ter vervanging van nr. 91 op 
gewijzigd amendement nr. 107 waarmee ook 
dierenbeschermende organisaties deelnemen aan het bestuur 
van faunabeheereenheden 
 

Ontraden 

124 Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de 
Minister van Economische Zaken een landelijke, openbaar 
toegankelijke databank aanwijst waarin actuele informatie over 
verspreiding en voorkomen van beschermde dier- en planten 
soorten en andere relevante natuurinformatie zijn opgenomen 
 

Ontraden 

131 Amendement van de leden Smaling en Grashoff ter vervanging 
van nr. 113 houdende een overgangsregeling voor krachtens de 
Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen natuurmonumenten 
 

Ontraden 

136 Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. t.v.v. nr. 77 
waarmee een verifieerbare telling van te bejagen soorten in het 
faunabeheerplan wordt opgenomen 
 

Ontraden 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25116
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25172
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25190
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25201
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25233
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25261
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25260
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25281
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D25321
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149 Amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 99 dat 
regelt dat jacht niet plaatsvindt vanuit voertuigen, vaartuigen en 
luchtvaartuigen 
 

Ontraden 

150 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat afschot in het kader 
van schadebestrijding en populatiebeheer niet plaatsvindt vanuit 
voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen 
 

Ontraden 

157 Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 
101 dat regelt dat voor bestrijding en beheer geen gebruik 
gemaakt mag worden van andere geweren dan kogelgeweren 
 

Ontraden 

158 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat een krachtens de 
artikelen over jacht, beheer en schadebestrijding vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur wordt voorgehangen 
 

Ontraden 

120 Gewijzigd subamendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 
86 op gewijzigd amendement nr. 107 waarmee wordt gegarandeerd 
dat de stemmen van beide categorieën bestuurders even zwaar tellen 

Nog onbekend 

159 Amendement van het lid Thieme dat regelt dat “ter voorkoming 
van in het lopende of daarop volgende jaar dreigende schade” 
niet langer een grondslag geeft voor een afschotvrijstelling 
 

Nog onbekend 

160 Subamendement van het lid Thieme, op het amendement 
Ouwehand nr. 67 waarmee de laatste volzin van het met dat 
amendement voorgestelde artikel 1.10, lid 2a vervalt 
 

Nog onbekend 

Bovenstaand schema is actueel tot vrijdag 26 juni 2015 17:00 uur. 
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