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Flora- en faunawet  
 
 

Flora- en faunawet: goedkeuring faunabeheerplan 
 

Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/025032 

 
 

Gedeputeerde Staten van Overijssel; 
 

Gelet op artikel 30, eerste lid van de Flora- en Faunawet; 
 

Gelezen het verzoek van 9 mei 2014, van de Stichting 
Faunabeheereenheid Overijssel (FBE); 

 
gehoord het Faunafonds van 18 juli 2004 , kenmerk BIJ12.2014.4132F F 

 
 

   OVERWEGENDE; 
 

dat wij bij besluit van 6 januari 2004 (gepubliceerd in Provinciaal Blad nr. 

2004-22, uitgegeven op 2 maart 2004) de Stichting Faunabeheereenheid 
Overijssel hebben erkend als samenwerkingsverband van jachthouders, 

ten behoeve van beheer en de bestrijding van schade aangericht door in 
het wild en in de Flora- en faunawet als zodanig benoemde voorkomende 

wilde dieren; 
 

dat wij het wenselijk vinden de bestrijding van schade aangericht door in 
het wild voorkomende dieren gecoördineerd en planmatig plaats te laten 

vinden op basis van een door ons goedgekeurd faunabeheerplan; 
 

dat bij en krachtens de Flora- en faunawet regels zijn gesteld omtrent de 
eisen waaraan faunabeheerplannen moeten voldoen; 

 
dat in hoofdstuk 7 van het Faunabeheerplan 20014 -2019 een 

onderbouwing ontbreekt van de gevolgen van schadebestrijding van de 

Rietgans op de gunstige staat van instandhouding 
 
 
 

 
 



   BESLUITEN: 

 
Artikel 1 

Het faunabeheerplan 2014-2019 van de Stichting Faunabeheereenheid 

Overijssel goed te keuren, met uitzondering van het onderdeel Rietgans. 
Dit betekent in de praktijk dat op basis van dit Faunabeheerplan géén 

ontheffing zal worden verleend voor het ter ondersteuning van verjaging 
en doden van Rietganzen. 

 
 

Artikel 2 
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking 
van dit besluit en geldt voor de periode 1 september 2014 tot 

1 september 2019. 
 

Gedeputeerde Staten voornoemd. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

Toelichting 
 

 
Algemeen 

 
Op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet (hierna de wet) kan 

beheer en schadebestrijding in beginsel slechts plaatsvinden door 
erkende faunabeheereenheden op basis van een goedgekeurd 

faunabeheerplan. Faunabeheerplannen dragen bij aan een planmatige 
aanpak van het faunabeheer. 

Gebruik van de ontheffing vindt plaats met inachtneming van de in het 
faunabeheerplan opgenomen voorwaarden. Gedeputeerde Staten zijn 

bij artikel 29, eerste lid, en artikel 30, eerste lid van de wet 
aangewezen om faunabeheereenheden te erkennen respectievelijk hun 

faunabeheerplannen goed te keuren. 
 

 

FBE en faunabeheerplan 
 

Bij besluit van 6 januari 2004, kenmerk LNL 2003/1566 hebben 
Gedeputeerde Staten de Stichting Faunabeheer Eenheid Overijssel 

(hierna FBE) erkend als samenwerkingsverband van jachthouders ten 
behoeve van de bestrijding van schade aangericht door in het wild 

voorkomende dieren in Overijssel. In hun brief van 9 mei 2014 heeft de 
FBE haar faunabeheerplan 2014-2019  ter goedkeuring aangeboden 

aan GS. 
 

Besluit Faunabeheer 
 

Het Besluit Faunabeheer (hierna Besluit) stelt eisen waaraan 
faunabeheerplannen moeten voldoen wil GS ze kunnen goedkeuren. GS 

hebben geen aanvullende eisen gesteld op die van het Besluit. Het 

betreft de volgende eisen.  
 
Omvang en begrenzing werkgebied 
Het faunabeheerplan ziet op het totale werkgebeid van de FBE, zijnde het 
gehele grondgebied van Overijssel. Een kaart met de begrenzing is 

bijgevoegd. Hiermee is het gewaarborgd dat het werkgebied voldoende 
omvang heeft om effectief beheer en schadebestrijding te kunnen uitvoeren. 



Aldus voldoet het faunabeheerplan aan de eis dat planmatig beheer en 

schadebestrijding tenminste plaatsvindt op het  niveau van het leefgebied van 
de betrokken diersoorten. 

 
Duurzaam beheer 
Het faunabeheerplan is gericht op het duurzame beheer van populaties die 

het betreft, afgestemd op de draagkracht van het gebied. Het 
faunabeheerplan bevat hiertoe de kwantitatieve gegevens over de populaties 

diersoorten  waarvoor GS in hun nota Beleidsregels Faunabeheer hebben 
opgenomen uit oogpunt van schadebestrijding en duurzaam beheer te willen 
voeren. Het betreft o.a.: (overwinterende) ganzen, knobbelzwaan, ree, vos. 

