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Vragen m.b.t. SB Faunabeheerplan 2019-2025 RGW 14 oktober 2020 

Gezien de vragen is het allereerst goed om kort aan te geven wat het Faunabeheerplan is in de range wet- en regelgeving en provinciaal beleid.  
 
Het Faunabeheerplan is geen provinciaal plan en hetgeen in het plan is opgenomen is dan ook geen provinciaal beleid. Het is een plan van de 
Faunabeheereenheid Utrecht (FBE) waarin zij aangeeft op welke wijze de grondgebruikers (landbouw, natuur, particulier grondbezit), jagers en de 
maatschappelijke component de dierenbescherming invulling willen geven aan haar wettelijke taak, te weten de planmatige en doelmatige aanpak van het 
faunabeheer ten behoeve van het voorkomen van (belangrijke) schade. Het plan dient ook als onderbouwing voor ontheffingsaanvragen gericht aan 
Gedeputeerde Staten (GS), die de uitvoering van een faunabeheerplan mogelijk maken.  
Het provinciale beleid staat in de Natuurvisie en is uitgewerkt in het Beleidskader Wet natuurbescherming Provincie Utrecht incl. verordening en 
beleidsregels natuur en landschap (beiden: PS 12-12-2016). (https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natuurbescherming onder downloads). 
Op grond van artikel 12, lid 7 Wnb behoeft het faunabeheerplan goedkeuring van GS, waarbij GS toetsen of het faunabeheerplan niet (evident) strijdig is 
met het provinciale beleid en of er is voldaan aan de eisen die in de VNL (Verordening Natuur en Landschap) aan het plan zijn gesteld.  De FBE houdt daarom 
rekening met dit provinciale beleid. Goedkeuring betekent niet dat GS zich automatisch kan vinden in de gehele tekst of ontheffingsaanvragen zullen 
afdoen, die op basis van een faunabeheerplan worden ingediend. GS hebben altijd de taak om bij een aanvraag te toetsen aan wetgeving, beleid, 
jurisprudentie, de staat van instandhouding van soorten.  
  
Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 Op Pag. 26 is een overzicht aanrijdingen en intensiteit afschot (groene 

vlekken) te zien. In deze figuur is niet te zien of en welke preventieve 
maatregelen genomen zijn. 
 
• Wie houdt bij welke preventieve maatregelen genomen zijn en 
waarom heeft de FBE deze gegevens niet gekregen en kunnen verwerken 
in dit FBP? 

In de meeste ontheffingen voor uiteenlopende soorten is 
een verplichting opgenomen om minimaal twee preventieve 
maatregelen te treffen voordat er afschot gepleegd mag 
worden (Beleidskader Wet natuurbescherming, PS 12-12-
2016, pagina 41). De ontheffinggebruiker heeft een 
verplichting om na te gaan in hoeverre deze maatregelen 
zijn genomen en moet dat bij een controle aantonen. Dat 
wordt niet centraal geregistreerd. Ze kunnen dan ook niet 
worden meegenomen in het Faunabeheerplan 2019-2025 
(hierna FBP). Wel wordt hier, in zijn algemeenheid, bij iedere 
soort in het FBP op ingegaan.  Artikel 3.1.5 lid 1b van de 
Verordening natuur en landschap 2017 (hierna VNL) verlangt 
ook dat de Faunabeheereenheid Utrecht (hierna FBE) verslag 
doet van deze maatregelen in haar jaarverslag. In het 
jaarverslag 2019 van de FBE zien we dat 1.600 keer vrijwillig 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natuurbescherming


2 – SB Faunabeheerplan 2019-2025 RGW 14 oktober 2020 
 

een preventieve maatregel waarbij actief wilde dieren zijn 
verjaagd of verjagingsobjecten zijn geplaatst zijn ingevoerd 
in het Faunaregistratiesysteem (hierna FRS) (pag. 22). 
In deze beheerplanperiode van 2019-2025 zal de 
Faunabeheereenheid zich inzetten op een verbetering van 
de registratie van deze maatregelen. 
Als de grondgebruiker een verzoek om tegemoetkoming in 
de schade indient bij BIJ12 unit Faunazaken, dan moet wel 
verplicht inzicht worden gegeven in de genomen 
preventieve maatregelen volgens artikel 3.5 van de 
Beleidsregels natuur en landschap (hierna BNL)(pagina 205) 
en de toelichting daarbij op pag. 222.  

 2 • Wij zien dat er in sommige gevallen veel aanrijdingen zijn en geen 
of nauwelijks afschot, terwijl er in andere gebieden wel veel beheerd 
wordt, maar er nauwelijks aanrijdingen plaatsvinden? Waar wordt het 
afschot nu dan op gestuurd? Op basis van hoeveel dieren er geteld 
worden of op basis van waar het nodig is, in verband met aanrijdingen? 

De omvang van het afschot bij reeën wordt bepaald op basis 
van de draagkracht van de verschillende gebieden. Op 
plaatsen waar een groter risico bestaat op aanrijdingen kan 
dat beteken dat er in dergelijke omgevingen meer wordt 
beheerd. Op plaatsen waar de dichtheid van reeën het 
welzijn bedreigt (bijvoorbeeld door gebrek aan voedsel of 
dekking) kan dat aanleiding zijn om het beheer te 
intensiveren.   

 3 De meeste aanrijdingen zijn op provinciale wegen en het is de taak van 
provincie om daar mitigerende maatregelen, in overleg met 
aangrenzende terreineigenaren, particuliergrondbezitters en gemeentes, 
uit te voeren. 

Op basis van ons Mobiliteitsbeleid zijn, dikwijls in 
afstemming met de Reewildbeheercommissies, diverse 
preventieve maatregelen genomen ter voorkoming van 
aanrijdingen met o.a. reeën. (Beleidskader Wet 
natuurbescherming, PS 12-12-2016 pagina 48 e.v.) Zo zijn 
alle N-wegen op de Heuvelrug van nieuwe blauwe 
wildspiegels voorzien. Gemeenten (o.a. Leusden) plaatsen 
ook blauwe wildspiegels. In tijden (voorzomer) dat er meer 
dan gemiddeld reeën oversteken plaatst de provincie extra 
waarschuwingsborden. Omvangrijkere boswerkzaamheden 
worden gemeld in het overleg Reewildbeheercommissies. 
Ook dan worden er extra borden geplaatst omdat boswerk 
verstoring met zich meebrengt en reeën vaker oversteken. 
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N226 Doorn -Maarn is geheel in de rasters komen te staan 
i.v.m. de bouw van een ecoduct. N227 Noordelijke deel bij 
Amersfoort is voorzien van reewildkerende rasters als 
onderdeel van wegenreconstructies en de aanleg van een 
faunatunnel. Traject N227 Maarsbergen – Leersum is in 
voorbereiding voor de bouw van een ecoduct en plaatsing 
van reewildkerende rasters. (2023). Rijkswaterstaat heeft 
langs de A12 bij Bunnik en Veenendaal op voorstel van de 
Reewildbeheercommissie extra reewildkerende rasters 
geplaatst. Provincie heeft 700 meter reewildkerend raster 
langs de N210 Lopikerwaard vernieuwd. 

