
Wijziging Omgevingsverordening

Regels omvang en begrenzing 
wildbeheereenheden

Lelystad, 24 november 2021



Historie
• 2018: GS vraagt bestuurlijk verkenner (D. van 

Hemmen) om advies.
Diverse vergaderingen met WBE, SFF en 
SFF.

• Dec. 2018: Advies Van Hemmen.
• Jan. 2019: GS neemt advies Van Hemmen over.
• Juli 2019: Coalitieakkoord: Herinrichting faunabeheer 

krijgt de komende tijd zijn beslag.



Acties 2019

• Ontvlechting dubbelfunctie bij FBE/SFF.
• SFF en FBE kiezen beide een onafhankelijke voorzitter.
• Maart 2019. Verzoek aan WBE om te komen met eigen 

voorstel voor verbetering regionale herkenbaarheid 
(proefjaar).

• Er komt 1 digitaal faunaregistratiesysteem.
• Opstart één-loket-functie FBE.
• Aanpassing Omgevingsverordening (max. 4 ipv 1 WBE).



Acties 2020

• Verschillende gesprekken met de WBE
• onder meer over gebrek aan ontwikkeling 

regionale herkenbaarheid (totaal 1,5 jaar). 

• Uitvraag adviezen over verdere ontwikkeling 
faunabeheer en organisatie bij BIJ12-faunazaken en 
FBE.



Kern van de 3 adviezen (Van Hemmen, 
BIJ12 en FBE)
• Zorg voor een betere Regionale herkenbaarheid met 

een specifieke geografische afbakening.
• Meerdere WBE’s zorgt voor specifiekere adviezen aan 

FBE bij nieuwe beheerplannen (meerdere inzichten).
• Schade- en afschotonderbouwing bij meerdere WBE’s 

zorgt voor een beter beeld en betere onderbouwing 
faunabeheerplannen.



Gebiedsspecifieke aandachtspunten

• Zuidelijk Flevoland: Ganzenprobleem rondom 
Oostvaardersplassen, Damhertbeheer Horsterwold.

• Oostelijk Flevoland: Nieuw leefgebied Edelhert.

• Noordelijk Flevoland: Fruitschade en Wasbeerhond.



Onderbouwing Faunaschade



Acties 2021

• Pels Rijcken wordt gevraagd om juridisch advies.
• GS neemt besluit dat er 3 of 4 WBE’s moeten komen.
• Gesprekken met WBE, KNJV, NOJG, LTO en TBO’s. 
• GS roept een Oprichtingscommissie (OC) in het leven 

om 3 of 4 WBE’s op te richten (brede samenstelling).
• De OC komt in oktober met haar advies.
• GS neemt het advies van de OC over.



Advies Oprichtingscommissie

• Kies voor 3 WBE’s (dus geen WBE NieuwLand).
• Evalueer na 2 jaar of een 4e WBE alsnog gewenst is.
• Pas de Omgevingsverordening aan.
• Benoem de 3 werkgebieden in Omgevingsverordening.



Juridische grondslag Omgevingswet

Ow Artikel 8.2 lid 5. (bevoegdheid provincie)
Bij omgevingsverordening worden regels gesteld over 
wildbeheereenheden. Deze regels hebben in elk geval 
betrekking op:

a. de omvang en begrenzing van het gebied waarover 
zich de zorg van de wildbeheereenheid kan 
uitstrekken, en….



Juridische grondslag Omgevingswet

Toelichting (Wnb) “De toekenning van deze taken en 
verantwoordelijkheden aan de wildbeheereenheden 
vindt haar rechtvaardiging in het feit dat deze 
samenwerkingsverbanden bij uitstek streekgebonden
zijn……..” 



Nieuwe tekst Omgevingsverordening

1. Er zijn in Flevoland drie wildbeheereenheden. (was 
max 4 WBE’s)

2.     Een wildbeheereenheid heeft een 
aaneengesloten werkgebied met een duidelijk 
geografische begrenzing.



Nieuwe tekst Omgevingsverordening

3. De werkgebieden van de wildbeheereenheden 
zijn:

- Noordelijk Flevoland
- Oostelijk Flevoland
- Zuidelijk Flevoland



Vervolgtraject oprichting WBE’s

• Kwartiermakers (jagers uit de betreffende regio) 
richten 3 WBE’s op.

• Kwartiermakers treffen voorbereidingen met oog op de 
definitieve inwerkingtreding Omgevingsverordening.

• De WBE’s worden pas actief wanneer de 
Omgevingsverordening is aangepast.

• Na oprichting schrijft men een ledenvergadering uit, 
waarop de leden een nieuw bestuur kiezen.



Planning
 Vaststellen omgevingsverordening:

o 12 januari 2022 oordeelsvorming.
o 26 januari 2022 besluitvorming.

 Publiceren in Provinciaal Blad en 
Digitaal Stelsel Omgevingswet.

 Inwerkingtreding z.s.m na de wettelijke 
inspraak.
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