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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Contactpersoon

S. (Sylvia) Kardon

gelet op artikel 30 van de Flora- en faunawet, betreffende de goedkeuring van
faunabeheerplannen;
gelet op het Besluit faunabeheer, betreffende de regels ten aanzien van
faunabeheerplannen;
gelet op onze Beleidsnota Flora- en faunawet “Gewogen belangen”;

Telefoon

(073) 680 8139
Email

skardon@brabant.nl
Bijlage(n)

-

gezien het op 25 februari 2016 door de Stichting Faunabeheereenheid
Noord-Brabant ingediende verzoek tot verlenging van de door
Gedeputeerde Staten verleende goedkeuring van het vigerende
Faunabeheerplan 2011-2016 en de hierbij aan ons overgelegde Evaluatie van
de Beheerperiode 2011-2016;
Gezien het positieve advies van het Faunafonds d.d. 3 maart 2016 ten aanzien
van verlenging van het Faunabeheerplan 2011-2016;
Overwegende dat, anders dan het faunabeheer ten aanzien van ganzen en
wilde zwijnen, waarvoor momenteel een aanpak wordt uitgewerkt, uit de
genoemde evaluatie geen knelpunten in relatie tot het huidig faunabeheer zijn
gebleken die een urgente herziening van het Faunabeheerplan 2011-2016
noodzakelijk maken;
Overwegende dat het gelet op de beoogde inwerkingtreding van de Wet
Natuurbescherming op 1 januari 2017, als gevolg waarvan de
Faunabeheereenheid Noord-Brabant een nieuw Faunabeheerplan ter
goedkeuring aan ons dient voor te leggen, niet wenselijk is dat het
Faunabeheerenheid voor een beperkte duur een geheel herzien
Faunabeheerplan vaststelt en ter goedkeuring aan ons voorlegt;

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

Datum

15 maart 2016

BESLUITEN

Ons kenmerk

Ons besluit tot goedkeuring van het faunabeheerplan 2011-2016, d.d. 24 mei
2011, nummer C2005161/2420573, te verlengen tot 1 juli 2017.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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