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Provinciale Staten Utrecht 

Commissie Ruimte, Groen en Water 

 

Ons kenmerk UIT16.0389 

Datum 17/11/2016 

Onderwerp Overwegingen t.b.v. bespreking 

maandag 21 november 

Behandeld door Femmie Smit 

 

Geachte Commissieleden, 

 

Maandag 21 november bespreekt u onder agendapunt 3.3 de invoering van de nieuwe Wet 

natuurbescherming, en het vaststellen van de Natuurvisie, het Beleidskader, de Verordening en de 

Beleidsregels. De Dierenbescherming wil u graag voor wat betreft het faunabeheer een aantal 

overwegingen meegeven, die wij hieronder opsommen.  

 

1) Om het faunabeheer duurzaam en diervriendelijker in te kunnen richting is het belangrijk om 

een definitie op te nemen in de verordening die duidelijk maakt wat de provincie verstaat onder 

‘duurzaam beheer’. Ons voorstel is (vergelijkbaar met de provincie Zuid-Holland): ‘duurzaam 

beheer van populaties van in het wild levende dieren: het geheel aan handelingen dat gericht is 

op het beïnvloeden van de demografie van de populatie ten behoeve van schade- en 

overlastbeperking, ….’  

 

Ad 1). De provincie geeft in haar reactie op onze eerdere input aan dat zij onder beheer zoals vermeld in 

de Natuurvisie het ingrijpen in de populatie verstaat (zie reactienota pag. 4, 04DB_02). Met deze 

beperkte blik (ingrijpen = het doden van dieren om de populatie te verkleinen) blijft bij het populatie 

beheer de focus op de omvang van de populatie liggen. Het duurzame beheer enkel concentreren op het 

beïnvloeden van de omvang van een populatie om schade en overlast te voorkomen is een gemiste 

kans. Door het beheer goed te definiëren in de verordening en deze te betrekken op de gehele 

demografie van een populatie is een veel effectiever en diervriendelijker beheer mogelijk. Bovendien 

biedt dit de mogelijkheid om ook partijen als de Dierenbescherming te betrekken bij het bestuur van de 

faunabeheereenheid. Dit omdat zij met zo’n definitie voor beheer uit de voeten kunnen. Immers, de 

Dierenbescherming is niet principieel tegen het beheren van dieren in geval van overlast en schade, mits 

het beheer een brede aanpak inhoudt. Een waarin ook preventie d.m.v. het inzetten van 

diervriendelijkere alternatieven dan afschot, onderdeel is van het duurzame beheer.   

Door demografie onderdeel uit te laten maken van de definitie en onder het beheer een geheel aan 

handelingen te laten vallen is het mogelijk om populaties te beheren, zonder perse afschot te hoeven 

plegen. Immers, onder demografie valt de aanwezigheid, de dichtheid, de omvang en de verspreiding 

van fauna en deze hangt sterk af van allerlei omgevingsfactoren zoals de aanwezigheid van mensen. Zo 

kan het zijn dat de totale populatieomvang gelijk is, maar de verspreiding over het gebied verandert als 

bepaalde delen als onveilig ervaren worden door dieren. Een recent artikel, getiteld:  ‘Paws without 

claws?’ beschrijft dit fenomeen zeer goed”
i
. Als je dit bewerkstelligt door innovatieve afschrikkende 

maatregelen, kan je dus een populatie beheren door hun verspreiding te beïnvloeden, zonder dieren te 

hoeven doden, terwijl je wel schade voorkomt. Deze brede definitie komt uiteindelijk ten goede aan een 

ieder die schade kan ondervinden en aan de dieren waarvan nu alleen de omvang beperkt wordt onder 

populatiebeheer. Het breidt de mogelijkheden uit. Let wel, het sluit afschot en beheer op aantallen ook 

niet uit! Het is dan ook geen beperking t.o.v. de huidige situatie, maar een verbreding van de 

mogelijkheden.  
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2) Eis dat schade door soorten die bejaagbaar zijn inzichtelijk worden gemaakt door de 

faunabeheereenheid en dat trendtellingen van de aantallen diersoorten worden uitgevoerd 

(neem op onder artikel 3.2 van de verordening) 

 

Ad 2). Het inzichtelijk maken van schade door jachtsoorten (haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif) 

is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de jacht een maatschappelijk doel dient. Dit is wat de 

minister heeft beoogt en waarop hij een redelijke wildstand op baseert. Tot op heden is er geen enkel 

zicht op de omvang van schade door deze soorten. Door dit op te nemen kan de provincie in de 

toekomst wel de jacht bijsturen als het nodig is. . En op die wijze gehoor geven aan het door u gegrond 

verklaarde burgerinitiatief: ‘Stop de hobbyjacht”. Het voert te ver om nu in detail in te gaan in de 

bevoegdheden van provincie rondom de jacht. Maar in het onderschrift kunt u nalezen dat de provincie 

wel degelijk invulling kan geven aan het burgerinitiatief
ii
. Ook in een adviesnota van Kees Bastmeijer, 

hoogleraar natuurbeschermingsrecht,  t.a.v. de bevoegdheden van de provincie op het gebied van jacht 

blijkt dat de provincie wel degelijk mogelijkheden heeft om jacht te beperken, mits zij daarvoor de juiste 

aanvullende regelgeving in haar verordening opneemt
iii
.  

