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Wet natuurbescherming: goedkeuring faunabeheerplan 

Besluit van GS van 11 juli 2017, kenmerk 2017/ 

 

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel; 

 

Gelet op artikel 3.12, zevende lid, Wet natuurbescherming; 

 

Gelet op titel 7.8 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017; 

 

Gelezen het verzoek van 26 juni 2017 van de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (FBE); 

 

 

   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 dat populatiebeheer, schadebestrijding en jacht gecoördineerd en 

planmatig plaatsvinden op basis van een door ons goedgekeurd faunabeheerplan; 

 

dat ingevolge artikel 3.12, negende lid, Wet natuurbescherming door Provinciale Staten regels zijn 

gesteld omtrent de eisen waaraan faunabeheerplannen moeten voldoen; 

 

dat de Faunabeheereenheid Overijssel de Wildbeheereenheden binnen haar werkgebied schriftelijk 

heeft verzocht om te reageren op de inhoud van de concept paragrafen en dat deze tijdens 

plenaire bijeenkomsten op 14 en 15 februari 2017 zijn voorgelegd; 

 

overwegende dat de stichting Natuur en Milieu Overijssel als maatschappelijke organisatie is 

toegetreden tot het bestuur van de Faunabeheereenheid Overijssel;  

 

 
   BESLUITEN: 

 

Artikel 1 

 

De paragrafen Jacht en Vrijgestelde soorten (aanvulling op Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019) 

zoals deze zijn vastgesteld door de Faunabeheereenheid Overijssel, goed te keuren. 

 

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. 

 

Overijssel, 11 juli 2017 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd. 



Toelichting 

 

 

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming is werking getreden. Op grond 

van artikel 3.12, eerste lid, van de Wet natuurbescherming geschieden beheer, 

schadebestrijding en jacht op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan.  

 

De Faunabeheereenheid (FBE) is verantwoordelijk voor het opstellen van het faunabeheerplan. 

Bij het opstellen van het faunabeheerplan worden de inspanningen op het terrein van de 

beheer, schadebestrijding en jacht op elkaar afgestemd, onder regie van een bestuur waarin 

niet alleen jachthouders maar ook maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn.  

 

Het faunabeheerplan heeft op grond van artikel 3.12, zevende lid, Wet natuurbescherming de 

goedkeuring nodig van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten toetsen of het plan voldoet 

aan de wet en de eisen in de Omgevingsverordening.   

 

De Wet natuurbescherming vereist een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer. 

Dit betekent dat niet alleen schadebestrijding op basis van ontheffingen en aanwijzingen, maar 

ook de jacht en de schadebestrijding op basis van vrijstellingen plaatsvinden op basis van een 

faunabeheerplan.  

 

De FBE heeft het vigerende Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019 aangevuld met een 

paragraaf vrijgestelde soorten en paragraaf jacht. Bij brief van 26 juni 2017 heeft de FBE de 

aanvullingen ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten 

 

De voorliggende paragrafen vrijgestelde soorten en jacht geven invulling aan de in de wet en 

Omgevingsverordening gevraagde onderbouwing. In titel 7.8 van de Omgevingsverordening 

Overijssel 2017 hebben Provinciale Staten eisen gesteld waaraan een faunabeheerplan ten 

aanzien van beheer en schadebestrijding, respectievelijk jacht, aan moeten voldoen. 

Gedeputeerde Staten hebben geoordeeld dat de aanvullingen op het Faunabeheerplan 

Overijssel 2014-2019 aan het vooraf gestelde juridische kader voldoet en daarmee kan worden 

goedgekeurd. 

 

Door de goedkeuring van de paragrafen vrijgestelde soorten en jacht is het gebruik van de 

vrijstellingen voor schadebestrijding en de uitoefenen van de jacht mogelijk binnen Provincie 

Overijssel. 

 

Het Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019 heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. De 

voorliggende paragrafen zijn aanvullend op het al eerder vastgestelde en goedgekeurde 

faunabeheerplan. De looptijd van dit aanvullende plan is gelijk aan het vigerende 

faunabeheerplan, dus tot september 2019. 

 
Jaarlijks brengt de FBE, overeenkomstig 3.12, achtste lid, Wet natuurbescherming, verslag uit 

over de uitvoering. Daarnaast vindt in 2018 voorafgaand aan de volgende 

faunabeheerplanperiode een evaluatie plaats. 

 


