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Motie 'Evenwichtige maatschappelijke samenstelling bestuur faunabeheereenheiď
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 december 2016,
Constaterende dat:
-

1

met het amendement Heerema en Leenders op de Wet Natuurbescherming in de wet is toegevoegd
dat in het bestuur van een faunabeheereenheid ook maatschappelijke 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
verantwoorde

-

en transparante

wijze

maatschappelijk

plaatsvindt";

in de toelichting op het amendement is opgenomen wat de bevoegdheden van de provincie zijn: "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.";

het juridisch nog onduidelijk is welke eisen de provincie exact kan stellen aan de aard en het aantal van
maatschappelijke organisaties die zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de FBE;

Overwegende dat:
-

het bestuur van de FBE nu bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een persoon namens de
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (ZLTO), een persoon namens
de Jagersvereniging (KNJV), een persoon namens de Federatie P articulier Grondbezit (FP G), en de
Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) en een persoon namens de terrein
beherende organisaties: Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer;

-

het gezien de geest van de wet en gewenste vermaatschappelijking van de jacht wenselijk is dat het
bestuur van de Faunabeheereenheid een evenwichtige samenstelling krijgt;

- P rovinciale Staten het bestuur van de Faunabeheereenheid, die volgens de voorliggende verordening
zelf verantwoordelijk is voor de bestuurssamenstelling, kunnen oproepen om invulling te geven aan een
evenwichtige samenstelling van het bestuur;
Spreken uit dat:
het gezien de geest van de Wet natuurbescherming en de gewenste vermaatschappelijking van de jacht
wenselijk is dat er een evenwichtige samenstelling van het bestuur van de Faunabeheereenheid komt,
waarin minimaal twee vertegenwoordigers zitting krijgen van organisaties die tot primair doel hebben
de belangen van de intrinsieke waarde van flora en fauna te dienen;

https://www.tweedekomer.nl/komerstukkenZdetail?id~2015112417Ãdich2015D25049

PVDA

SP» O

V Brabant

GROEN!

Partij voor
de Dieren
Statenfractie Noord-Brabant

Lokaal Brabant

en gaan over tot de orde van de dag.
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