 

3) Vraag aan GS wat haar visie is t.a.v. de samenstelling van de faunabeheereenheid en geef 

daarbij expliciet aan dat het doel van een bredere samenstelling een groter maatschappelijk 

draagvlak is voor het faunabeheer (3.1.2. van de verordening) en dat het daarom noodzakelijk 

is om aan de bestaande besturen organisaties toe te voegen die een andere kijk op 

faunabeheer hebben dan de partijen die nu al aanwezig zijn. M.a.w. aanvullen met natuurterrein 

beherende organisaties heeft niet veel toegevoegde waarde, want een dergelijk geluid was van 

oorsprong al aanwezig in FBE-besturen (zie toelichting op pag. 42 van het statenvoorstel).     

 

Ad 3) Het toevoegen van maatschappelijke organisaties die duurzaam beheer van populaties nastreven 

aan het bestuur van faunabeheereenheden vindt de Dierenbescherming een goede ontwikkeling. En zij 

is graag bereid om, onder voorwaarden, aan te sluiten als een van de maatschappelijke organisaties. 

Vreemd is echter dat de provincie Utrecht meent op te maken dat uit de wetsgeschiedenis zou blijken 

dat dit alleen organisaties zouden kunnen zijn die niet principieel tegen jacht, schadebestrijding en 

beheer zijn. De Dierenbescherming is principieel tegen de jacht zonder maatschappelijk doel 

(schadebestrijding) en tegen het doden van dieren bij het bestrijden van schade en overlast als 

alternatieven voor handen zijn. Dus voor schadebestrijding en beheer hanteert zij een: ‘nee, tenzij…’ 

principe. Feitelijk zijn de standpunten van de Dierenbescherming vrijwel conform de toekomstige 

wetgeving, met uitzondering dat jacht toegestaan als dit een maatschappelijk doel, nl. schadebeperking 

dient. De noodzaak om hier niet dodende alternatieven toe te passen ontbreekt, en dat is wat ons betreft 

geen goed uitgangspunt. Echter, het is een gegeven die wij vanuit de huidige wetgeving niet kunnen 

negeren, en daarom genoodzaakt zijn om bij deelname aan een FBE-bestuur, als gegeven te 

accepteren. Men zou dan ook kunnen stellen dat organisaties die principieel tegen jacht, 

schadebestrijding en beheer zijn wel deel kunnen nemen aan faunabeheereenheden, mits zij erkennen 

dat de ruimte voor diervriendelijker beheer alleen binnen de wettelijke kaders zal liggen, en derhalve 

alleen binnen deze wettelijke kaders de discussie voor een diervriendelijker beheer gevoerd kan worden 

binnen het bestuur. Op te merken uit de gesprekken die wij gevoerd hebben met o.a. de 

Faunabeheereenheden in Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland, blijkt dat ook zij een dergelijke 

interpretatie van de wetsgeschiedenis hanteren, aangezien wij vanuit deze drie faunabeheereenheden 

toezeggingen hebben deel te kunnen nemen aan de besturen van de faunabeheereenheid.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

4) Vraag provincie om in haar natuurvisie op te nemen dat zij cofinanciering voor diervriendelijke 

verjaag en weermethoden geeft aan grondeigenaren om zo het gebruik van diervriendelijkere 

alternatieven om schadeveroorzakende dieren te weren/verjagen te stimuleren en daarmee de 

kosten die de provincie maakt t.a.v. schadevergoeding mogelijk te verkleinen.  

 

Ad 4) Provincie Limburg heeft een dergelijke regeling opgenomen in haar ontwerp Natuurvisie
iv
. Zij wil 

maximaal 50% co-financieren en maximaal €200.000 per jaar hiervoor beschikbaar stellen. De 

Dierenbescherming vindt dit een goede regeling en een die zal bijdragen aan diervriendelijker en 

maatschappelijk geaccepteerd faunabeheer. 