 4 Pagina 27: 
• Wie zitten er in de breed samengestelde reeënbeheercommissie 
en welk budget hebben zij tot hun beschikking gekregen over de komende 
5 jaar om duurzame, niet dodende maatregelen uit te voeren (en te 
testen) en het effect daarvan te monitoren om aanrijdingen te 
voorkomen? 

De samenstelling van de reeënbeheercommissies kan 
verschillen per Wildbeheereenheid (WBE). In WBE’s met 
groot risico op aanrijdingen op rijkswegen, is er bijvoorbeeld 
ook een vertegenwoordiger van Rijkwaterstaat. Er worden 
geen budgetten beschikbaar gesteld aan 
reeënbeheercommissies voor het nemen van maatregelen. 
In de praktijk neemt bijvoorbeeld de wegbeheerder op 
verzoek van de commissie maatregelen.     

 5 Pagina 44: 
Is GS bekend is met de wens van een aantal partijen om wilde zwijnen 
gecontroleerd toe te staan in Utrecht? (zie ook) 

Tijdens het opstellen van het beleid voor edelhert, damhert 
en wild zwijn, was het duidelijk dat er verschillend gekeken 
werd naar de wenselijkheid om een natuurlijke vestiging van 
wilde zwijnen toe te laten. Vanwege de risico’s met wilde 
zwijnen (o.a. gewas- en natuurschade, verkeersveiligheid) is 
er toen besloten natuurlijke vestiging niet toe te laten  
(Beleidskader Wet natuurbescherming, PS 12-12-2016 
pagina 52 en 293). Ook in verband met het risico van 
Afrikaanse varkenspest dat zich inmiddels voordoet, is een 
herziening van die beslissing nu niet verstandig.   

 6 • Is GS bereid is om te inventariseren welke partijen wilde zwijnen 
wel graag willen toelaten in Utrecht en met deze partijen de kansen voor 
wilde zwijnen in onze provincie te verkennen, gezien de meerwaarde van 
wilde zwijnen voor natuur en biodiversiteit? Uiteraard met 

Op dit moment, om de hiervoor genoemde redenen, is er 
geen aanleiding om een verkenning uit te voeren.  

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/red-varkens-niet-ten-koste-van-wilde-zwijnen%7Eb072af86/%20en%20https:/www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/heksenjacht-op-wilde-zwijnen
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randvoorwaarden om Afrikaanse varkenspest in varkenshouderijen te 
voorkomen. (zie ook: 
https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-
processen/begrazing/wild-zwijn 
https://www.ark.eu/nieuws/2018/wilde-zwijnen-goed-voor-bedreigde-
vlinder  

 7 In het FBP stelt de FBE geen voorwaarden aan het inzetten van extra 
middelen om vossen te bestrijden rondom Freilandkippen en 
weidevogelgebieden. Er zijn preventieve maatregelen die kippen en 
weidevogels kunnen beschermen tegen predatie (deze staan ook 
beschreven in het FBP)  
 
Op pagina 71 staat: “Voor bedrijven die vrij uitlopen pluimvee houden 
volgens het Freilandsysteem is een vossenwerend raster geen redelijk 
alternatief en zal in de omgeving van dergelijke bedrijven de vossenstand 
beperkt moeten worden.” 
  
Wij verwijzen graag naar deze uitspraak van de Rechtbank Midden 
Nederland 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:20
18:1972 
Op grond van de Natuurbeschermingswet mag pas een ontheffing worden 
verleend voor het doden van vossen als er geen andere bevredigende 
oplossing mogelijk is. De ontheffing moet noodzakelijk zijn voor het 
voorkomen van ernstige schade en mag geen afbreuk doen aan de 
instandhouding van de vos. De bestuursrechter oordeelt dat niet 
aannemelijk is geworden dat er geen andere oplossing mogelijk is.  
  
In deze uitspraak wordt ook verwezen naar het rapport ‘Pluimvee 
beschermen tegen predatie’ van augustus 2014 van Bureau 
Mulder-natuurlijk. Dit rapport vermeldt dat een afrastering geheel 

Zoals in de aanhef eerder aangegeven is het FBP geen 
provinciaal plan en hetgeen in het plan is opgenomen is 
geen provinciaal beleid. Het is het plan van de FBE waarin zij 
aangeeft op welke wijze de grondgebruikers (landbouw, 
natuur, particulier grondbezit), jagers en de 
maatschappelijke component de dierenbescherming 
invulling willen geven aan haar wettelijke taak, te weten de 
planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer ten 
behoeve van het voorkomen van (belangrijke) schade. Het 
plan dient ook als onderbouwing voor ontheffingsaanvragen 
van de FBE. Het FBP is slechts op hoofdlijnen getoetst en de 
inhoud hiervan is niet naast de relevante jurisprudentie 
gelegd. 
Wij zullen ontheffingsaanvragen altijd blijven toetsen aan de 
criteria uit de wet en zullen daarbij ook beoordelen of in 
redelijkheid kan worden gevergd dat bepaalde preventieve 
maatregelen zoals een vossenwerend raster moet worden 
toegepast alvorens er tot afschot kan worden overgegaan. In 
dit geval heeft de Rechtbank Gelderland (zaaknummer ARN 
15 / 7556 BESLU 105) in een uitspraak over onze eerdere 
ontheffing aangegeven dat de provincie terecht had 
geconcludeerd dat het raster uit het genoemde rapport niet 
kon worden beschouwd als een andere bevredigende 
oplossing.  Hiertegen is geen hoger beroep ingesteld.  
 
