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Geachte leden van Provinciale Staten,

van

J.J.C. van den Hout

Tijdens de Themavergadering Natuur en Milieu van 20 mei jl. heb ik toegezegd de
provinciale maatregelkaart biodiversiteit en leefgebieden toe te zenden aan
Provinciale Staten.

Telefoon

(073) 681 2654
Email

jpoelmans@brabant.nl

De provinciale maatregelkaart biodiversiteit en leefgebieden is een kaart met
verschillende kaartlagen. De kaart kan geopend worden op de provinciale website
via onderstaande link:
http://noordbrabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7fed2c300484f74
b458b42ed1bb5b07
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Johan van den Hout,
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu.

Bijlage bij toezegging met betrekking tot Wildbeheereenheden in de provincie
Flevoland
Tekstdelen uit het faunabeheerplan Flevoland 2014 - 2018

Algemeen
De provincie Flevoland heeft op het gebied van Faunabeheer een hoge organisatiegraad op
uitvoeringsniveau in vergelijk met de andere provincies in de vorm van de Stichting Faunabeheer Flevoland
(SFF). De SFF is een professionele Wildbeheereenheid (WBE) die met negen medewerkers in nauw overleg
met grondeigenaren en de provincie zorg draagt voor jacht, beheer en schadebestrijding in het overgrote
deel (ca. 98.000 ha) van de provincie Flevoland. De FBE maakt voor het invulling geven aan het
faunabeheer gebruik van het secretariaat van de SFF.
De provincie Flevoland kent als enige provincie in Nederland één WBE bestaande uit faunabeheerders in
dienst van de WBE. De gemeenten Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, en Almere maken gebruik van de
faunabeheerders van de WBE. De gemeenten Lelystad en Dronten hebben eigen faunabeheerders in
dienst.
Voor de komende beheerperiode wil de FBE het faunabeheer in de provincie Flevoland verder
professionaliseren. De organisatie die de FBE hierbij hanteert is als volgt;




Bestuur van de FBE: Verantwoordelijk voor het faunabeheerplan.
(ambtelijk) Secretaris van de FBE: Verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van de
beheermaatregelen zoals beschreven in het faunabeheerplan.
SFF/WBE: Verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van de uitvoering van de
beheermaatregelen zoals beschreven in het faunabeheerplan.

Toelichting
Faunabeheereenheid
Er is in Flevoland één FBE opgericht voor de gehele Provincie. Uniek voor Nederland is dat ook
gemeenten vertegenwoordigd zijn in de FBE, en dus geen “witte vlek” zijn. Hoewel de FBE bestaat uit een
evenwichtige vertegenwoordiging van grote eigenaren/jachthouders zullen er ook binnen dit werkgebied
witte vlekken zijn.
‘Witte vlekken’ zijn gronden waarvan de eigenaren/jachthouders niet vertegenwoordigd zijn in de FBE,
zoals bijvoorbeeld het waterschap en vliegveld Lelystad. Ook zij kunnen echter de wens hebben om een
ontheffing aan te vragen voor beheer of schadebestrijding, of gebruik willen maken van een aan de FBE
verleende ontheffing. Vanwege de integrale benadering van het soortenbeheer hanteert de FBE in het
gehele werkgebied dezelfde randvoorwaarden en uitgangspunten. Bij gebruik van een ontheffing in een
‘witte vlek’ zal de aanvrager gehouden worden aan de uniforme voorwaarden voor uitoefening, monitoren
en rapporteren. Tevens wordt voor gebruik van een aan de FBE verleende ontheffing in een witte vlek aan
de gebruiker € 100,00 per ontheffing in rekening gebracht.
De Faunabeheereenheid Flevoland (FBE) neemt op grond van artikel 29 Flora- en Faunawet een
sleutelpositie in bij de voorbereiding en uitvoering van planmatig, duurzaam faunabeheer in de Provincie
Flevoland ten behoeve van:
 het planmatig beheer van diersoorten,
 voorkomen en bestrijden van schade aangericht door dieren.

De FBE, met daarin vertegenwoordigd;
 Land- en Tuinbouworganisatie organisatie Noord (LTO Noord),
 Terreinbeherende organisaties: Stichting Flevolandschap (SFL), Staatsbosbeheer Directie, Oost
(SBB) en Vereniging Natuurmonumenten (NM),
 Gemeenten (Almere, Zeewolde, Dronten, Lelystad, Urk),
 Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV),
draagt hierdoor planmatig en duurzaam bij aan het behoud en de ontwikkeling van gezonde en diverse
faunastand. Daarbij draagt de FBE zorg voor een gedegen afweging van belangen van de participerende
partijen in een gezamenlijk faunabeheerplan voor de periode 2014-2018.