 

5) Geef bij provincie aan dat dieren die gedood zijn in het kader van schadebestrijding ook nuttig 

kunnen zijn als zij teruggegeven worden aan de natuur. En dat de (on)mogelijkheden per 

gedode diersoort en locatie onderzocht moet worden en waar mogelijk toegepast. 

  

Ad 5) De Dierenbescherming heeft in haar reactie op de Natuurvisie (7.2.1) en het Beleidskader (3.3.3.4) 

aangegeven dat de provincie geen aandacht heeft voor het belang van dode dieren in de natuur. Zij ziet 

voor gedode dieren in het kader van schadebestrijding alleen nut als deze in de consumptieketen van de 

mens terecht komen. De Dierenbescherming heeft aangegeven dat daarmee een belangrijk aspect over 

het hoofd gezien wordt, nl. dat dode dieren in de natuur niet nutteloos zijn. Als men naar de website: 

www.dooddoetleven.nl gaat, zie je al snel dat dode dieren een voedselbron zijn voor een heel divers 

aantal diersoorten. Nu staat er bv. op pagina 51 van de Natuurvisie: “We zijn overigens van mening dat 

beheer en schadebestrijding een mogelijkheid biedt om de natuur duurzaam te benutten. We geven er 

daarom de voorkeur aan dat dieren die in het kader van bestrijding van faunaschade gedood zijn 

beschikbaar komen voor consumptie en handel. Het alternatief – natuurproducten die in de daartoe 

geëigende afvalverwerkingskanalen terecht komen – vinden we niet aantrekkelijk.” Ook in het 

Beleidskader onder 3.3.3.4 staat een dergelijke tekst. Naast het argument dat het dode dier nut kan 

hebben voor de natuur, is het ook zo dat met het vermarkten van schadesoorten je het risico loopt ‘het 

probleem’ in stand te houden. Men heeft dan minder baat bij het toepassen van alternatieven, omdat het 

product (het schadeveroorzakende dier) geld op kan leveren in de menselijke voedselketen.  

  

6) Geef aan dat het belangrijk is dat de provincie haar beleidsregels per soort zo snel mogelijk 

gaat vernieuwen. Deze regels zijn sterk verouderd en staan maatregelen toe die nauwelijks 

schade veroorzaken (meerkoeten) en in qua aantallen een negatieve trend laten zien, waardoor 

je je af moet vragen of afschot nog wel verantwoord is (smient, wilde eend, fazant).  

 

Wij geven bovenstaande adviezen aan provincie omdat zij baat heeft bij een effectief, transparant en 

maatschappelijk breed gedragen faunabeheer. Door het op een slimme manier te organiseren en dit op 

heldere wijze vast te leggen in regelgeving, beleid en uitvoering, zijn ten eerste de conflicten tussen 

dierenliefhebbers en diegene die hinder van dieren ondervinden en hen bejagen hanteerbaarder voor 

provincie. Ten tweede zal het minder schade opleveren en tot slot zal het minder dierenleed 

veroorzaken.     

 

Tot slot. De huidige verordening heeft elementen in zich die zeker zullen bijdragen aan een breder 

gedragen faunabeheer. Wij eindigen ons pleidooi dan ook met onze complimenten voor provincie die 

hier de nodige uren in heeft gestoken en haar best heeft gedaan om belanghebbenden te betrekken bij 

de totstandkoming van dit stuk. Wij hopen echter dat u, commissieleden, door middel van een aantal 

kleine wijzingen de onder de Wet natuurbescherming vallende beleid- en regelgeving verder zult 

optimaliseren,  zodat het beheren van fauna echt duurzamer, transparanter en diervriendelijker wordt.  

 

 

 

http://www.dooddoetleven.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Marije Smeenk, 

marije.smeenk@dierenbescherming.nl, 06-24753858.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

 

 

Marije Smeenk 

Regiolobbyist Regio Noordwest 

 

 

                                                             
i
 Kuijper et al. (2016) Paws without claws? Ecological effects of large carnivores in anthropogenic 
Landscapes. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/royprsb/283/1841/20161625.full.pdf  
ii
 De minister beschrijft een redelijke wildstand als volgt: een stand waarbij schade wordt voorkomen (aan gewassen) 

en de instandhouding van de soort veilig is (dus niet gaat uitsterven). Ook geeft hij aan dat zolang er geen 
faunabeheerplan is, jachthouders gewoon volgens de door de minister opgestelde wetgeving kunnen jagen.  