 
 

https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-processen/begrazing/wild-zwijn
https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-processen/begrazing/wild-zwijn
https://www.ark.eu/nieuws/2018/wilde-zwijnen-goed-voor-bedreigde-vlinder
https://www.ark.eu/nieuws/2018/wilde-zwijnen-goed-voor-bedreigde-vlinder
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1972
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1972
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voswerend is als deze voldoet aan de volgende in het rapport genoemde 
eisen. Het raster moet een maaswijdte hebben van tenminste 7 cm. Om 
klimmen te voorkomen dient het raster tenminste 1.20 m hoog te zijn 
waarbij de bovenzijde is voorzien van schrikdraad of het raster dient 
tenminste 1.50 m hoog te zijn waarbij de bovenzijde is voorzien van 40 cm 
overhangend gaas. Om graven te voorkomen moet het raster tenminste 
30 cm zijn ingegraven of zijn omringd door twee rijen stoeptegels. Deze 
eisen staan ook genoemd in de uitgave ‘Weren van roofvogels uit de 
kippenuitloop’ uit 2011 van het Louis Bolk Instituut. Deze uitgave 
vermeldt ook dat pluimveehouders hun kippen tegen vossen kunnen 
beschermen middels een omheining met schrikdraad en door te 
voorkomen dat kippen ’s nachts buiten blijven. Daarnaast staat in de brief 
van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dat de 
dienst Groene Ruimten van het Brussels Instituut voor Milieubeheer 
proefondervindelijk heeft vastgesteld dat omheiningen vrij gemakkelijk 
100% voswerend zijn te maken, door die aan genoemde eisen te laten 
voldoen. 
 

• GroenLinks mist heldere voorwaarden in dit FBP. Als de gebruiker 
van de ontheffing moet voldoen aan het uitvoeren van 
preventieve maatregelen, zoals een raster rondom vrije uitloop 
kippenbedrijven en habitatverbetering in weidevogelgebieden 
dan moet GS de FBW de opdracht geven om heldere 
voorwaarden hiervoor op te stellen in dit FBP. Klopt het dat dit 
ontbreekt? Zo ja, wat is daar de reden van? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het opstellen van ontheffingsvoorschriften is geen taak van 
de FBE. Het is aan ons om in het kader van de toetsing van 
de ontheffingsaanvraag te beoordelen welke voorschriften 
er aan de ontheffing moeten worden verbonden. Wij 
formuleren de ontheffingsvoorschriften onder andere 
rekening houdend met wet- en regelgeving, jurisprudentie, 
beleid, staat van instandhouding van de soort en 
handhaafbaarheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
voorschriften die eisen stellen aan het maximum aantal te 
doden dieren per verjaagactie en/of de periode beschrijven 
waarin de ontheffing gebruikt mag worden. Maar als het 
bijvoorbeeld gaat om Freiland kippen dan stellen wij 
voorschriften dat deze bedrijven de kippen 's nachts 
ophokken en rond de uitloop een deugdelijk raster plaatsen. 
De concept-ontheffingen worden besproken met de FBE. 
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 8 • Hoe is GS van plan om ondersteuning in de monitoring van schade 
aan Freiland kippen en weidevogels te gaan bieden, zodat de FBE 
inzicht krijgt in eventueel gebruik van de ontheffing? 

 

In het faunabeheer is het monitoren van schade een 
verantwoordelijkheid van de bedrijfstak en wordt door de 
provincie niet ondersteund. De bedrijfstak moet de schade 
onderbouwen (wat is de schade of het risico op schade). 
Daarbij kan de FBE ondersteunen. Voor schade aan 
weidevogels maakt de FBE gebruik van gegevens van 
weidevogelbeschermers al of niet aangedragen door 
Landschap Erfgoed Utrecht.   
Wat betreft het gebruik van de ontheffing geldt in het 
algemeen dat de ontheffing gebruikers, in overeenstemming 
met de voorschriften uit de ontheffing, moeten rapporteren 
over de uitgevoerde acties in FRS. De FBE ziet hierop toe en 
heeft inzage in dit systeem.  Door het indienen van 
verzoeken om een tegemoetkoming in de schade bij BIJ12 
ontstaat ook een beeld van de aangerichte schade per 
diersoort.    

 9 • Uit het coalitieakkoord: “Wij vinden het belangrijk dat 
faunabeheer allereerst gebruik maakt van preventieve methoden. 
Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren, dan bereiken we de 
benodigde reductie van aantallen op een zo diervriendelijk 
mogelijke manier.” GroenLinks wil benadrukken dat het jagen op 
vossen met kunstlicht omstreden en niet bepaald diervriendelijk 
is. Is GS op de hoogte van het feit dat de kans groot is dat een vos 
met deze methode niet goed geraakt kan worden, en dat 
aangeschoten vossen in de nacht niet teruggevonden kunnen 
worden om ze een genadeschot te geven? Zo ja, is dat reden om 
nog de voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing aan te 
scherpen? 

Vossen zijn vooral in de schemering en ’s nachts actief. Voor 
een effectief beheer is het dan ook noodzakelijk om in deze 
periode op te kunnen treden. Dit is door de rechter in de 
zaak over de vorige ontheffing bevestigd. Door het gebruik 
van nachtzichtapparatuur en honden is het ook in deze 
periode mogelijk om eventuele aangeschoten vossen terug 
te vinden. 

 10 Pagina 74: 
 
Wij kunnen ons vinden in het standpunt van de Dierenbescherming. Dat 
(verwilderde) katten onderdeel zijn van de achteruitgang van de 

Binnen het bestuur van de FBE heeft alleen de 
Dierenbescherming zich gedistantieerd van het standpunt in 
het FBP. De noodzaak om in te grijpen wordt in het FBP 
onderbouwd in de aangehaalde publicaties van Knol (2015) 
en in het artikel van Trouwborst & Somsen (2019). De 
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weidevogelstand wordt zeer beperkt onderbouwd, het is onduidelijk of 
het afschieten van katten ook daadwerkelijk bijdraagt aan het voorkomen 
van schade en het feitelijke probleem, de toestroom van nieuwe katten 
wordt niet aangepakt. 
 