GAK Flevoland
Voor het specifiek ganzenbeheer is, in navolging van het Ganzenakkoord, het GAK Flevoland ingesteld.
GAK Flevoland functioneert als werkgroep onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de FBE. GAK
Flevoland draagt zorg voor de vertaling van het Ganzenakkoord naar de Flevolandse situatie. GAK
Flevoland heeft deze vertaling als voorstel voor beheermaatregelen aan de FBE gedaan. De FBE heeft dit
voorstel onderdeel gemaakt van dit faunabeheerplan.
In de werkgroep GAK Flevoland zijn vertegenwoordigd:
 Provincie
 Vogelbescherming Nederland
 Stichting Het Flevo-landschap
 FBE, Gemeenten
 FBE, LTO
 FBE, KNJV
 FBE, Terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
 FBE, secretaris
De leden van de werkgroep, onder voorzitterschap van de voorzitter van de FBE, vertegenwoordigen hun
achterban bij de vertaling van het Ganzenakkoord in het voorstel voor beheermaatregelen aan de FBE. Er
is overeenstemming over de voorgestelde aanpak en er zal in principe invulling gegeven worden aan de
realisatie conform dit faunabeheerplan. Het uitgangspunt voor beheer op hoofdlijnen is beschreven in
paragraaf 6.1.2. De beheermaatregelen zijn per soort uitgewerkt in paragraaf 6.2 (trekganzen), 6.3
(standganzen) en 6.14 (nijlgans, Canadese gans en gedomesticeerde gans).

Uitvoering beheermaatregelen
Op grond van artikel 67, 1e lid, zijn jachtaktehouders en faunabeheerders in dienst van de SFF
aangewezen om de stand van overzomerende grauwe gans te beperken op basis van het
faunabeheerplan.
Organisatie
1. De houder van de aanwijzing voor afschot is de FBE.
2. De houder van de aanwijzing voor voorkomen van nieuwe broedkernen is de FBE.
3. De uitvoering van de beheermaatregelen wordt gecoördineerd door de secretaris van de FBE.
4. De FBE stelt voor verslaglegging van gegevens en beheermaatregelen kwalitatieve en uniforme
formulieren ter beschikking.
5. De secretaris van de FBE adviseert grondgebruikers bij de uitvoering van
schadevoorkomende en beperkende maatregelen.
6. De secretaris van de FBE is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de uitgevoerde
beheermaatregelen van de grondgebruikers, de FBE is verantwoordelijk voor het aanleveren van de
verslaglegging aan Gedeputeerde Staten van de Provincie.

Uitvoering
Voor de uitvoering van de beheermaatregelen ter voorkoming van schade aan gewassen en het ontstaan
van nieuwe broedkernen is de grondgebruiker verantwoordelijk voor de inzet van preventieve middelen.
Voor de inzet van de beheermaatregel afschot dient de grondgebruiker voorafgaand aan de periode
waarin afschot is toegestaan aan de secretaris van de FBE een overzicht aan te leveren van
schadegevoelige percelen op kaart en de namen en adresgegevens van de jachthouder(s) en eventueel
jachtaktehouders van deze percelen die uitvoering zullen geven aan de beheermaatregel afschot.
De FBE staat voor dat de beheermaatregel afschot wordt uitgevoerd door de faunabeheerders van de SFF
met ondersteuning van jachtaktehouders aangesloten bij de stichting Faunabeheer Flevoland.
Voor de inzet van de beheermaatregel schudden, insmeren, weghalen van eieren en verstoren van nesten
dient de grondgebruiker voorafgaand aan de periode waarin de beheermaatregel wordt ingezet aan de
secretaris van de FBE een overzicht aan te leveren van de situatie op kaart en de (te verwachten) aantallen
en de gewenste aanpak en de namen en adresgegevens van bevoegde personen die uitvoering zullen
geven aan de beheermaatregelen.
De FBE staat voor dat de beheermaatregelen schudden, insmeren, weghalen van eieren en verstoren van
nesten worden uitgevoerd door of namens de grondgebruiker na akkoord van de secretaris van de FBE en
onder toezicht van de faunabeheerders van de SFF.

Artikel uit: Thematijdschrift De Gans, vijfde jaargang, nummer 2, december 2015