 
Echter, als er een faunabeheerplan wordt opgesteld, dan moet jacht daarin zijn opgenomen (artikel 3.12, lid 1), en 
dient de jachthouder de daarin opgenomen eisen in acht nemen. Onderdeel van een FBP zijn: passende en 

doeltreffende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade (3.12, lid 4) en onderbouwd door trendtellingen 
van de populaties (3.12, lid 5). GS keurt het FBP vast (3.12, lid 7), Provinciale staten stellen bij verordening regels 
waaraan in hun provincie werkzame faunabeheereenheden en de door de faunabeheereenheid vastgestelde 

faunabeheerplannen voldoen (3.12, lid 9). Deze regels kunnen in elk geval betrekking hebben op: 

a.de omvang en begrenzing van het werkgebied van de faunabeheereenheid; 

b.de aard, omvang en noodzaak van de op grond van het faunabeheerplan te verrichten handelingen 
waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.17 wordt verleend of waartoe opdracht wordt verleend op 

grond van artikel 3.18; 

c.de wijze waarop en de perioden waarin de handelingen, bedoeld in onderdeel b worden verricht, en 

d.de vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties als bedoeld in het tweede lid in het bestuur van 
de faunabeheereenheid. 

 
Artikel 3.12, lid 9 zegt dus niet dat de regels die provinciale staten opstelt t.a.v. faunabeheerplannen a t/m d moeten 

beslaan, noch zegt het dat het alleen daaruit moet bestaan. Dit artikel kan Provinciale Staten uitstekend gebruiken om 
regels te stellen aan de jacht, mits je daarbij 'het algemene recht om te jagen' niet uit het oog verliest.  
 

Met dat artikel kunnen Provinciale Staten eisen dat om te kunnen beoordelen of de jacht een maatschappelijk doel 
dient, schade voor wat betreft jachtsoorten wordt geregistreerd.  
Dit plus het feit dat er trendtellingen moeten zijn (artikel 3.12 lid 5) geeft veel meer inzicht in de jacht (wat is de schade 

door deze soorten en is er sprake van een gunstige staat van instandhouding) en met die inzichten kan de 
faunabeheereenheid faunabeheerplannen opstellen die, mits de provinciale verordeningen, waar provinciale staten 
over gaat, dat eist, de jacht waar nodig om te kunnen voldoen aan artikel 3.20, lid 3, kan inperken.  

 
En dat laatste is feitelijk waar het burgerinitiatief om vraagt, net als de Dierenbescherming in haar eerdere schriftelijke 
input richting GS.  

 
iii
 file:///H:/Downloads/883086.pdf  

Rapport Kees Bastmeijer pag. 19 
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Wat betreft de schadepreventie-invalshoek is bijvoorbeeld denkbaar dat voor een wildsoort de jacht - mede gelet op 

afgegeven ontheffingen en vrijstellingen voor beheer en schadebestrijding - niet of nauwelijks bijdraagt aan het 
voorkomen van schade. Zo kan het zijn dat de soort geen of weinig schade veroorzaakt of dat schade al afdoende 
wordt voorkomen door de inzet van ontheffingen en vrijstellingen in de provincie of relevante delen van de provincie. 

Voor een dergelijke situatie lijkt mij - gezien het voorgaande – de ruimte te bestaan om - via provinciale regels aan het 
faunabeheerplan - de jacht te 
beperken of zelfs in delen van de provincie niet toe te staan. Gesteld zou zelfs kunnen worden dat in dergelijke 

gevallen het door de wetgever beoogde en vereiste maatschappelijke nut van de jacht ontbreekt en de jacht zelfs niet 
toegestaan mag worden. Hieraan doet volgens mij niet af dat de wetgever expliciet heeft afgezien van de plicht tot het 
vooraf opstellen van afschotplannen voor de jacht. De wetgever heeft dit landelijk niet willen voorschrijven, maar de 

vereisten van maatschappelijke inbedding van de jacht en de bevoegdheden van de provincie zijn onveranderd 
gebleven. 
 

Rapport Kees Bastmeijer Pag. 22 
 
Hoewel een dergelijk 'beginsel' niet in de Wnb wordt erkend, gaat het bij de door de motie beoogde gelijkwaardige 

bescherming met name om het stellen van regels die er voor moeten zorgen dat jacht slechts wordt toegestaan 
wanneer ook maatschappelijke doelen als populatiebeheer en schadebestrijding worden gediend. Zoals hierboven is 
besproken moet worden aangenomen dat dergelijke regels binnen de reikwijdte van de bevoegdheid van artikel 

3.12(9) liggen. Daarmee moet in algemene zin de motie uitvoerbaar worden geacht.  
 
 
iv
 http://www.limburg.nl/Actueel/Bekendmakingen/2016/Juli_2016/Ontwerp_Natuurvisie_Limburg_2016_ter_inzage 

Pag. 64 van de Natuurvisie.  

http://www.limburg.nl/Actueel/Bekendmakingen/2016/Juli_2016/Ontwerp_Natuurvisie_Limburg_2016_ter_inzage



