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Statenfractie Noord-Brabant

Amendement Vierjarig en geëvalueerd faunabeheerplan
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 december 2 0 1 6 ,
behandelend het Statenvoorstel 8 1 / 1 6 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant;

besluiten
»

dat de tekstpassage van artikel 5.2, te weten:
"Artikel 5.2 Geldigheidsduur
1.
Een faunabeheerplan heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 6 jaren.
2. De faunabeheereenheid kan het faunabeheerplan wijzigen gedurende het
tijdvak waarvoor het is vastgesteld.
3.
De wijziging, bedoeld in het tweede lid, behoeft de goedkeuring van
Gedeputeerde Staten.
4. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de faunabeheereenheid de
geldigheidsduur, genoemd in het eerste lid, met maximaal 24 maanden
verlengen."
vervalt, en als volgt wordt gewijzigd:
"Artikel 5.2 Geldigheidsduur
7.
Een faunabeheerplan heeft een geldigheidsduur
2. De faunabeheereenheid kan het faunabeheerplan
tijdvak waarvoor het is vastgesteld.
3.
De wijziging, bedoeld in het tweede lid, behoeft
Gedeputeerde Staten.
4. In het vierde jaar van een faunabeheerplan wordt
evaluatie van de eerste 3 jaren gepresenteerd."
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Toelichting
Indien een faunabeheerplan een geldigheidsduur van 6 jaren heeft, regeren Gedeputeerde
Staten ruim over haar eigen bestuursperiode heen. Dit is zelfs mogelijk in die mate dat een
volgend college géén goedkeuring verleend over het faunabeheerplan dat tijdens haar

bestuursperiode van kracht is. Dit is mogelijk indien een college in het laatste jaar van haar
bestuursperiode een faunabeheerplan van 6 jaar goedkeurt.
Om dit te voorkomen dient de maximale geldigheidsduur van een faunabeheerplan gelijk te
zijn aan de maximale bestuursperiode van een college, dus vier jaren.
Om na die vier jaren de opgedane kennis en ervaringen ten goede toe te wenden in het
nieuwe faunabeheerplan, wordt in het vierde jaar een evaluatie over de eerste drie jaren
gepresenteerd.
Het gaat hier om het geheel van preventieve maatregelen, zoals niet-dodende
verjaagmethoden, het weren van dieren, het niet doden van predatoren en het aanpassen
van het landschap.

