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Onderwerp Statenbrief: 
Goedgekeurd Faunabeheerplan 2019-2025 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter kennisneming 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Het Faunabeheerplan 2019-2025 (hierna: Fbp) is het plan dat is opgesteld en vastgesteld door het bestuur van 
de Faunabeheereenheid Utrecht (hierna Fbe). Sinds de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) zijn, naast de 
grondgebruikers, op grond van onze Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (hierna Vnl) ook 
maatschappelijke organisaties, zoals de Dierenbescherming in het bestuur van de Fbe vertegenwoordigd.  
 
Op grond van artikel 3.12, eerste lid Wnb dient het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende 
dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht te 
geschieden overeenkomstig het faunabeheerplan. In het Fbp is opgenomen voor welke diersoorten in onze 
provincie een planmatige bestrijding noodzakelijk wordt geacht en hoe dit vormgegeven wordt. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat in het Fbp gegevens zijn opgenomen over de aanwezigheid van betreffende diersoorten, de 
trend (zowel landelijk als provinciaal) van deze soorten, de schade die ze veroorzaken, de verspreiding en de 
aanwezigheid over het jaar. Op basis van de Wnb dienen voorafgaand aan vergaande ingrepen als doden, eerst 
preventieve maatregelen te worden getroffen, die het doden mogelijk kunnen vermijden. De in het Fbp door de 
Fbe per soort beschreven maatregelen dienen dan ook als middel waar preventieve maatregelen niet afdoende 
zijn. De effectiviteit van deze maatregelen wordt per diersoort benoemd, ook in relatie tot het wegbeheer en het 
oversteken van dieren.  
 
Bij het opstellen van het plan houdt de Fbe rekening met het provinciale beleid opgenomen in het Beleidskader 
wet natuurbescherming en de artikelen van paragraaf 3.2 met de titel ‘Faunabeheerplan’ van de Vnl. De 
uitgangspunten hiervan zijn verwerkt in het Fbp. Anticiperend op ontheffingsaanvragen is door de Fbe ook 
rekening gehouden met artikel 3.1. van de Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017, waarin het 
provinciale beleid per diersoort is aangegeven voor de ontheffingen beheer en schadebestrijding. Op basis van 
het Fbp kan de Fbe vervolgens bij de provincie ontheffingen aanvragen. Het plan dient ter onderbouwing van 
deze aanvragen en opdrachten in het kader van beheer en schadebestrijding (art. 3.17, 3.18 en 3.25 Wnb).  
 
Ten opzichte van het Faunabeheerplan 2014-2019 heeft het bestuur van de Fbe nieuwe zo genoemde 
monitoringssoorten toegevoegd, zoals de wolf en de bever. Op basis van het provinciale beleid is er vooralsnog 
geen aanleiding om voor deze soorten ontheffing te verlenen voor het beheer, wel zullen grondeigenaren steeds 



 
  

vaker preventieve maatregelen moeten treffen ter voorkoming van schade. De veldmuis is toegevoegd vanwege 
de muizenplaag in 2014 in Eemland en het feit dat deze al eerder door de provincie op de provinciale 
vrijstellingslijst was gezet in bijlage 1 van de Verordening natuur en landschap.  
 
Tenslotte zal het bestuur van de Fbe om een opdracht Wnb vragen om invasieve exoten te kunnen beheren, 
zoals halsbandparkiet, wasbeer, wasbeerhond en muntjak. Deze soorten stonden ook al genoemd in het vorige 
Faunabeheerplan met oog op het feit dat er mogelijk schade zou ontstaan aan landbouw en natuur, maar er is 
toen geen aanwijzing voor het beheer aangevraagd. De laatste drie zijn invasieve exoten, die vallen onder de 
provinciale verantwoordelijkheid van het Programma invasieve exoten en moeten daarom worden beheerd. De 
eerste is ook een exoot, maar niet geplaatst op de Europese Unielijst van invasieve exoten, maar veroorzaakt in 
toenemende mate schade aan rijpend fruit. In de provinciale opdracht is het beheer daarom ingeperkt tot het 
voorkomen van schade op percelen met fruit, door verjaging met ondersteunend afschot’ van 1 juni tot 1 
november en van zonsondergang tot zonsopgang.   
 
