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DATUM 5-5-2017 

AAN Commissie Ruimte, groen en water  

VAN Gedeputeerde Mirjam Maasdam 

ONDERWERP Faunabeheerplan Utrecht 2019-2021 Wildsoorten en landelijk vrijgestelde soorten 

 

 

Tijdens de bespreking in RGW van het ter informatie aan uw Staten toegestuurde Faunabeheerplan spitste de 

discussie zich toe op de conclusie van pagina 5 van datzelfde beheerplan, namelijk dat jacht -al of niet met het 

oogmerk voorkomen of beperken van schade- ook mogelijk is bij een ongunstige staat van instandhouding, 

zolang die toestand door de jacht niet verder verslechtert. Naar aanleiding van de discussie op dit punt zei ik u 

toe op een later moment terug te komen met een inhoudelijke reactie ten aanzien van exacte diersoorten. Dat 

laatste doe ik dan ook hierbij. 

 
Als eerste is het van belang op te merken dat voor het wel of niet goedkeuren van het Faunabeheerplan 
Gedeputeerde Staten dienen te beoordelen of het Faunabeheerplan voldoet aan de daaraan te stellen (wettelijke) 
eisen. Zoals ook uit onderstaande beantwoording blijkt voldoet het Faunabeheerplan aan die eisen. 
  
De Faunabeheereenheid gaat uit van de reguliere uitleg van de Vogel- en Habitatrichtlijn, zoals die nu in de Wnb 
is overgenomen. Het begrip gunstige staat van instandhouding staat in artikel 1.1, eerste lid, van de Wnb 
beschreven. Dit is omschreven in de inleiding van het Faunabeheerplan op pagina 5 en 6. Samengevat als 
duurzame voortbestaan.  
 
Het Rijk stelt de lijst met wildsoorten vast. Volgens de Memorie van Toelicht bij de Wnb staan op de wildlijst 
alleen soorten die algemeen voorkomen en bejaging verdragen. Tevens kan het Rijk besluiten om de jacht op 
een soort niet te openen, zoals in het verleden met de patrijs vanwege de staat van instandhouding is gebeurd. 
Deze soort is niet meer teruggekomen als wildsoort (Haas, Konijn, Fazant, Houtduif en Wilde Eend). Daarnaast 
geldt op basis van artikel 3.20, derde lid, van de Wnb, o.a., dat de jachthouder moet doen wat een goed 
jachthouder betaamt om een redelijke stand van het in zijn jachtveld aanwezig wild te handhaven, dan wel te 
bereiken. Een jachthouder zal daarom, als er bijvoorbeeld van wege ziekte een lage stand van een wildsoort is, 
de jachtintensiteit aanpassen om daarmee een redelijke stand van het wild in zijn jachtveld duurzaam in stand te 
houden. Het Rijk stelt ook de lijst van landelijk vrijgestelde soorten vast (artikel 3.15, eerste lid, van de Wet 
natuurbescherming). Het gaat daarbij volgens de Wnb om soorten die niet in hun voortbestaan worden bedreigd 
of dat gevaar lopen (Konijn, Houtduif (tevens wildsoorten) en Zwarte Kraai, Kauw, Vos en Canadese Gans).  
Vast staat daarom al dat de soorten op de wildlijst en de soorten op de landelijke vrijstellingslijst niet in hun 
voortbestaan bedreigd worden. Het Rijk heeft deze beoordeling al gemaakt.  
 
In het Faunabeheerplan is ook expliciet naar de Utrechtse situatie gekeken. Per soort blijkt de gunstige staat van 
instandhouding in Utrecht van deze soorten geen gevaar loopt door de bejaging en/of het gebruik maken van  
de landelijke vrijstelling en dat, indien nodig, zelfs aanvullende ontheffingen kunnen worden verleend.Het 
criterium is dus wettelijke bepaald en door het Rijk gemotiveerd.  

 
 


