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Titel : Statenvoorstel Beleidsnota Flora- en faunawet Provincie Utrecht 2014 en de 
wijziging van de Verordening schadebestrijding dieren provincie
___________________________________________________________________________

De commissie heeft de beleidsnota Flora- en Faunawet uitvoerig besproken. De meeste 
fracties vinden het voorstel een realistisch compromis tussen maatschappelijke (vooral 
agrarische) belangen en natuurbelangen. Enkele fracties vinden dat er meer nadruk op 
preventie moet komen te liggen en dat er analoog aan de verstedelijkingsladder van Verdaas 
ook een soort afwegingsladder voor faunabeheer zou moeten zijn. Bij preventie zou ook aan 
zaken als peilbeheer en benutten van de kennis van de universiteit Utrecht op dit gebied 
gedacht moeten worden.

De gedeputeerde de heer Krol geeft aan dat de gewijzigde beleidsnota er alleen is vanwege de 
gevolgen van het geklapte Ganzenakkoord in landelijk verband. Hij wil dit akkoord toch 
graag blijven volgen, omdat het een werkbaar compromis is tussen het belang van agrariërs 
met veel overlast in de zomer en het belang van de vogelbescherming waar het gaat om rust 
voor overwinterende ganzen op basis van Europese afspraken. Zomers mag de ganzenstand 
terug gebracht worden, ’s winters in principe niet. Bij alle ontheffingen wordt ook eerst naar 
preventie gekeken. Hij is tegen de methode van de zgn. zwanendrift en heeft dit het Rijk laten 
weten. Op het ogenblik zijn alternatieve methoden niet toereikend. Deze zomer is de 
ganzenstand met 23.000 teruggebracht. Uiteindelijk is er plek voor zo’n 4.000 ganzen. Na 
volgend jaar zou die situatie bereikt moeten gaan worden. Het faunafonds van alle provincies 
schiet tekort op dit moment. Er wordt dus bijgepast. Naast de ganzen kwamen ook nog enkele 
andere diersoorten aan de orde met name zwijnen en reeën. Bij zwijnen n.a.v. de Limburgse 
actualiteit geeft de gedeputeerde aan dat er in Utrecht ook geen afschot mag plaats vinden op 
zondag, uitgezonderd bij ganzen. Voor reeën geeft hij aan dat verkeerssnelheid maar een deel 
van de oplossingen voor het valwild is; afrastering en reflectoren zijn minstens zo belangrijk 
als maatregelen.
De gedeputeerde benadrukte nog eens dat deze nota over faunabeheer gaat en dat de 
plezierjacht hier buiten staat. Welke dieren wel of niet en op welke wijze in een provincie 
beheerd worden, kan verschillen.

Hiermee vindt de commissie het statenvoorstel voldoende voorbereid voor besluitvorming in 
de statenvergadering.
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