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15 maart 2016

Kennisnemen van
het besluit van GS om de vereiste goedkeuring van het Faunabeheerplan van
de Faunabeheereenheid te verlengen tot 1 juli 2017;
de door de Faunabeheereenheid uitgevoerde evaluatie van het
Faunabeheerplan 2011-2016.
Aanleiding
GS hebben op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant besloten
het Faunabeheerplan 2011-2017 te verlengen van 23 mei 2016 tot
1 juli 2017. Aanleiding voor het verzoek tot verlenging van de
Faunabeheereenheid is de beoogde inwerkingtreding van de Wet
natuurbescherming op 1 januari 2017.
Als gevolg van de nieuwe Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) zal het
wettelijk kader voor faunabeheer wijzigen. Op grond van de Wnb zullen uw
Staten onder andere eisen aan het Faunabeheerplan stellen. Over de
implementatie van de Wnb en de bevoegdheden die uw Staten in dat kader
krijgen, hebben wij u onlangs geïnformeerd via een Statenmededeling. GS
herzien als gevolg van de implementatie van de Wnb het beleidskader voor de
uitvoering van het Faunabeheer. De Faunabeheereenheid stelt een nieuw
Faunabeheerplan op na inwerkingtreding van de Wnb, op basis van de nieuwe
Wnb, de eisen die PS aan het Faunabeheerplan gaan stellen en het
beleidskader voor de uitvoering van het Faunabeheerplan. Gelet hierop is het
niet wenselijk dat het Faunabeheerplan nu op korte termijn, voor een korte
periode, volledig herzien wordt.
Bevoegdheid
GS zijn op grond van artikel 30 van de Flora- en faunawet bevoegd goedkeuring
te verlenen aan het Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid en daarmee
tevens bevoegd de goedkeuring te verlengen.
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Kernboodschap

1. Een nieuw Faunabeheerplan op basis van nieuwe Wet natuurbescherming in
2017 is wenselijk
Op 1 januari 2017 zal de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) in werking
treden. Op basis van de nieuwe Wnb, de eisen die PS op grond van de Wnb
aan het Faunabeheerplan stellen, en het uitvoeringsbeleid dat GS vaststellen,
gaat de Faunabeheereenheid in 2017 een nieuw Faunabeheerplan opstellen.
Gelet hierop is het niet wenselijk dat het Faunabeheerplan nu op korte termijn,
voor een korte periode, volledig herzien wordt.

2. Uit de evaluatie van het huidig Faunabeheerplan 2011-2016 zijn geen nieuwe
knelpunten naar voren gekomen die urgente aanpassing noodzakelijk maken
Anders dan de problematiek met betrekking tot het beheer en de bestrijding
van ganzen en wilde zwijnen, zijn uit de evaluatie van het huidig
Faunabeheerplan 2011-2016 geen nieuwe knelpunten gebleken met
betrekking tot het huidig faunabeheer. Voor het beheer en de bestrijding van
ganzen en wilde zwijnen wordt, vooruitlopend op de herziening van het
huidige faunabeleid als onderdeel van de implementatie van de Wnb, reeds
een aanpak uitgewerkt in samenwerking met de Faunabeheereenheid en de
regio.
Consequenties
Consequentie van de verlenging van het Faunabeheerplan is dat het huidig
planmatig faunabeheer door de Faunabeheereenheid wordt gecontinueerd tot 1
juli 2017 en maatschappelijke risico’s voor onder andere de openbare veiligheid
en de schade aan landbouwgewassen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Europese en internationale zaken
De Europese en internationale verplichtingen zijn leidend in de huidige Flora- en
faunawet. Het huidig Faunabeheerplan voldoet aan de eisen van de Flora- en
faunawet.
Communicatie
Via deze Statenmededeling informeren wij uw Staten in het kader van uw
controlerende taak over de verlenging van de goedkeuring door GS en de
planning voor vaststelling van nieuw faunabeleid.
Vervolg
Als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming zullen PS
onder andere een verordening moeten vaststellen ten aanzien van het
faunabeheer. Uitgaande van inwerkingtreding van de nieuwe Wnb op
1 januari 2017 bieden wij in november 2016 het Statenvoorstel inzake de
Verordening natuurbescherming aan uw Staten aan zodat hierover vóór
inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming een besluit kan worden
genomen. Hierover hebben wij u onlangs geïnformeerd via een Statenmededeling.
Gelijktijdig met het aanbieden van het Statenvoorstel inzake de Verordening
natuurbescherming schetsen wij de hoofdlijnen van de voornemens van GS om tot
een herzien beleid met betrekking tot de uitvoering van het faunabeheer te komen.
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Los van bovenstaand traject in het kader van de implementatie van de Wnb, is het
noodzakelijk urgente knelpunten in het kader van het Faunabeheer reeds nu op te
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15 maart 2016
wilde zwijnen, vooruitlopend op de herziening van het huidige faunabeleid als
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onderdeel van de implementatie van de Wnb, nu reeds een aanpak wordt
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uitgewerkt in samenwerking met de Faunabeheereenheid en de regio. Over de
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vervolgstappen naar aanleiding van het door de Faunabeheereenheid uitgebrachte
advies met betrekking tot het Brabantse ganzenbeleid volgt een separate
Statenmededeling.
Bijlagen
- Besluit van GS tot verlenging van de goedkeuring van het
Faunabeheerplan 2011-2016 tot 1 juli 2017;
- Evaluatie beheerperiode 2011-2015 op basis van het
Faunabeheerplan 2011-2016.
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