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Amendement Evenwichtige bestuurssamenstelling
Faunabeheereenheid
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, aangaande artikel 4.3 Bestuurssamenstelling,
»

dat onder het eerste lid een lid wordt toegevoegd met de volgende tekst:
"2. Het bestuur bestaat uit ten minste twee vertegenwoordigers van verschillende
maatschappelijke organisaties die namens deze het belang behartigen van een
duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in de regio.";

«

dat de nummering van de volgende leden van artikel 4.3 hierop wordt aangepast;

en gaan ovep^öt aWíŕde van de dag.
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Met amendement Heerema en Leenders op de Wet Natuurbesc herming is het voorstel om
een gedetailleerd afsc hotplan als onderdeel van het faunabeheerplan op te nemen, komen
te vervallen. Daarvoor in de plaats is met het amendement toegevoegd dat in het bestuur van
een faunabeheereenheid ook maatsc happelijke organisaties zijn vertegenwoordigd (artikel
3.12, tweede lid).
De intentie van deze en andere aanpassingen die met het amendement zijn doorgevoerd, is
" dat het beheer van in het wild levende dieren op een maatschappelijk verantwoorde en
transparante wijze plaatsvindt."
Verder is in de toelic hting op het amendement aangegeven: " Het is aan provincies om
hierover nadere regels te stellen, zoals het precieze aantal en de aard van de organisaties
of in voorkomend geval welke specifieke organisaties."
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Met dit amendement wordt geregeld dat het bestuur van de faunabeheereenheid een
evenwichtiger vertegenwoordiging van de maatschappij is, doordat naast organisaties die
jacht voorstaan, ook organisaties zijn vertegenwoordigd die het doden van in het wild
levende dieren tot een minimum willen beperken. Hieronder vallen organisaties als
Dierenbescherming, Vogelbescherming en Ganzenbescherming.
Hiermee kan op transparantere wijze recht worden gedaan aan het principe dat het doden
van dieren een uiterste middel is ter bescherming van de erkende belangen, zoals artikel
3.3, vierde lid en artikel 3.8, vijfde lid, van de Wet Natuurbescherming dit voorschrijven.