Daarnaast worden in een werkverband tussen Dierenbescherming, Fbe en de provincie al geruime tijd projecten 
ontwikkeld waarbij naar alternatieve vormen van diervriendelijk beheer gekeken wordt. Deze projecten maken niet 
expliciet onderdeel uit van het Fbp. Wij initiëren daarbij de kleinschalige projecten. De grotere projecten, waarvan 
meerdere provincies de vruchten plukken, worden door BIJ12-faunazaken geïnitieerd via de interprovinciale 
onderzoekagenda. Wij willen u in de tweede helft van dit jaar een apart memo toesturen over de alternatieve 
vormen van diervriendelijk beheer. 
  
Het toesturen van goedgekeurde Faunabeheerplannen is regulier gebruik, maar nog eens expliciet toegezegd 
door de gedeputeerde bij de beantwoording van technische vragen door de heer M. de Droog (D66) op 10 
februari 2020.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 2 september 2014 hebben wij het Faunabeheerplan 2014-2019 van de Stichting Faunabeheereenheid Utrecht 
goedgekeurd. Op 22 februari 2017 hebben wij het Faunabeheerplan Jacht en Landelijk vrijgestelde soorten 
vastgesteld. Dit was een deelplan dat betrekking had op soorten welke met inwerkingtreding van de Wet 
natuurbescherming in 2017 ook in het plan opgenomen moesten worden. De goedkeuring van het 
Faunabeheerplan 2014 -2019 liep af op 2 september 2019. Op die datum was er nog geen goedgekeurd 
Faunabeheerplan 2019-2025 beschikbaar. Op 28 augustus 2019 hebben wij besloten de geldigheidsduur van het 
Faunabeheerplan 2014-2019 en de daarop gebaseerde ontheffingen te verlengen tot 2 september 2020.  
 
Essentie / samenvatting: 
Op basis van artikel 3.12, eerste lid, Wet natuurbescherming dient het duurzaam beheer van populaties van in het 
wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de uitoefening van 
de jacht te geschieden overeenkomstig het faunabeheerplan. In het faunabeheerplan is opgenomen voor welke 
diersoorten een planmatige bestrijding noodzakelijk wordt geacht en hoe dit vormgegeven wordt. Op grond van 
artikel 3.12, zevende lid, van de Wnb hebben wij op 7 juli 2020 het Faunabeheerplan 2019-2025 goedgekeurd 
voor de periode 1 september 2020 tot 31 december 2025.   
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het provinciaal beleid over beheer en schadebestrijding is opgenomen in het Beleidskader Wet 
natuurbescherming provincie Utrecht. De uitgangspunten van deze beleidsnota zijn verwerkt in het Fbp. Het Fbp 
plan wordt gebruikt ter onderbouwing van ontheffingsaanvragen en dient daarom de planmatige en 
gecoördineerde uitvoering van het provinciale beleid over het beheer van beschermde soorten en het voorkomen 
en bestrijden van schade. Beoogde beleidseffecten zijn het voorkomen en beperken van onveilige situaties (een 
afname van aanrijdingen met dieren), het voorkomen en beperken van schade aan natuur of landbouw (geen of 
nauwelijks schade aan natuur en gewassen en daardoor lagere schadebedragen). Dit alles in de context van de 
provinciale verantwoordelijkheid voor het bewaken van het voortbestaan van populaties en het beschermen van 
de intrinsieke waarde van het individuele dier. De afweging in toestemmingsbesluiten voor de grondgebruiker.   
 
Financiële consequenties 
N.v.t.  
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De Fbe draagt op basis van artikel 3.12, zevende lid, van de Wnb zorg voor het openbaar maken van het 
goedgekeurde Fbp. Op basis van het plan heeft de Fbe aanvragen om ontheffing ingediend en verzocht om 
opdrachten op grond van de Wnb. Deze zijn na onze goedkeuring op 7 juli 2020 opgesteld en met ingang van 1 
september 2020 van kracht.   
Het ganzenbeleid zal worden geëvalueerd zoals uit bijlage II, Watervogels, Ganzen van het Fbp blijkt. Wij 
verwachten voor de zomerperiode een advies van het Projectteam Ganzen Utrecht hierover. Op basis daarvan 
zullen wij naar verwachting voor het eind van het jaar een besluit nemen. Dit vormt dan de basis voor het nieuwe 
Faunabeheerplan onderdeel ganzen.  



 
  

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van het Faunabeheerplan 2019-2025 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


