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Inleiding 
Op 26 januari 2022 hebben Provinciale Staten van Flevoland de Ontwerp Verordening tot wijziging 
van de Omgevingsverordening inzake wijziging omvang en begrenzing van de wildbeheereenheden 
in Flevoland (WBE) vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.  

De ontwerpverordening heeft van 9 februari tot en met 22 maart 2022 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. De ontwerpverordening is beschikbaar op de provinciale website en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.9924.OVWildbeheerFlev-ON01). De 
ontwerpverordening is gepubliceerd in het provinciaal blad (prb 2022, nr. 1432). 

In deze antwoordnota wordt ingegaan op de ontvangen inspraakreacties en de hieruit 
voortvloeiende aanpassingen van de Omgevingsverordening.  

De ingediende zienswijzen leiden niet tot aanpassingen in de Omgevingsverordening. 

Binnengekomen inspraakreacties: 

  Organisatie Datum Registratienummer 

1 [naam inwoner] 9-2-2022 2917672 

2 [naam inwoner] 9-2-2022 2917666 

3 [naam inwoner] 11-2-2022 2918697 

4 Wildbeheereenheid Flevoland 10-3-2022 2929425 
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Inspraakreacties 
Indiener Zienswijze (samenvatting) Antwoord provincie Wijziging 

omgevingsverordening 
Ondersteunende reacties 
[naam inwoner] Ik juich het oprichten van 3 WBE’s van harte toe.  Dank voor de positieve reactie. Nee 
[naam inwoner] Ik ben blij met dit besluit, denk dat het zeker een 

kans is om beheer- en schadebestrijding dichter 
bij de grondeigenaren, gebruikers en beheerders 
te brengen en beter maatwerk op lokale 
kenmerken te kunnen organiseren. Daarom juich 
ik ook toe dat er niet is gekozen voor een 4e WBE 
Nieuw Land, zodat het beheer daar en de 
samenwerking met SBB meer in lijn zal kunnen 
zijn met de WBE plannen in Zuidelijk en Oostelijk. 
Enige aanbeveling die ik nog zou willen doen, is 
om de stichting die SFF moet gaan vervangen, lees 
Het Bureau, een overkoepelende rol gaat 
vervullen om de Provinciale belangen zo goed 
mogelijk te behartigen, deelname van 
vertegenwoordigers van de 3 WBE’s in het bestuur 
van deze Stichting lijkt mij daartoe wenselijk. 

Dank voor de positieve reactie. Nee 

[naam inwoner] Dit is het beste voor alle polders. Een pluim op de 
hoed voor allen gedeputeerden. 

Dank voor de positieve reactie. Nee 

Kritische reacties 
Wildbeheereenheid 
Flevoland 

1. Onnodig. 
De voorgestelde wijziging van de regels m.b.t. de 
omvang en begrenzing van de WBE’s in Flevoland 
is zonder enige noodzaak. Dit maakt de toepassing 
van de bevoegdheid van Provinciale Staten regels 
te geven over de omvang en de begrenzing uiterst 
bedenkelijk. Immers het doel van de bevoegdheid 
is om de belangrijke  uitvoerende taak van de WBE  
te verzekeren. 

Provinciale Staten kunnen op grond van artikel 
3.14 lid 2 Wet natuurbescherming regels stellen 
aangaande de omvang en begrenzing van de 
WBE’s.   

De wijziging is nodig voor de regionale 
herkenbaarheid van de WBE Flevoland. Nu 
worden alle polders als één gebied gezien, 
terwijl iedere polder toch zijn eigen typische 
faunaonderwerpen heeft.  

Nee 
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Indiener Zienswijze (samenvatting) Antwoord provincie Wijziging 
omgevingsverordening 

Bijvoorbeeld: 

 - damhertenschade (Horsterwold) met name in 
Zuidelijk Flevoland;  

- overgezwommen Edelhertenproblematiek 
vanuit het Gelderse in Oostelijk Flevoland;   

- Fruitschade door kauwen en vanuit het oosten 
oprukkende exoten, zoals de wasbeerhond in de 
Noordoostpolder.  