• Is GS bekend met het onderzoek: “als de kat van huis is…” 
https://edepot.wur.nl/341416 ? 
Daarin staat: Het doden van katten heeft vaak geen effect. Zo 
krijgen dieren bij het verlies van hun jongen vaak tweede worpen 
of meer jongen per nest. Daarnaast is er sprake van 
territoriumgedrag en worden lege gebieden snel gevuld door 
andere dieren, omdat de leefomgeving nog steeds de draagkracht 
(voldoende voedsel en nestplekken) heeft voor een of meerdere 
katten (Greven 2014). De effectiviteit kan daarbij ook in twijfel 
getrokken worden. Tevens ontstaat er door schieten een hoger 
energieverbruik, waardoor de dieren meer gaan eten (Greven 
2014). Zo ja: is GS het met GroenLinks eens dat het afschieten van 
katten geen duurzame oplossing is, en dat het effectiever kan zijn 
om katten niet meer af te schieten, en in te zetten op preventieve 
methoden als het inzetten op verantwoord huisdierbezit en het 
neutraliseren van katten? 

 

aantallen prooidieren en het aantal verwilderde katten in 
het buitengebied geven aan dat er een groot risico bestaat. 
De provincie is voorstander van het beheersen van het 
probleem aan de bron, bijvoorbeeld door bij te dragen aan 
voorlichting om verwildering te voorkomen. 

Het is een bekend verschijnsel dat lege habitatplekken 
opgevuld worden. Daarom is het ook doelmatig om veel 
bekendheid te geven aan de schade die verwilderde katten 
in het buitengebied kunnen veroorzaken. Kattenliefhebbers 
dienen te voorkomen dat hun huisdieren de kans lopen om 
te verwilderen.  

Om het probleem bij de basis aan te kunnen pakken (het 
voorkomen van verwilderen van katten), zijn wij afhankelijk 
van het Rijk, met name door uitvoering te geven aan de 
motie Moorlag (verplichte registratieplicht voor katten). 
Hiermee zal de kattenproblematiek naar een landelijke 
schaal worden getild. Als deze basis is gelegd, kunnen wij 
hier vervolgens op provinciaal niveau een verdere invulling 
aan geven. 

Flankerend beleid in de vorm van een pilot is daarnaast 
mogelijk, zodat wij op die manier verder ervaring kunnen 
opdoen met preventieve methoden, waaronder het 
neutraliseren van katten in buitengebieden (wij hebben 
reeds eerder ontheffingen afgegeven voor toepassing van de 
zogenaamde TNR-methode binnen de bebouwde kom, dit is 
dus al langer mogelijk). Echter, hoewel katten nadat ze 
geneutraliseerd zijn zich niet meer kunnen voortplanten, 
maar in de rest van hun leven nog steeds dieren doden, 
zouden wij graag zien dat deze dieren niet teruggeplaatst 
worden in de buurt van kwetsbare natuurgebieden (zoals 
weidevogelkerngebieden of Natura 2000-gebieden). 

https://edepot.wur.nl/341416
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Resocialisatie van met name kittens en reallocatie in geval 
van nabijheid van natuurgebieden zou daarom 
meegenomen moeten worden. Een dergelijke pilot zou bij 
voorkeur samen met de dierenbeschermingsorganisaties en 
de FBE uitgevoerd moeten worden.  

Omdat de pilots elders in het land, zoals die in Zeeland nog 
lopen en nog niet duidelijk is in hoeverre zij een bewezen 
alternatief zijn voor afschot, en omdat er nog geen landelijke 
registratieplicht is voor katten, zijn wij voornemens het 
advies te volgen van de Faunabeheereenheid en organisaties 
zoals Staatsbosbeheer, LTO en Het Utrechts Landschap die in 
het bestuur daarvan zitting hebben. Op basis van 
voortschrijdend inzicht kan deze aanwijzing overigens ook 
gedurende de looptijd van het FBP ingetrokken worden. 

 11 • De mogelijkheden van een FBE om aan de voorkant te werken aan 
verantwoord huisdierbezit, waardoor minder katten aanwezig zijn 
in het buitengebied is beperkt. De provincie zou hierin wel een rol 
kunnen spelen, door bv. voorwaarden aan subsidies aan 
weidevogelcollectieven op te nemen t.a.v. chippen en 
neutraliseren van katten van eigenaren die subsidie aanvragen in 
weidevogelcollectieven. Ook kan GS bij het ministerie pleiten voor 
een landelijke chipplicht: https://www.dierenbescherming.nl/wat-
wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/petitie-chip-en-
registratieplicht-voor-katten-overhandigd-aan-tweede-
kamercommissie. Is zij daartoe bereid?   

Het invoeren van een landelijke chipplicht en 
neutraliseerplicht wordt ook door ons gezien als een 
bijdrage aan de oplossing van het probleem van de 
verwilderde katten. Daar ligt een taak voor de rijksoverheid. 
Voorkomen moet worden dat katten, al of niet opzettelijk, 
vrijgelaten worden in het buitengebied en daar de bron 
vormen voor verwilderde katten. Bewustwording speelt 
hierbij een belangrijke rol. Wellicht is dit een goede 
aanleiding om de voorlichting richting verblijfsrecreanten in 
Utrecht te herhalen of wellicht uit breiden. De provincie zou 
hierin eventueel kunnen bijdragen aan voorlichting, bij 
voorkeur in samenwerking met 
dierenbeschermingsorganisaties en de FBE. 

 12 • Huiskatten doodschieten is strafbaar. Hoe controleert een jager 
na afschot of hij toch niet toevallig een huiskat te pakken had? 
Worden de afgeschoten katten gecontroleerd op aanwezigheid 

De jachtaktehouder heeft normaal gesproken regelmatig 
contact met de terreineigenaren en weet dan ook welke 
niet-verwilderde katten er zich in zijn jachtveld bevinden. 
Indien er zich, ’s morgens of ’s avonds, met enige regelmaat 

https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/petitie-chip-en-registratieplicht-voor-katten-overhandigd-aan-tweede-kamercommissie
https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/petitie-chip-en-registratieplicht-voor-katten-overhandigd-aan-tweede-kamercommissie
https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/petitie-chip-en-registratieplicht-voor-katten-overhandigd-aan-tweede-kamercommissie
https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/petitie-chip-en-registratieplicht-voor-katten-overhandigd-aan-tweede-kamercommissie
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van een chip? Zo nee, hoe wordt er vastgesteld dat het 
daadwerkelijk om een verwilderde kat gaat? 

andere katten in het jachtveld bevinden die zich schuw 
gedragen en geen kenmerken van huiskatten vertonen kan 
er van uitgegaan worden dat dit verwilderde katten zijn. 