Voor deze soorten geeft het faunabeheerplan een meerjarig overzicht van het 
te voeren beheer, met inbegrip van gegevens over de aanwezigheid van deze 

populaties in (delen van) het gebeid gedurende het jaar en, voor zover van 
toepassing, de gewenste stand van deze soorten. 
 

Beheermaatregelen 
Per diersoort is in het faunabeheerplan beschreven binnen welke 

randvoorwaarden welke beheermaatregelen worden getroffen om te 
voorkomen dat maatschappelijk ongewenste effecten optreden. Het geeft aan 

wanneer moet worden gesproken over (belangrijke) schade en in welke 
gevallen die schade niet anders dan door middel van regulerend optreden 
(aan verjagend ondersteunend afschot) is op te lossen. Afhankelijk van de 

diersoort verschilt de aard en omvang van de maatregelen per gebied en de 
perioden in het jaar waarop de maatregelen worden uitgevoerd. Specifiek 

voor het onderdeel van het faunabeheerplan dat betrekking heeft op het 
beheer van reeën is deze gebaseerd op een draagkrachtberekening van het 
gebied met daarbij de mogelijkheden van uitwisseling met aangrenzende 

terreinen. Voor de relatie tussen diersoorten onderling is op deze interactie 
ingegaan voorzover daar uit oogpunt van duurzaam beheer een noodzaak 

bestaat; het betreft hier met name de relatie vos/kraai en weidevogels. 
 
Noodzaak 

Een belangrijke bouwsteen voor de noodzaak beheer en schadebestrijding uit 
te voeren betreft de onderbouwing in hoeverre de noodzaak tot beheer en 

schadebestrijding zich in  de voorgaande periode heeft voorgedaan. Het 
faunabeheerplan bevat hiertoe per diersoort het gevoerde beheer en de 
schadereferentie, voorzover daarover gegevens bestaan.  

Niet voor elke diersoort en voor elke situatie is een kwantitatieve 
onderbouwing van de noodzaak van de beheermaatregelen mogelijk. Van een 

aantal soorten zijn geen cijfers bekend: soms omdat van deze schade (nog) 
geen gedetailleerd onderzoek naar gedrag en schade zoals bedoeld in de 
Flora- en faunawet voorhanden is.  

In het Besluit (art. 10, onderdeel h, en toelichting 4.3. besluit Faunabeheer) 
is deze situatie onderkend en is daartoe aangegeven dat de effecten van de 

beheermaatregelen moeten worden beschreven voorzover daarover 
redelijkerwijs kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn. Ingevolge artikel 10, 
onderdelen h en k, van het Besluit kunnen GS ten aanzien hiervan soepelheid 

betrechten. Door een koppeling met de monitoring van het faunabeheerplan 
is voldoende waarborg gegeven dat deze onderbouwing wel voorhanden 

komt.  
 



 

 
 

Witte plekken 
In het werkgebied hebben de wildbeheereenheden, die de feitelijke 

uitvoering geven aan het faunabeheer, zich aangesloten bij de FBE. De 
overige jachthouders met gronden in de provincie, waaronder gronden 

in eigendom bij het rijk (Domeinen, Rijkswaterstaat), de provincie, 

gemeenten, waterschappen, Nederlandse Spoorwegen, en 
nutsbedrijven die niet zijn aangesloten bij de FBE maar vallen 

overeenkomstig de regelgeving wel onder de werking van het 
faunabeheerplan; met deze partijen heeft de FBE afspraken gemaakt 

over de uitvoering van het faunabeheer. Anders ligt dat voor vliegveld 
Twente, waar het ministerie van Defensie zelf het faunabeheer voert 

(op basis van een beheerplan van het grondgebied van het vliegveld); 
de FBE maakt met hen afspraken over de afstemming in het te voeren 

beheer. Hiermee is gewaarborgd dat ook de gronden van jachthouders 
die niet bij de FBE zijn aangesloten maar waarvan de gronden wel zijn 

gelegen binnen het werkgebied waarop planmatig beheer noodzakelijk 
is, de mogelijkheid wordt geboden van de ontheffing aan de FBE 

gebruik te maken. 
 

Effecten 

Om het faunabeheerplan te kunnen goedkeuren is het van belang dat 
GS een goed inzicht heeft in de effectiviteit die erin opgenomen staan. 

Het faunabeheerplan van de FBE geeft een goede beschrijving van de 
verwachte effecten en hoe dat wordt bepaald.  

 
Periode 

Het faunabeheerplan heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. 
 

Verslag uitvoering 
Jaarlijks brengt de FBE, overeenkomstig art.69, 1e lid van de wet, 

verslag uit over de uitvoering. Het verslag wordt jaarlijks ter  
Inzage gelegd op het provinciehuis.  

 
 

  

 
 

  
 

 