Deze regionale verschillen komen nu 
onvoldoende in zicht en vragen om een 
specifieke regionale aanpak. Ook alle 
faunaschade wordt door BIJ12 per WBE in beeld 
gebracht. Hierdoor wordt voor Flevoland alle 
schade op één hoop gegooid en worden 
regionale verschillen niet tot onvoldoende in 
beeld gebracht. Voor de onderbouwing van 
ontheffingen is het van belang dat er een beter 
beeld komt in welke regio, welke schade wordt 
geclaimd. Dit maakt de juridische houdbaarheid 
van besluiten beter. 

Tot slot betekenen 3 WBE’s ook dat er regionale 
adviezen komen na het horen van de ’WBE’s over 
nieuwe faunabeheerplannen. Hierdoor is er meer 
aandacht voor regio verschillen in het 
faunabeheer en de schadebestrijding. 

 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
De WBE wijst erop dat niet het provinciaal bestuur 
maar de wetgever aan de organisatie van WBE’s 
regels geeft. Hiermee is ook een volledige 
afweging daarvan beoogt. De ruimte voor PS om 

De wet is hierin zeer duidelijk:  

Art. 3.14 lid 2 Wet natuurbescherming: 
Provinciale staten stellen bij verordening regels 
waaraan in hun provincie werkzame 

Nee 
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Indiener Zienswijze (samenvatting) Antwoord provincie Wijziging 
omgevingsverordening 

nadere regels te geven, is daarom beperkt tot 
regels die voor een goede uitvoering van de  
faunabeheer nodig zijn. 

wildbeheereenheden als bedoeld in het eerste 
lid voldoen. 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 

b. de gevallen waarin en voorwaarden 
waaronder jachthouders zijn uitgezonderd 
van het eerste lid. 

 3. Onwenselijk 
A. Waarom zou PS een bestaande goed 

functionerende WBE dwingen tot het beëindigen 
van haar taken die door de wetgever zijn 
opgedragen?  
 
 

B. Waarom zou PS indirect bewerkstelligen dat 3 
nieuw opgerichte WBE’s die wettelijke taken 
zouden moeten overnemen? 
 
 
 

C. Waarom zou PS zich bemoeien met de interne 
organisatie van de WBE?  

 
Er is geen sprake van het dwingen tot beëindigen 
van de taken van de bestaande WBE. Provinciale 
Staten stellen alleen de regels aangaande de 
omvang en begrenzing van de WBE’s vast. Hoe 
men zich daarna organiseert is aan de jagers. 

Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor het 
opstellen van regels aangaande de 
gebiedsindeling, waar een adequate uitvoering 
van de wettelijke taken door de jager 
noodzakelijk is.  

Dit voorstel voorziet slechts in een aanpassing 
van de gebiedsindeling. Provinciale en 
Gedeputeerde Staten hebben geen bemoeienis 
met de interne organisatie van de nieuwe of 
bestaande WBE’s. 

Nee 

 4. Strijdig met de bevoegdheid van PS 
Het doel van de wetgever om PS de bevoegdheid 
te geven om bij verordening regels te stellen aan 
WBE’s is uitsluitend gedaan om effectieve 
uitvoering van het faunabeheer in de provincies te 
verzekeren. Elders in het land is er juist sprake 
van het verminderen van het aantal WBE’s per 
provincie om de effectiviteit te vergroten. 

Art. 3.14 lid 2 Wnb geeft Provinciale Staten de 
bevoegdheid om regels te stellen aan de omvang 
en de begrenzing van de WBE’s  

Het klopt dat er in een paar provincies sprake is 
van schaalvergroting. De andere provincies 
hebben 9 (Utrecht) tot 55 (Noord-Brabant) 
wildbeheereenheden. Na de nieuwe indeling zijn 

Nee 
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de drie WBE’s in Flevoland zijn nog steeds de 
drie grootste WBE’s van Nederland.   