 13 • Er zijn diverse provincies waar afschot van verwilderde katten, 
sinds heel wat jaren, niet heeft plaatsgevonden. Toch lijkt het er 
niet op dat de aantallen verwilderde katten daar explosief 
gestegen is, of dat er sterke(re) reducties in vogelpopulaties 
plaatsvinden door dat verwilderde katten deze vogels eten. Is GS 
bereid om met andere provincies het gesprek aan te gaan over 
hun aanpak als het gaat om verwilderde katten, welke 
alternatieven daar toegepast worden en het effect van deze 
alternatieven?  

Ja, er bestaat interprovinciaal overleg waarin tussen de 
provincies gesproken wordt over beheer en 
schadebestrijding.  Daarin zullen we zeker kennis nemen van 
de gepubliceerde resultaten van de pilots die in andere 
provincies worden uitgevoerd (zoals die in Zeeland, op Texel 
(Noord Holland) en de Hoeksche Waard (Zuid Holland). De 
resultaten kunnen aanleiding zijn om beleid te herzien. 

 14 • In de ingezonden brief van Stichting DierenLot over het 
faunabeheerplan staat het voorbeeld van de Provincie Zeeland. 
Daar is een breed samenwerkingsverband opgetuigd met onder 
andere de Provincie Zeeland, Het Zeeuwse 
Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Stichting DierenLot, de Dierenbescherming en 
zwerfkattenorganisaties om het kattenprobleem goed in kaart te 
brengen en vervolgens dit zo diervriendelijk mogelijk op te 
lossen. Is GS bereid om te onderzoeken of zo’n breed 
samenwerkingsverband in de Provincie Utrecht mogelijk is?  

We zijn bijzonder geïnteresseerd in de resultaten van de 
pilot die in Zeeland plaatsvindt (en ook die op Texel en in de 
Hoeksche Waard). Mogelijk kunnen die resultaten aanleiding 
zijn om ook in Utrecht de kattenproblematiek gezamenlijk 
en op een diervriendelijke manier op te pakken, waarbij 
naast de dierenbeschermingsorganisaties ook de FBE 
betrokken zou moeten worden. Daarnaast zien wij een 
toegevoegde waarde in het bijdragen aan voorlichting om 
nieuwe aanwas van verwilderde katten te voorkomen, ook 
bij voorkeur in samenwerking met 
dierenbeschermingsorganisaties. 

 15 Pagina 100: 
“De populatietrend in de provincie Utrecht is in de afgelopen 10 jaar 
afgenomen. Smienten worden met name geschoten in de WBE’s grenzend 
aan Zuid-Holland.” 

• In Zuid-Holland mag er inmiddels niet meer gejaagd worden op 
smienten 

De situatie is in principe niet anders, behalve dan dat de 
door de provincie Zuid-Holland verleende ontheffing eerder 
was afgelopen en vervolgens opnieuw is verleend.  
De ontheffing die wij hadden verleend aan de FBE  voor het 
verjagen met ondersteunend afschot van smienten ter 
voorkoming van schade aan grasland liep op 1 oktober jl. af. 
Op basis van het nieuwe FBP heeft de FBE wederom 
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(https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/rechtbank-
den-haag-verbiedt-opnieuw-afschieten-van-smienten-in-zuid-
holland). Wat maakt de situatie in de Provincie Utrecht anders 
waardoor er wel gejaagd mag worden op smienten, ondanks dat 
de schade te overzien valt en de staat van instandhouding door 
Sovon als (matig) ongunstig beoordeeld wordt?  

 

verlenging aangevraagd. Op grond van artikel 3.3., vierde lid 
van de Wnb mogen wij een ontheffing voor soorten onder 
het beschermingsregime van de Vogelrichtlijn enkel 
verlenen als de maatregelen niet leiden tot een 
verslechtering van de staat van instandhouding van de 
betreffende soort. Op basis van onze bevindingen, mede 
gebaseerd op het voor ons bekende en door u aangehaalde 
onderzoek en de recente jurisprudentie in andere 
provincies, hebben wij het voornemen op basis daarvan de 
gevraagde ontheffing vooralsnog niet te verlenen.   
Door Zuid-Holland is in deze zaak hoger beroep ingesteld bij 
de Raad van State. Wij volgen deze zaak en zullen de 
uitkomst hiervan betrekken bij een nieuwe 
ontheffingsaanvraag. 

Tenslotte merken wij op dat het evident is dat groepen 
smienten belangrijke schade aan graslanden kunnen 
veroorzaken en dat door het weigeren van de ontheffing de 
schade veroorzaakt door smienten kan gaan oplopen.   

 16 • In de Provincie Gelderland benaderen ze de ontheffingsverlening 
anders: alleen soorten die aan gewassen in Gelderland in één jaar 
meer dan € 10.000,-  aan schade hebben veroorzaakt, komen in 
aanmerking voor ontheffingverlening. Als wij kijken naar dit FBP 
zien wij bij een aantal diersoorten ook schadebedragen die 
dusdanig laag zijn dat afschot wat GroenLinks betreft niet te 
verantwoorden valt. Is er in de Provincie Utrecht ook gekeken 
naar deze manier van ontheffing verlenen en zo ja, wat zijn de 
redenen om hier niet voor te kiezen? En zo niet, is het college 
bereid om daar wel naar te kijken? 

Deze Gelderse methode is bekend, maar er is niet voor 
gekozen. Door het in het verleden uitgevoerde beheer is 
schade ook voorkomen. Door alleen te kijken naar een 
bepaald schadebedrag en daaronder geen beheer toe te 
staan zal de schade mogelijk weer toenemen tot boven dat 
bedrag. Wij kijken bij de ontheffingverlening dus niet alleen 
naar de getaxeerde schade maar ook naar het uitgevoerde 
beheer. Wij verlenen alleen ontheffing aan WBE’s waar er 
(op basis van historische gegevens) een dreiging is van 
belangrijke schade of waar in de afgelopen 
beheerplanperiode regelmatig beheer is uitgevoerd.  

 17 In het coalitieakkoord staat: “Wij vinden het belangrijk dat 
faunabeheer allereerst gebruik maakt van preventieve methoden. 

Het FBP geeft aan dat eerst moet worden geprobeerd om de 
schade te voorkomen (met preventieve middelen) voordat 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/rechtbank-den-haag-verbiedt-opnieuw-afschieten-van-smienten-in-zuid-holland
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/rechtbank-den-haag-verbiedt-opnieuw-afschieten-van-smienten-in-zuid-holland
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/rechtbank-den-haag-verbiedt-opnieuw-afschieten-van-smienten-in-zuid-holland
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Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren, dan bereiken we de 
benodigde reductie van aantallen op een zo diervriendelijk mogelijke 
manier.” 

