Advies Oprichtingscommissie voor 3 of 4 wildbeheereenheden.
5 oktober 2021

De commissie heeft van GS de volgende opdracht meegekregen:
“Gedeputeerde Staten vraagt de leden van de Commissie om:
A. 3 of 4 wildbeheereenheden op te richten en de keuze voor 3 of 4 wildbeheereenheden
(wel/niet wbe NieuwLand) te motiveren;
B. de begrenzing van de wildbeheereenheden vast te stellen;
C. de wildbeheereenheden moeten op 1 januari 2022 functioneel zijn.
In het onderstaande advies worden de punten A en B uitgewerkt en geeft de commissie een advies
hoe men verwacht dat punt C kan worden gerealiseerd.
A.

Advies aangaande de keuze voor 3 of 4 wildbeheereenheden
1. De commissie adviseert om te gaan voor 3 wildbeheereenheden en op dit moment niet
voor een niet voor een Wildbeheereenheid voor Nieuwland.
2. De commissie adviseert om voor de 3 wildbeheereenheden een garantiefonds op te
richten, zodat de wildbeheereenheden op het moment van starten een beetje geld in kas
hebben. Het betreft een opstartlening.

Argumenten:
1. Op grond van de Verordening hoeven jagers in dienst van de TBO’s geen lid te zijn van een
wildbeheereenheid. De WBE zou daarmee een vereniging zonder leden worden.
2. Een eigen WBE (vereniging) brengt ook extra verplichtingen met zich mee, zoals een
jaarvergadering en een jaarverslag.
3. Er is meer afstemming nodig met de buur-wbe’s bij uitgebroken dieren. Dit is met name uit
het oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst.
4. In de praktijk vindt er met name schadebestrijding en beheer plaats in de
Oostvaardersplassen. Ook de Markerwadden wordt de komende jaren naar verwachting geen
schadebestrijding en beheer uitgevoerd.
5. Muskusrattenbestrijding vindt wel plaats in de gebieden, maar dat wordt niet door leden
van de wbe gedaan, maar door vangers in dienst van Rijkswaterstaat. Hiervoor haalt het
niet uit of er 1, 3 of 4 wbe’s zijn.
6. Doordat SBB geen lid is van de WBE kan men niet in het FRS-systeem werken, waarin ook de
FBE werkt. Men werkt thans in een eigen FRS-omgeving. Dit was een belangrijk argument
om voor Nieuwland één WBE te maken, maar dit probleem blijkt ook technisch
oplosbaarbaar. Hierover heeft de FBE-secretaris gesprekken gevoerd met SBB.
7. Een belangrijke reden om te kiezen voor WBE Nieuwland was het feit dat men dan ook
gebruik kon maken van dezelfde versie van het FRS systeem (noodzakelijk voor toezicht en
handhaving). Dit probleem blijkt nu ook technisch oplosbaar.
8. Er vindt geen tot amper jacht en schadebestrijding op basis van een provinciale of
landelijke vrijstellling plaats in het gebied.
9. In het verleden vielen de gebieden onder het werkgebied van de WBE Flevoland. Dit heeft
nooit tot problemen geleid. De huidige WBE heeft geen bemoeienis gehad met het beheer
binnen de natuurgebieden van SBB en heeft zich niet gemengd in de discussie over de
Oostvaardersplassen en de WBE is daar ook nooit door de buitenwereld op aangesproken.
Kanttekening: De 3 andere kwartiermakers begrijpen de argumenten waarom met name de TBO’s
geen WBE Nieuwland willen, maar zij geven wel aan onvoldoende te overzien wat de

eventuele negatieve gevolgen en de zijn voor de andere wildbeheereenheden.
Vandaar de toevoeging ‘op dit moment’ in het advies.
B. Advies werkgebieden
3. De commissie adviseert de 3 wildbeheereenheden als volgt te begrenzen:
a. Noordelijk Flevoland: Land:
b. Oostelijk Flevoland:
c. Zuidelijk Flevoland:

Water:
Land:
Water:
Land:
Water:

Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk
IJsselmeer (minus dijk Lelystad-Enkhuizen)
gebied ten oosten van de Knardijk
Ketelmeer
Randmeren ten oosten van N302
gebied ten westen van de Knardijk
Flevolands deel Markermeer (plus dijk Lelystad-Enkhuizen)
Randmeren ten westen N302

C. Advies aangaande de Omgevingsverordening
4. De commissie adviseert in de lijn met voorgaande adviezen om de verordening aan te
passen en te gaan voor 3 wildbeheereenheden en de werkgebieden te benoemen in de
Omgevingsverordening (zie onderstaand tekstvoorstel).
5. De commissie adviseert om na 2 jaar een evaluatie te plannen om te bezien of er nieuwe
redenen zijn om alsnog een WBE Nieuwland op te richten.
6. De commissie geeft in overweging om de mogelijkheid voor een vierde WBE in de
toekomst open te houden en adviseert om in de Verordening op te nemen dat GS een
wijzigingsbevoegdheid heeft.
Huidige Omgevingsverordening
Paragraaf 15.4.1 Wildbeheereenheid
Artikel 15.26 (Omvang en begrenzing werkgebied)
1.
Er zijn in Flevoland maximaal vier wildbeheereenheden.
2.
Een wildbeheereenheid heeft een werkgebied met een duidelijke geografische begrenzing.
3.
De wildbeheereenheid publiceert de begrenzing van het werkgebied op het internet,
eventueel door tussenkomst van de faunabeheereenheid.
Voorstel nieuwe tekst Omgevingsverordening
1.
Er zijn in Flevoland drie wildbeheereenheden.
2.
Een wildbeheereenheid heeft een aaneengesloten werkgebied met een duidelijk
geografische begrenzing.
3.
De werkgebieden van de wildbeheereenheden zijn:
a.
Noordelijk Flevoland: Land: Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk
Water: IJsselmeer
b.
Oostelijk Flevoland:
Land: gebied ten oosten van de Knardijk
Water: Ketelmeer
Randmeren ten oosten van N302 (aquaduct)
c.
Zuidelijk Flevoland:
Land: gebied ten westen van de Knardijk
Water: Flevolands deel Markermeer
Randmeren ten westen N302 (aquaduct)
Voorstel tekst voor de toelichting:
Op 19 januari 2020 heeft GS de voorkeur uitgesproken voor meerdere WBE’s met het oog op betere
regionale herkenbaarheid. Gekozen is voor de 3 herkenbare regio’s in Flevoland. Noordelijk
Flevoland bevat het grondgebied van de gemeenten Noordoostpolder en Urk. De Knardijk is de grens

tussen Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. De dijk Enkhuizen-Lelystad valt onder het
werkgebied van Zuidelijk Flevoland.
GS heeft in 2021 een Oprichtingscommissie in het leven geroepen om de drie wildbeheereenheden
te realiseren.
D

Advies aangaande de planning

Stap 0.

Website in de lucht zodat we snel kunnen communiceren met jagers.

Stap 1.

Verordening aanpassen en in PS brengen

Stap 2.

Kwartiermakers zoeken leden voor Interim bestuur voor hun WBE

Stap 3.

Per WBE worden standaard statuten gemaakt.

Stap 4.

Na vaststellen Verordening (hopelijk voor 26-1-2022) worden de 3 WBE’s gelijk
opgericht bij de notaris. Streefdatum wordt uiterlijk 1 februari 2022.

Stap 5.

De Interim besturen schrijven een bestuursvergadering uit.

Stap 6.

De besturen besluiten de statuten wel/niet aan te passen.

Aan voorstaande planning wordt nog een actueel tijdspad gekoppeld. Dit hangt af van de planning
van PS.
Naast dit proces wordt er gekeken of er een nieuwe werkorganisatie opgericht kan worden, die een
deel van de taken van de SFF overneemt. Hiervoor ligt nu het initiatief bij LTO-Noord.

Bijlage 1. Kaart werkgebieden WBE’s

