Naar aanleiding van de bespreking in de Commissie Duurzaamheid wordt voorgesteld om
de tekst van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 te
wijzigen. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de artikelen 12 en 15 van
de Verordening en zijn gericht op een correcte vertaling van de Wet natuurbescherming
in de provinciale verordening.
Artikel 12. Doelstelling faunabeheerplan
Toelichting:
Artikel 12 is zodanig gewijzigd dat duidelijk is dat jacht een eigenstandige grondslag heeft
in de wet (artikel 3.18, artikel 3.20 en artikel 3.21) en dus niet onder het regime van
(populatie)beheer (ontheffing) of schadebestrijding (vrijstelling) valt. Met de eerdere
formulering van artikel 12 van de verordening wordt jacht onder het regime van de
ontheffing gebracht, door jacht alleen met het oog op belangen als genoemd onder 3.3,
3.8 en 3.10 van de wet toe te staan, hetgeen specifiek het ontheffingenregime is. Dit is in
strijd met de Wet natuurbescherming. Met de nu voorgestelde aanpassing is de wet correct
verwerkt in de verordening.
Het gewijzigde artikel komt te luiden:
Het faunabeheerplan is gericht op het duurzaam beheer van populaties van in het wild
levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers met
het oog op de belangen, bedoeld in artikel 3.3, vierde lid, onderdeel b, onder 1° tot en
met 4 °, artikel 3.8, vijfde lid, onderdeel b, onder 1 ° tot en met 3 ° en artikel 3.10,
tweede lid, onderdeel b tot en met d, van de wet en de uitoefening van de jacht .
--Artikel 15. Eisen aan faunabeheerplan
Toelichting:
Met de voorgestelde wijziging wordt in artikel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
de onderbouwing die wordt verlangd voor afschot in het kader van duurzaam
populatiebeheer en schadebestrijding en die niet wordt verlangd in het geval van
benuttingsjacht. Door dit onderscheid aan te brengen wordt de wet op correcte wijze
verwerkt in de voorliggende verordening.
Het gewijzigde artikel komt te luiden:
1.
Het faunabeheerplan bevat ten minste de volgende algemene gegevens:
a.
de omvang van het werkgebied van de faunabeheereenheid;
b.
een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van de
faunabeheereenheid is aangegeven.
2.
Het faunabeheerplan bevat voor wat betreft populatiebeheer en schadebestrijding
ten minste de volgende nadere gegevens:
a.
kwantitatieve gegevens over de populatieontwikkeling van de diersoorten
ten aanzien waarvan een duurzaam beheer en schadebestrijding
noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip van gegevens over de
aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied gedurende het
jaar;
b.
een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer en
schadebestrijding waaronder een onderbouwde verwachting van de
belangen als bedoeld in artikel 3.3, vierde lid, onderdeel b, onder 1° tot en
met 4 °, artikel 3.8, vijfde lid, onderdeel b, onder 1 ° tot en met 3 ° en
artikel 3.10, tweede lid, onderdeel b tot en met d, van de wet die zouden
worden geschaad indien niet tot beheer zou worden overgegaan;
c.
een beschrijving van de mate waarin de in onderdeel b bedoelde belangen
in de 6 jaren voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het
faunabeheerplan zijn geschaad, inclusief de getroffen beheermaatregelen
waaronder het naar soort onderscheiden aantal gedode dieren;
d.
de huidige en gewenste stand van de in onderdeel a bedoelde diersoorten;

e.

3.

per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de
handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in
onderdeel d, te bereiken en schade te voorkomen ;
f.
per diersoort en gewas een beschrijving van de handelingen die in de
periode, bedoeld in onderdeel c, zijn verricht om het schaden van de in
onderdeel b bedoelde belangen te voorkomen, alsmede, voor zover
daarover redelijkerwijs kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een
beschrijving van de effectiviteit van die handelingen;
g.
voor zover het plan betrekking heeft op het beheer van edelherten,
damherten, reeën of wilde zwijnen, een beschrijving van het
voedselaanbod, de relatie tussen dit voedselaanbod en de grootte van de
populatie van de betrokken dieren alsmede de mogelijkheden van
uitwisseling met aangrenzende terreinen;
h.
een beschrijving van de plaatsen in het werkgebied van de
faunabeheereenheid waar en de perioden in het jaar waarin de in
onderdeel e bedoelde handelingen zullen plaats vinden;
i.
voor zover daarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een
onderbouwde inschatting van de verwachte effectiviteit van de in
onderdeel e bedoelde handelingen;
j.
een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van de voorgenomen
handelingen zal worden bepaald
Het faunabeheerplan voor bevat voor wat betreft de uitoefening van de jacht de
volgende gegevens:
a.
kwantitatieve gegevens over de populatieontwikkeling van de diersoorten
waarop wordt gejaagd;
b.
een overzicht van de gerealiseerde afschotgegevens per diersoort in de 6
jaren voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het
faunabeheerplan