• GroenLinks ziet dit uitgangspunt in het Faunabeheerplan nog niet 
overal duidelijk terugkomen. We zouden dit daarin wel graag 
vastgelegd zien worden. Wat wil zeggen, een Faunabeheerplan 
waarbij preventieve methoden de kern vormen, en alleen waar 
die preventieve methoden geen effect hebben (en jacht 
aantoonbaar wel) jacht wordt gebruikt. Is het college dit met ons 
eens? Zo ja, is zij bereid om te kijken op welke wijze het 
Faunabeheerplan daarop aangepast kan worden?  

 

er kan worden overgegaan op afschot (zie o.a. onder het 
kopje ‘escalatieladder). Dit is het uitgangspunt van de wet en 
ons provinciale beleid (Beleidskader Wet 
natuurbescherming, PS 12-12-2016, pagina 41). Bovendien 
moeten wij voordat we een ontheffing verlenen op basis van 
dezelfde wet eerst beoordelen of er geen andere 
bevredigende oplossingen bestaan. Als ontheffing kan 
worden verleend eisen wij in de voorschriften dat er eerst 
minimaal twee preventieve middelen worden ingezet (dit 
geldt niet voor soorten waarvoor populatiereductie wordt 
toegestaan). 
In antwoord op vraag 1 gaven wij al aan dat om in 
aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de 
geleden schade ook eerst preventieve maatregelen moeten 
zijn uitgevoerd  (art. 3.5 BNL, het uitvoeren van preventieve 
maatregelen en het gebruik van de preventiekit van BIJ12 
(pag 205 en pag 222). Gezien bovenstaande is preventie 
voldoende geborgd via de Wnb, ons (ontheffingen)beleid en 
de koppeling met een tegemoetkoming in de faunaschade 
(geen tegemoetkoming zonder eerst preventieve 
maatregelen te hebben genomen ter bescherming van het 
gewas). Zoals gezegd heeft de FBE aangegeven zich in deze 
beheerplanperiode in te zullen zetten op een verbetering 
van de registratie van preventieve maatregelen per 
uitgevoerde actie. Verder is de FBE begonnen met de 
voorbereiding van een praktijkstudie naar de werking en de 
inzet van de preventieve middelen.   

    
Partij voor 
de Dieren 

18 “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.” 

Het nu goedgekeurde FBP is door het bestuur van de FBE op 
11 december 2019 vastgesteld, nadat het plan beter was 
afgestemd op het gestelde in de VNL. Daarom was er nog 
geen goedgekeurd plan beschikbaar op de afloopdatum van 
2 september 2019. Deze datum hebben wij met een jaar 
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Het nu goedgekeurde FBP is van 13 juni 2019. Waarom duurde het een 
jaar dit goed te keuren? Voldeed het niet aan de gestelde voorwaarden? 
Zo ja, welke en hoe is dit opgelost? 
 

verlengd. Omdat de loopduur van de ontheffingen is 
gekoppeld aan die van het geldende faunabeheerplan moet, 
om een ‘gat’ in de bestrijding te voorkomen, de 
ontheffingen op basis van het nieuwe plan zo spoedig 
mogelijk na goedkeuring hiervan worden verstuurd. Deze 
zullen dus eerst moeten worden aangevraagd en 
beoordeeld. Hier gaat de nodige tijd overheen en die is 
gepland in deze periode. Daarom hebben wij het FBP op 7 
juli 2020 goedgekeurd vanaf 1 september 2020 tot 31 
december 2025. 

 19 We lezen dat een deel van de FBE, namelijk de Dierenbescherming, zich 
distantieert van het doden van verwilderde katten (blz. 73). Is GS 
desondanks voornemens op basis van dit FBP ontheffing te verlenen voor 
het afschieten van katten? 
 

Binnen het bestuur van de FBE heeft alleen de 
Dierenbescherming zich gedistantieerd van het standpunt in 
het FBP. De noodzaak om in te grijpen wordt in het FBP 
onderbouwd in de aangehaalde publicaties van Knol (2015) 
en in het artikel van Trouwborst & Somsen (2019). De 
aantallen prooidieren en het aantal verwilderde katten in 
het buitengebied geven aan dat er een groot risico bestaat. 
De provincie is voorstander van het beheersen van het 
probleem aan de bron, bijvoorbeeld door bij te dragen aan 
voorlichting om verwildering te voorkomen. 

Het is een bekend verschijnsel dat lege habitatplekken 
opgevuld worden. Daarom is het ook doelmatig om veel 
bekendheid te geven aan de schade die verwilderde katten 
in het buitengebied kunnen veroorzaken. Kattenliefhebbers 
dienen te voorkomen dat hun huisdieren de kans lopen om 
te verwilderen.  

Om het probleem bij de basis aan te kunnen pakken (het 
voorkomen van verwilderen van katten), zijn wij afhankelijk 
van het Rijk, met name door uitvoering te geven aan de 
motie Moorlag (verplichte registratieplicht voor katten). 
Hiermee zal de kattenproblematiek naar een landelijke 
schaal worden getild. Als deze basis is gelegd, kunnen wij 
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hier vervolgens op provinciaal niveau een verdere invulling 
aan geven. 

Flankerend beleid in de vorm van een pilot is daarnaast 
mogelijk, zodat wij op die manier verder ervaring kunnen 
opdoen met preventieve methoden, waaronder het 
neutraliseren van katten in buitengebieden (wij hebben 
reeds eerder ontheffingen afgegeven voor toepassing van de 
zogenaamde TNR-methode binnen de bebouwde kom, dit is 
dus al langer mogelijk). Echter, hoewel katten nadat ze 
geneutraliseerd zijn zich niet meer kunnen voortplanten, 
maar in de rest van hun leven nog steeds dieren doden, 
zouden wij graag zien dat deze dieren niet teruggeplaatst 
worden in de buurt van kwetsbare natuurgebieden (zoals 
weidevogelkerngebieden of Natura 2000-gebieden). 
Resocialisatie van met name kittens en reallocatie in geval 
van nabijheid van natuurgebieden zou daarom 
meegenomen moeten worden. Een dergelijke pilot zou bij 
voorkeur samen met de dierenbeschermingsorganisaties en 
de FBE uitgevoerd moeten worden.  