 5. Strijdig met de bedoeling wetgever 
Het wijzigingsvoorstel is in strijd met de bedoeling 
van de wetgever. Immers het doel van de wetgever 
is een landelijk e schaalvergroting te 
bewerkstelligen in de uitvoering van het 
faunabeheer. 

De 5.000 hectare eis voor een WBE stond 
inderdaad in de Flora- en faunawet en is niet 
meer opgenomen in de Wet natuurbescherming, 
welke op 1 januari 2017 in werking trad. Deze 
5.000 hectare eis was bedoeld om splinter-WBE’s 
te voorkomen.  

Nee 

 6. Inbreuk op rechten WBE Flevoland 
Het besluit voor de voorgestelde wijziging is 
onzorgvuldig voorbereid. Vaststaat dat bij de 
voorbereiding GS niet de nodige kennis omtrent 
de relevante feiten en de af te wegen belangen 
heeft vergaard. Doel van deze door de Awb 
voorgeschreven wijze van voorbereiding van 
besluiten is dat GS de feiten moet vaststellen om 
te kunnen beoordelen of en hoe die feiten onder 
de wettelijke termen vallen. Idem m.b.t. de 
belangen. 

Gedeputeerde Staten zijn in 2018 al begonnen 
om gesprekken te voeren met de FBE, SFF en de 
WBE. Onder voorzitterschap van de heer Van 
Hemmen is gekeken hoe we het faunabeheer in 
Flevoland verder kunnen professionaliseren. Uit 
dit proces zijn een aantal adviezen gekomen. 
Deze zijn in 2019 door Gedeputeerde Staten 
overgenomen. Vanaf 2019 zijn er diverse 
gesprekken geweest met het bestuur van de WBE 
om hieraan invulling te geven. Ook is er advies 
gevraagd aan de Faunabeheereenheid Flevoland 
en aan BIJ12. In het najaar van 2020 zijn er weer 
gesprekken geweest met de WBE en hebben 
Gedeputeerde Staten besloten om een 
Oprichtingscommissie met een onafhankelijke 
voorzitter in het leven te roepen om 3 of 4 WBE’s 
op te richten. Alle jachthouders konden zich 
aanmelden voor deze commissie. In het totaal 
waren er 10 aanmeldingen, waaruit de voorzitter 
er 3 heeft geselecteerd. Hierbij zaten geen 
bestuursleden van de huidige WBE, ondanks dat 
zij expliciet waren uitgenodigd om te solliciteren. 
Tijdens het traject heeft 1 persoon zich 
teruggetrokken en deze is vervangen door één 
van de andere sollicitanten. In oktober 2021 

Nee 
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heeft de Oprichtingscommissie aan 
Gedeputeerde Staten geadviseerd om 3 WBE’s op 
richten voor de 3 verschillende polders. In 2021 
is de wijziging van de Omgevingsverordening in 
procedure gebracht. Ook hier heeft de WBE de 
mogelijkheid gekregen om in te spreken in de 
beeldvormende commissie.    

 7. Strijdig met te respecteren belangen 
Uit het voorgaande volgt dat de voorgestelde 
wijziging in strijd is met de belangen van de WBE 
Flevoland en van de daarin verenigde 
jachtaktehouders met jachtakte. De volstrekt 
gerechtvaardigde belangen van de WBE Flevoland 
en die van haar leden zijn niet , althans volstrekt 
onvoldoende, meegewogen in de 
belangenafweging en als zodanig ook niet kenbaar 
afgewogen.  

Thans zijn er in Flevoland 4 WBE’s met leden, de 
bestaande WBE Flevoland en de nieuwe WBE’s 
Noordoostpolder, Zuidelijk Flevoland en 
Oostelijk Flevoland. De WBE Flevoland voldoet 
niet aan de regels zoals gesteld in de 
Verordening. 

Het is aan deze 4 WBE’s gezamenlijk om tot 3 
WBE’s te komen passende binnen de regels van 
de nieuwe verordening. Hier ligt geen rol voor 
Provinciale of Gedeputeerde Staten.   

