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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Artikel 1.7 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het eerste lid komt te luiden: 
1. Onze Minister ziet toe op de staat van instandhouding van:
a. de natuurlijke habitats, de habitats van soorten en de dier- en 

plantensoorten, genoemd in onderscheidenlijk de bijlagen I, II, IV en V bij 
de Habitatrichtlijn, en van de vogelsoorten, genoemd in bijlage I bij de 
Vogelrichtlijn, en de niet in die bijlage genoemde geregeld voorkomende 
trekvogelsoorten, en

b. de dier- en plantensoorten als bedoeld in artikel 1.5, vierde lid, en hun 
leefgebieden. 

2. In het tweede lid wordt voor de punt aan het slot ingevoegd: 
, alsmede onderzoek en wetenschappelijk werk met betrekking tot de dier- 
en plantensoorten als bedoeld in artikel 1.5, vierde lid, en hun 
leefgebieden. 

Toelichting  

Volgens artikel 1.7, eerste lid, ziet de Minister van Economische Zaken 
slechts toe op de staat van instandhouding voor zover betrekking 
hebbend op soorten en habitats die vallen binnen het bereik van de Vogel- 
en Habitatrichtlijn. Dit is wat de indiener betreft niet afdoende. De indiener 
is van mening dat ook toezicht nodig is op de staat van instandhouding 
van bedreigde of speciaal gevaar lopende dier- en plantensoorten die van 
nature in Nederland voorkomen, niet enkel de soorten die op grond van 
de Vogel- en Habitatrichtlijn dienen te worden beschermd. Het gaat 
daarbij om de soorten die op de Rode Lijsten staan die overeenkomstig 
artikel 1.5, vierde lid, worden vastgesteld en waarvoor actieve bescher-
mingsmaatregelen moeten worden genomen op grond van artikel 1.10, 
eerste lid, onderdeel c. Kortom: de Minister van Economische Zaken zou 
volgens de indiener ook moeten toezien op de staat van instandhouding 
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van de bedreigde en speciaal gevaar lopende dier- en plantensoorten en 
hun leefgebieden die buiten het bereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
vallen. 

Van Veldhoven
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