Omdat de pilots elders in het land, zoals die in Zeeland nog 
lopen en nog niet duidelijk is in hoeverre zij een bewezen 
alternatief zijn voor afschot, en omdat er nog geen landelijke 
registratieplicht is voor katten, zijn wij voornemens het 
advies te volgen van de Faunabeheereenheid en organisaties 
zoals Staatsbosbeheer, LTO en Het Utrechts Landschap die in 
het bestuur daarvan zitting hebben. Op basis van 
voortschrijdend inzicht kan deze aanwijzing overigens ook 
gedurende de looptijd van het FBP ingetrokken worden. 

 20 Dit jaar wordt het ganzenakkoord geëvalueerd. Zou niet het hele 
faunabeheerbeleid geëvalueerd moeten worden en hoe dit zich verhoudt 
tot provinciale doelstellingen? 

De provinciale doelstelling is bij ontheffingverlening voor alle 
via de Wnb beschermde soorten in principe gelegen in de 
beoordeling van de wettelijke criteria en de relevante 
jurisprudentie. Daarbij is een belangrijk criteria het 
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voorkomen dat maatregelen leiden tot een verslechtering 
van de staat van instandhouding van beschermde soorten 
genoemd in de Wnb (artikelen 3.3, lid 4, art 3.8 lid 5 en art. 
3.10, lid 2).  Bij iedere ontheffingsaanvraag beoordelen wij 
dit aan de actualiteit (zie ook antwoord op vraag 15).  
Een evaluatie van het gehele faunabeheerbeleid is daarom 
niet aan de orde omdat we voor de meeste soorten uit het 
FBP in ons geldende beleid geen specifieke aanvullende 
provinciale doelstellingen hebben vastgesteld. Ganzen 
vormen daarop een uitzondering (Beleidskader Wet 
natuurbescherming, PS 12-12-2016, pagina 45 e.v.) samen 
met grote hoefdieren (pag. 49-51). Voor Damhert en Wild 
Zwijn is een evaluatie niet nodig omdat de doelstellingen zijn 
gehaald.  De Utrechtse ganzenafspraken zijn door de 
uitvoerende partijen tegen het licht gehouden. Zij geven 
hebben daarover een advies opgesteld of bijsturing al dan 
niet nodig is. Begin volgend jaar (januari 2021) informeren 
wij u over de resultaten daarvan.    

    
D66 21 Naar aanleiding van eerder door ons gestelde technische vragen willen we 

in de commissie bespreken hoe we faunabeheer als provincie vorm willen 
geven. We missen in het stuk een afweging ten opzichte van het wettelijk 
kader van de intrinsieke waarde van het dier uit de wet dieren. Verder 
richt het faunabeheerplan zich op een afweging per individuele soort en 
missen we een integrale, ecologische afweging. Uit de afweging van de 
schade spreekt een antropocentrische visie en de 
instandhoudingsgedachte gaat uit van een minimum. Bovendien komt het 
beheerplan tot stand buiten het zicht van de volksvertegenwoordiging, 
waar de maatschappelijke perceptie over de omgang met dieren 
verschuift. D66 wil daarom tevens bespreken hoe we PS hier frequenter 
bij kunnen betrekken en vanuit een breder perspectief bezien hoe 
preventie bijvoorbeeld dmv natuurontwikkeling kan bijdragen. 
 

Het faunabeheer en de afweging van ingrepen is vrij 
dwingend geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb) en 
de Regeling natuurbescherming. De intrinsieke waarde van 
het dier is uitgangspunt van de Wnb en is daarom ook als 
expliciete doelbepaling in de wet opgenomen (artikel 1.10, 
eerste lid). Dit is het uitgangspunt van ons provinciale 
natuurbeleid in de Natuurvisie. Het is één van de belangrijke 
beweegredenen voor de in de wet opgenomen 
beschermingsregimes. De voorschriften uit de wet, 
waaronder de voorwaarden waaronder schadebestrijding 
wordt toegestaan, zijn hier een uitwerking van.  
In ons Beleidskader Wet natuurbescherming is dit verder 
uitgewerkt in beleid, verordening en beleidsregels. Paragraaf 
3.3. gaat over het faunabeheer (pag. 35). Hier zijn eerst de 
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wettelijke actoren en hun rollen en taken geduid. In 
paragraaf 3.3.1.1. (Pag. 37) zijn de bevoegdheden van PS (1e 
alinea) en GS tweede alinea) artikelsgewijs vanuit de Wnb 
benoemd. De bevoegdheden van PS liggen primair op 
verordonnerende vlak (de VNL hoofdstuk 3, pag. 123) zoals 
regels over de FBE, de wildbeheereenheden, en het FBP en 
het geven van vrijstellingen voor provinciale schadesoorten 
(art. 3.5.1 Vnl en bijlage 2). Verder kunnen PS sturen op de 
financiële middelen binnen de beleidscyclus (zie paragrafen 
9.1 (Faunaschade) en 9.2 (FBE) pag. 82 e.v.). Die van ons 
liggen meer op de uitvoering en het beslissen op aanvragen 
binnen de wettelijke kaders en de vastgestelde beleidsregels 
in de BNL en de beleidsregels per schadesoort (vanaf pag. 
253). De FBE stelt haar FBP op rekening houdend met dit 
provinciale beleid.  De door u genoemde veranderende 
maatschappelijke perceptie over de omgang met dieren 
(waaronder het faunabeheer) is de directe reden geweest 
voor de Wnb-wetgever om het bestuur van de 
Faunabeheereenheden te willen verbreden en ook 
maatschappelijke organisaties die het dierenwelzijn 
nastreven hier een plek in te geven (artikel 3.12, lid 9d 
Wnb). Om deze reden hebben PS als wetgever van de VNL 
opgenomen dat in het FBE-bestuur (naast de 
terreinbeherende organisaties) ook een organisatie zitting 
heeft die zich tot doel heeft gesteld het dierenwelzijn of het 
milieu te beschermen en te bevorderen (artikel 3.12 VNL). 
Bovenstaande impliceert desondanks dat de redactie van 
het FBP en het al dan niet expliciet benoemen van de 
intrinsieke waarde een keuze is van het bestuur van de FBE.  
Tot slot vermelden wij dat we nu al zowel intern als extern 
adviseren over inrichting en beheer van te ontwikkelen 
natuur om daarmee de invloed van potentiële 
schadesoorten te beperken. Wij zullen deze advisering bij de 
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voorbereiding van dergelijke plannen uitbreiden en breder 
inzetten, met de kanttekening dat het niet de ultieme 
oplossing is, maar wel kan bijdrage aan het beperken van 
het probleem.   