Nee 

 8. Strijdig met de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur 
Blijkens de publicatie is het besluit nodig in 
verband met: 
A. Regionale herkenbaarheid 
B. Het duiden van faunaschade 
C. Het verkrijgen van meer regio specifieke 

adviezen inzake de faunabeheerplannen 
 
T.a.v. A. De regionale herkenbaarheid vloeit reeds 
per definitie voort uit de wettelijke vorm van de 
WBE. 
 
T.a.v. B. Het duiden van faunaschade is een taak 
van de jachthouders met jachtakte op grond van 
artikel 3.20 Wnb: de jachthouder doet datgene wat 

T.a.v. A. Niet voor niets staat in de Wet 
natuurbescherming (art. 3.12 lid 2) dat provincies 
bij verordening regels kunnen opstellen. Deze 
regels hebben in elk geval betrekking op de 
omvang en begrenzing van het gebied waarover 
zich de zorg van de WBE kan uitstrekken.  

T.a.v. B. Hier wordt verwezen naar artikel 3.20 
van de Wet natuurbescherming dat gaat over de 
jacht. Ook voor jacht is de schadeonderbouwing 
steeds belangrijker aan het worden en wordt er 
ook in het faunabeheerplan getoetst aan de 
gunstige staat van instandhouding van de soort 
op populatie-, landelijk, provinciaal en regionaal 
niveau. Maar artikel 3.20 gaat niet over de niet 
wildsoorten (o.a. Ree, Grauwe gans, Koolmees), 

Nee 
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een goed jachthouder betaamt om een redelijke 
wildstand in zijn jachtveld te handhaven of te 
bereiken en om schade te voorkomen. Uit de 
wettelijke regeling blijkt dat het de jachthouder is 
die deze verplichting heeft. Daarmee staat vast 
dat het een uitvoerende taak van de jachthouder 
is en hij/zij is als jachthouder lid van de WBE. Het 
is dus wettelijk geregeld en kan geen argument 
zijn om de wijziging van de bestaande Verordening 
te dragen. 
 
T.a.v. C. Ook dit argument is niet daadkrachtig 
voor het besluit omdat artikel 3.12 lid 6 Wnb 
voorschrijft de WBE te horen voordat de FBE 
faunabeheerplannen vaststelt.    
 

welke van belang zijn bij schadebestrijding en 
beheer. Dus het duiden van de faunaschade is 
maar beperkt een taak van de individuele 
jachthouders. BIJ12 brengt de schadehistorie in 
beeld en handelt in opdracht van de provincie 
de faunaschade af. Zij brengen de schade in 
beeld op WBE niveau. In provincies met veel 
WBE’s zie je dan ook dat er vaak grote regionale 
verschillen zijn. BIJ12 adviseert dan ook om 
meerdere WBE’s te hebben zodat er een beter 
beeld over de faunaschade in de regio ontstaat.  
In de Wet natuurbescherming en in de 
Omgevingsverordening worden de kaders 
geschetst waaraan de onderbouwing van 
faunabeheerplannen moet voldoen en daarvoor 
is het belang om goed te kunnen duiden in welke 
regio, welke problematiek speelt. Waar heb je 
met name fruitschade, waar heb de schade van 
Edelherten? Welke preventieve maatregelen 
worden er in welke regio genomen? Deze 
regionale informatie kunnen we nu niet generen 
uit de data van BIJ12. 

T.a.v. C. Het klopt dat de Wet natuurbescherming 
voorschrijft dat men de WBE moet horen, 
alvorens de FBE de faunabeheerplannen 
vaststelt. In de huidige situatie komt er 1 advies 
van 1 provinciaal werkende WBE. In de nieuwe 
situatie komen er 3 adviezen van 3 regionaal 
functionerende WBE’s met naar verwachting 
meer regionale verschillen, hetgeen de kwaliteit 
van het faunabeheerplan ten goede komt. Het 
besluit om de omvang en begrenzing van de 
WBE’s te wijzigen is in de lijn met de adviezen 
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van de Faunabeheereenheid Flevoland, BIJ12 en 
de Oprichtingscommissie. 

 


