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 *2876992* 

 
Onderwerp 
Vaststellen Ontwerp Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbe-
heereenheden in Flevoland 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. De Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing wildbeheereen-
heden in Flevoland in ontwerp vast te stellen en vrij te geven voor in-
spraak. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderdeel komt voort uit de bevoegdheid die de provincie heeft op grond 
van de Wet natuurbescherming -en straks de Omgevingswet- om bij verorde-
ning regels te stellen aan de omvang en begrenzing van wildbeheereenheden.  

 
3. Eerdere behandeling  

Op 24 november 2021 heeft er een beeldvormende ronde plaatsgevonden in 
de commissie RND. Daarnaast zijn Statenvragen hierover beantwoord op  
23 november 2021. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Uw Staten zijn het bevoegde gezag voor vaststelling van de Omgevings-
verordening en wijzigingen daarvan. 

1.2. Op grond van artikel 3.14 lid 2 onder a van de Wet natuurbescherming 
(straks artikel 8.2 lid 5 onder a van de Omgevingswet) stellen uw Staten 
bij verordening regels waaraan in hun provincie werkzame wildbeheer-
eenheden voldoen. Deze regels hebben in elk geval betrekking op de om-
vang en begrenzing van het gebied waarover zich de zorg van de wildbe-
heereenheid kan uitstrekken. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na vaststelling van de wijziging van de Omgevingsverordening aangaande 
omvang en begrenzing wildbeheereenheden wordt de wijzigingsverordening 
ter inzage gelegd, waarna de inspraakprocedure start. De inspraakreacties 
zullen worden gebundeld in een antwoordnota. Deze zal samen met de defini-
tieve wijzigingsverordening in het voorjaar ter besluitvorming aan uw Staten 
worden voorgelegd. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

In 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet schrijft voor 
dat de jachthouders met een jachtakte zich organiseren met anderen in een 
wildbeheereenheid, die de rechtsvorm van een vereniging heeft. De wildbe-
heereenheden voeren het door de faunabeheereenheid vastgestelde fauna-
beheerplan uit. Dit bevordert een duurzaam beheer van populaties van in het 
wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht in 
samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders.  
 
In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland werd be-
paald: ‘Er is in Flevoland één wildbeheereenheid’. Dit is per maart 2019 in de 
Omgevingsverordening Flevoland aangepast in ‘maximaal vier wildbeheer-
eenheden’. Inmiddels is zijn diverse externe adviezen aanleiding om dit 
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aantal en de werkgebieden te wijzigen in precies ‘drie wildbeheereenheden’ inclusief de bijbe-
horende werkgebieden. Om dit te realiseren is een wijziging nodig van de geldende Omgevings-
verordening Flevoland en de nieuwe Omgevingsverordening provincie Flevoland.  
Voorgesteld wordt om het ontwerp van de Verordening inzake wijziging omvang en begrenzing 
wildbeheereenheden in Flevoland vast te stellen en vrij te geven voor inspraak. 
 
Tijdens de beeldvormende ronde in de commissie RND op 24 november 2021 is door gedepu-
teerde Hofstra in de beantwoording van de vragen toegezegd dat er tijdens de voornoemde eva-
luatie na twee jaar er ook gekeken wordt naar de keuze om van één naar drie wildbeheereenhe-
den te gaan.   
 

7. Beoogd effect 
• Meer streekgebonden wildbeheereenheden. 
• Betere onderbouwing van schadehistorie en afschotcijfers op regionaal schaalniveau, 

waardoor het faunabeheerplan een beter kader biedt voor juridisch houdbare besluiten, 
zijnde vrijstellingen, opdrachten en ontheffingen. 

• Bredere en meer op de regio gerichte advisering  van de wildbeheereenheden aangaande 
de faunabeheerplannen welke in opdracht van de faunabeheereenheid worden opgesteld. 

 
8. Argumenten 

1.1 Meerdere wildbeheereenheden is van belang voor de regionale herkenbaarheid.  
Iedere provincie in Nederland heeft meerdere Wildbeheereenheden. Het aantal WBE’s verschilt 
per provincie en ligt ongeveer tussen de 13 en 40. Flevoland is thans de enige provincie met 
maar 1 wildbeheereenheid. Hierdoor zijn de communicatielijnen tussen jager en de wildbeheer-
eenheid langer dan in andere provincies, wordt alle afschot en faunaschade toebedeeld aan één 
wildbeheereenheid, waardoor er geen regionale verschillen zichtbaar zijn en is er ook maar één 
wildbeheereenheid die advies uitbrengt aan de faunabeheereenheid aangaande faunabeheer-
plannen. Met het opdelen in 3 wildbeheereenheden, behoren de drie nieuwe wildbeheereenhe-
den nog steeds tot de grootste wildbeheereenheden in Nederland.  
 
