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Beste lezer,
Hierbij de 1e nieuwsbrief van 2020 waarin de wereld er ineens heel anders uitziet. Corona
beheerst alle media uitingen en ook voor de Dierenbescherming heeft het verstrekkende
gevolgen. Er ontstaan bijzondere samenwerkingen en elkaar informeren bereikt een
cruciaal niveau. Provincies en gemeenten zullen elkaar meer opzoeken. Vanaf juni gaan
we daarom de provincie en gemeente editie van deze nieuwsbrief samenvoegen. Op die
manier kunnen we u nog beter informeren over initiatieven, nieuwe toepassingen en
mogelijke oplossingen om het dierenwelzijn in zowel provincie als gemeente te verbeteren.

LANDELIJK

FAUNABEHEERPLANNEN
EERST LANGS DE
PROVINCIALE STATEN
Onlangs is in de Limburgse Staten een
motie aangenomen waardoor de nieuwe
beheerplannen van de Faunabeheereenheid
eerst moeten worden voorgelegd aan de
Provinciale Staten voordat Gedeputeerde
Staten deze vaststelt. Op deze manier heeft
de provinciale volksvertegenwoordiging
meer controle over hoe er met in het wild
levende dieren wordt omgegaan daar waar
ze schade of overlast veroorzaken. Limburg
volgt hiermee het voorbeeld van Groningen.
De Dierenbescherming vindt dit een goede
ontwikkeling en hoopt dat dit in meerdere
provincies doorgevoerd kan worden.

Meer informatie over democratische controle
Faunabeheerplannen

LANDELIJK

MEER BLOEMRIJKE
WEILANDEN: REDDING
WEIDEVOGELS?
Ten onrechte wordt de achteruitgang van het
aantal weidevogels geweten aan predatie
door bijvoorbeeld vossen of zwerfkatten.
Deskundigen van de Dierenbescherming en
de Vogelbescherming constateren dat de
belangrijkste oorzaak van het verdwijnen
van voldoende leefgebieden komt door een
steeds intensiever gebruik van het
boerenland; zo onderstrepen ook
wetenschappelijke studies. Om de
weidevogels te redden is het een absolute
voorwaarde dat er meer geschikte
bloemrijke weilanden komen waar kuikens
veilig zijn en voldoende voedsel kunnen
vinden. Ofwel biodiversiteit: inclusief
weidebloemen, weidevogels én predatoren
voor het natuurlijke evenwicht. Een simpele
maatregel om daar waar predatie voor een
onbalans zorgt is om tijdelijke rasters of
schrikdraad te plaatsen zodat de roofdieren
het vogelrijke gebied niet in kunnen.

Meer over dit onderwerp

FAUNASCHADE: AFSCHOT
OF AANPAK OORZAAK?
De Maatschappelijke Adviesraad
Faunaschade adviseert provincies in het
advies 'Verbinden en Vernieuwen' meer te
doen aan het voorkomen en verminderen
van de schade door beschermde
diersoorten. Volgens de raad kan dat door
een gebiedsgerichte benadering en
vernieuwing van de huidige
schadevergoedingsregeling. De Provincies
bevorderen dan dat alle bij een thema
betrokken partijen in een gebied goed
samenwerken. Daarbij krijgen de Provincies
meer regie op het proactief beheer van
dierpopulaties. Ook

zou een nieuwe
schaderegeling grondgebruikers
kunnen stimuleren om meer te doen
aan het voorkomen en verminderen van schade. Het risico is dat dit tot
meer afschot zou kunnen leiden, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn als
men niet-dodende, werende en verjagende middelen effectief inzet. De
Dierenbescherming heeft hierover een aantal aanvullende beleidsadviezen
voor de provincies geformuleerd.

Lees hier over de aanvullende beleidsadviezen

HOE EFFECTIEF IS PROVINCIAAL NATUURBELEID?
Dit hebben we samen met natuurorganisaties laten onderzoeken. Hoewel er goede dingen
gebeuren, is er meer nodig om de natuur te herstellen. Lees hierover in het opgestelde
rapport.

Benchmark rapport decentraal natuurbeleid

ZWERFKATTENPILOT
PROVINCIE ZEELAND
Onlangs is in de provincie Zeeland het
afschieten van verwilderde (zwerf)katten
onder publieke druk tegengehouden.
Verschillende partijen in de Zeeuwse
Statencommissie hadden vraagtekens bij de
argumentatie dat zwerfkatten hoofdoorzaak
zouden zijn voor de achteruitgang van het
aantal weidevogels. Een provinciale
projectgroep gaat kijken naar een bredere
aanpak voor het verminderen van overlast
door zwerfkatten. De provincie start hiervoor
een diervriendelijke pilot op werkeiland
Neeltje Jans. Middels een drone wordt
geïnventariseerd hoeveel zwerfkatten er
leven (door DNA analyse van de
uitwerpselen) en hoeveel impact deze
hebben op de aanwezige vogelpopulaties.
Een mooi initiatief dat helaas door de
Corona crisis met een jaar is uitgesteld.

LANDELIJK

VOORKOM AANRIJDINGEN
MET WILDE DIEREN
Alleen al in de provincie Brabant vonden
vorig jaar meer dan 1600 incidenten met wild
plaats. En daar waar dat als overlast wordt
ervaren leidt dit vaak tot het afschieten van
wilde dieren. Er bestaan inmiddels vele
diervriendelijke alternatieven die ingezet
kunnen worden om aanrijdingen met wilde
dieren te voorkomen. Graag nodigen wij u
als (mede)verantwoordelijke voor het
provinciale faunabeheer en/of
verkeersveiligheid uit om deel te nemen aan
een excursie. Deze excursie zal gehouden
worden op een zaterdagmiddag in
september/oktober in de omgeving van
Diepenheim. Voor aanmeldingen en andere
vragen over deze excursie kunt u
rechtstreeks mailen.

Hier direct aanmelden voor de excursie

LANDELIJK

DIERENBESCHERMING IN
BEELD
Wist u dat u in ons blad Dier vier keer per
jaar een kijkje krijgt in de wereld van de
Dierenbescherming? Hierin leest u
achtergrondverhalen, inspirerende
initiatieven, campagnenieuws en nog veel
meer. Onze leden en donateurs ontvangen
het blad ook thuis. Wilt u dat ook, stuur dan
een mail naar uw contactpersoon.

Leesvoer: blad Dier!

WIE IS UW AANSPREEKPUNT PER PROVINCIE?

Bij de Dierenbescherming hebben wij voor de verschillende provincies contactpersonen die
u kunt benaderen:
Marije Smeenk ( M 06 2475 3858) Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht
Peter Boertje (M 06 2424 6283) Provincie Zuid-Holland
Annebrecht van Oven (M 06 1350 3681) Provincies Drenthe, Friesland, Gelderland,
Groningen, Overijssel
Michiel de Wit (M 06 2786 7321) Provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland

Benchmark decentraal natuurbeleid

Dierenbescherming
Bezoekadres: Regulusweg 11, 2508 CR Den Haag
Telefoon: 088 81 13 000 (kantooruren, lokaal tarief)
E-mail: redactie.politiekdier@dierenbescherming.nl
Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.

