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Onderwerp: Uitnodiging werkbezoek faunabeheer 17 mei a.s. voor alle Staten Leden 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten Noord-Brabant, 

 

De Koninklijke Nederlandse jagersvereniging feliciteert u hartelijk met uw verkiezing tot Statenlid van de Provincie 

Noord-Brabant. 

U zal gezamenlijk met de andere statenleden de komende vier jaar gestalte geven aan het beleid binnen onze 

mooie Provincie. Een van die beleidsvelden betreft het natuur en milieubeleid, waarvan jacht, beheer en 

schadebestrijding een bescheiden onderdeel uitmaakt. Toch is faunabeheer een onderwerp dat vanwege de 

politieke lading tot felle debatten kan leiden. Discussies zijn niet zelden emotioneel geladen en het ontbreekt 

nogal eens aan kennis op het gebied van faunabeheer.  

 

Dit is de reden dat wij u uitnodigen voor een werkbezoek faunabeheer, op 17 mei a.s. op een van de mooie 

landgoederen in onze provincie. Een (inter-)actief programma waarin voor u ruim de gelegenheid is om uw vragen 

over dit onderwerp beantwoordt te krijgen. 

 

Het programma zal 17 mei starten om 9:30 uur en na de lunch om ca. 14:00 uur zal worden afgesloten. 

 

Over de agenda en de locatie zal u nog nader geïnformeerd worden, echter allerlei voor u belangrijke 

onderwerpen zoals, faunabeheer, de wilde zwijnen problematiek, biotoop verbetering (en bijen) en toezicht, zullen 

zeker aan de orde komen. In verband met de organisatie van dit werkbezoek, verzoeken wij u om u aan te melden 

op; 

noord-brabant@jagersvereniging.nl 

 

Naast dit werkbezoek vragen wij u ook om 20 september alvast voor ons te reserveren. Op deze dag gaan wij een 

gezamenlijke wildbereiding organiseren bedoeld om samenwerking en begrip tussen politiek, natuurbescherming, 

landbouw en faunabeheer te vergroten (al deze partijen zullen wij hiervoor dan ook uitnodigen). 

 

Wij wensen u als Statenlid erg veel succes en hopen u op onze werkbezoeken te mogen begroeten. 

 

Een persoonlijke videoboodschap voor u als nieuw Statenlid kunt u vinden op 

https://www.jagersvereniging.nl/jagersvereniging-vraagt-aandacht-voor-leefbaarheid-en-
biodiversiteit-buitengebied-tijdens-coalitieonderhandelingen-provincie-noord-brabant/ 

 

Met vriendelijke groet 

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 

 

i.o. 

 

Joost Ploos van Amstel 

Voorzitter Noord-Brabant 
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