    
SGP 22 Naar aanleiding van dit faunabeheerplan zouden wij ervoor willen pleiten 

dat de provincie opdracht verleend om invasieve exoten te mogen doden, 
met uiteraard een verplichte rapportage om de voortgang te kunnen 
monitoren. Het valt ons op dat er nu nog veel vanuit schade wordt 
geredeneerd en er geen algemene opdracht wordt gegeven om exoten te 
bestrijden. Dit is wat ons betreft een gemiste kans, omdat het belangrijk is 
om vestiging van invasieve exoten zo veel mogelijk te voorkomen. 

Vanuit ons Programma Invasie Exoten 2020-2021 is er 
overleg geweest met de FBE om de soorten waarvoor wij 
een verantwoordelijkheid dragen op grond van de Europese 
Exotenverordening bij elkaar te brengen in een provinciale 
opdracht. Zo zal de FBE één of een gecombineerde opdracht 
aanvragen voor de invasieve exoten: Wasbeer, 
Wasbeerhond, Muntjak, Rosse stekelstaart en Nijlgans o.a. 
op basis van voorwaarden over monitoring. De provincies 
moeten immers de uitroeiing en het beheersen van 
invasieve exoten weer rapporteren aan Europa.  

 23 Een tweede belangrijke punt is dat we ons afvragen hoe actueel de data 
uit het FBP zijn. Duidelijkste voorbeeld daarvan is de knobbelzwaan. Er 
wordt daar al een stijging van de kosten gesignaleerd van 250%, maar de 
meest actuele cijfers van BIJ12 laten richting 2019 nog eens een 
explosieve stijging zien. De vraag is dus of dit plan actueel genoeg is om 
het beleid voor de komende vier jaar te bepalen. Wat betreft de 
knobbelzwaan hebben we ook nog een vraag: kunt u aangeven wat op dit 
moment de mogelijkheden van het bejagen van deze vogelsoort is en 
welke preventiemaatregelen eerst getroffen moeten worden? 

Zoals eerder gezegd wordt het FBP opgesteld door de FBE 
inclusief gemaakte keuzes over data.  Het provinciale beleid 
over knobbelzwanen is opgenomen in het Beleidskader wet 
natuurbescherming.  Actuele schadecijfers kunnen door ons 
zo nodig altijd nog worden meegenomen in de beoordeling 
en motivering van de door de FBE aangevraagde ontheffing.  
In de preventiekit van BIJ12 faunafonds staan diverse 
bruikbare effectieve preventieve maatregelen genoemd; de 
grondgebruiker kan daaruit de keuze maken welke 
maatregelen het beste passen bij de bedrijfsvoering en ook 
verschillende maatregelen afwisselen om gewenning te 
voorkomen.  Als extra voorwaarden geldt dat er in beginsel 
pas mag worden ingegrepen als de groep minimaal uit 15 
stuks bestaat. Omdat de schadedreiging het grootst is in 
winter en voorjaar is het gebruik van de ontheffing alleen 
toegestaan in de periode begin december tot half juni.    
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ChristenUnie 24 GS stellen regelmatig een Faunabeheerplan vast, voor een periode van vijf 
jaar. De statenfractie van de ChristenUnie is daarbij op zoek naar de beste 
werkwijze waarop PS daarbij betrokken kan worden. Hoe kunnen we het 
beleid tussentijds bijstellen of bijsturen? Want we hebben de laatste twee 
jaar regelmatig informatieve vragen gesteld over faunabeheer en 
ganzenbeleid, maar dat heeft nog niet geleid tot een inhoudelijke 
bespreking daarvan. 

Het FBP is geen provinciaal plan en hetgeen in het plan is 
opgenomen is dan ook geen provinciaal beleid dat door ons 
is vastgesteld. Het is het plan van de FBE en zij bepalen de 
werkwijze waarop dat plan tot stand komt en wat er in 
komt. Vanwege onze wettelijke plicht tot goedkeuring (art. 
3.12, lid 7 Wnb) houden zij zich bij het opstellen daarvan aan 
de PS gestelde eisen (hoofdstuk 3 VNL) en het Beleidskader 
Wnb (PS 12-12-2016) waar het gaat over specifieke soorten 
(pag. 45 e.v.) en onze beleidsregels schadebestrijding per 
diersoort (vanaf pag. 254).  Na goedkeuring blijft het onze 
taak om aan de hand van de wettelijke criteria (artikelen 3.3, 
lid 4, art 3.8 lid 5 en art. 3.10, lid 2 Wnb) en de relevante 
jurisprudentie te toetsen of de gewenste ontheffing voor het 
verjagen of doden van beschermde soorten kan worden 
verleend. Uit het antwoord op vraag 15 blijkt dat wij op basis 
van de actualiteit daarin niet altijd het FBP volgen.    
De Utrechtse ganzenafspraken zijn door de uitvoerende 
partijen tegen het licht gehouden.  Zij hebben daarover een 
advies opgesteld of bijsturing al dan niet nodig is. Begin 
volgend jaar (januari 2021) informeren wij u over de 
resultaten daarvan.    

 25 Intussen hebben GS wel het nieuwe Faunabeheerplan vastgesteld voor 
een periode van vijf jaar. Nu wreekt zich dat de evaluatie van het 
ganzenbeleid ernstig is vertraagd. Moeten we voor een discussie over het 
ganzenbeleid wachten tot deze evaluatie eindelijk af is? Kan het 
Faunabeheerplan tussentijds worden bijgesteld? 

 

In het FBP is door de FBE rekening gehouden met de 
planning van de evaluatie van het ganzenbeheer door de 
diersoorten, grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese 
gans in een aparte bijlage 2 op te nemen.  Voor deze groep 
zal uiteindelijk een nieuw Faunabeheerplan worden 
opgesteld, zodra daar aanleiding toe is.  Een aanleiding kan 
bijvoorbeeld een meer interprovinciale ganzenaanpak zijn 
op basis van het advies van de Maatschappelijke Adviesraad 
Faunaschade.   
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Als de FBE het FBP wil wijzigen is dat mogelijk. Deze wijziging 
behoeft dan wel onze goedkeuring.  

 