1.2 Regionale herkenbaarheid is conform het advies uit 2018 van Van Hemmen. 
Gedeputeerde Staten hebben in 2018 een bestuurlijk verkenner, de heer van Hemmen, gevraagd 
om de wijze van  handeling en de wijze van besturen van de provincie, de Faunabeheereenheid 
Flevoland, de Stichting Faunabeheer Flevoland en de Wildbeheereenheid Flevoland onder de 
loep te nemen en te komen met adviezen om met name de governance te verbeteren. In oktober 
2018 komt de bestuurlijk verkenner met een aantal voorstellen, welke door GS bij besluit van  
30 oktober 2018 worden overgenomen. Het advies is middels een mededeling ook naar uw Sta-
ten gestuurd. Eén van de adviezen van de bestuurlijk verkenner is erop gericht om meer invul-
ling te geven aan de regionale herkenbaarheid van de wildbeheereenheid. Naar aanleiding hier-
van is in 2019 in de omgevingsverordening het aantal van maximaal vier wildbeheereenheden 
vastgelegd.  
 
1.3 Meer wildbeheereenheden zijn volgens BIJ12 van belang voor het duiden van faunaschade. 
Naast de eerder genoemde regionale herkenbaarheid, wijst BIJ12 Faunazaken in 2020 op het feit 
dat alle faunaschade en alle afschotgegevens gepresteerd worden op WBE-niveau en dat bete-
kent bij één WBE dat er binnen Flevoland niet zichtbaar wordt in welk deel de schade plaats-
vindt en waar het afschot wordt gerealiseerd.   
 
1.4 De Faunabeheereenheid hecht waarde aan meerdere regio specifieke adviezen. 
Ook het advies van de FBE uit 2020 komt met een aantal belangrijke voordelen van meerdere 
wildbeheereenheden. Voor de faunabeheereenheid is het van belang dat men bij nieuwe fauna-
beheerplannen meerdere regio specifieke adviezen krijgt, zodat men in het faunabeheerplan 
ook regio specifieke maatregel kan treffen.   
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1.5 Drie wildbeheereenheden is conform het advies van de Oprichtingscommissie. 
In 2021 de Oprichtingscommissie voor de oprichting van drie of vier wildbeheereenheden inge-
steld. De Oprichtingscommissie bestond uit de onafhankelijk voorzitter de heer H. Meijdam en 
een vier kwartiermakers, waarvan 3 jagers en één vertegenwoordiger vanuit de terrein behe-
rende organisatie voor de potentiële WBE NieuwLand. De commissie kreeg de taak mee een be-
argumenteerde keuze te maken voor 3 of 4 wildbeheereenheden, waarbij de laatste betrekking 
had op NieuwLand. Daarnaast is de commissie gevraagd om voor 1 januari 2022 de wildbeheer-
eenheden op te richten.  
In oktober 2021 heeft de Oprichtingscommissie geadviseerd om te gaan voor drie wildbeheer-
eenheden en niet voor vier. Daarbij is afgesproken dat er na twee jaar een evaluatie plaatsvindt, 
waarbij gekeken wordt of het misschien toch vier wildbeheereenheden moeten worden. Tevens 
adviseert de Oprichtingscommissie tot aanpassing van de Omgevingsverordening. Gedeputeerde 
Staten hebben bij besluit van 26 oktober 2021 het advies van de Oprichtingscommissie overge-
nomen en leggen het voorstel voor wijzing van de Omgevingsverordening aan uw Staten voor. 
 
1.6 Juridische borging is van belang. 
Op dit moment bevindt het project voor de nieuwe omgevingsverordening (Omgevingsverorde-
ning provincie Flevoland) zich in een afrondende fase. Het betreft een technisch juridische wijzi-
ging van de geldende Omgevingsverordening Flevoland. De nieuwe Omgevingsverordening pro-
vincie Flevoland treedt pas inwerking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. 
Vooralsnog is dat op 1 juli 2022.  
Het aanpassen van het aantal wildbeheereenheden is niet in meegenomen in de nieuwe omge-
vingsverordening. Hiervoor wordt separaat deze wijziging van de geldende èn de nieuwe Omge-
vingsverordening aan uw Staten voorgelegd.  

 
9. Kanttekeningen 

Vooruitlopend op de vaststelling van de wijziging van de Omgevingsverordening worden door de 
kwartiermakers, die zitting hadden in de Oprichtingscommissie, de drie nieuwe wildbeheereen-
heden opgericht bij de notaris. Hiermee zijn er op dat moment vier wildbeheereenheden in Fle-
voland.  
Qua aantal is dit conform de geldende regeling van ‘maximaal vier wildbeheereenheden’, qua 
werkgebied niet. De bestaande Wildbeheereenheid Flevoland werkt in het gehele grondgebied 
van de provincie Flevoland. De drie nieuwe wildbeheereenheden voldoen aan de regels die ge-
steld worden in deze wijzigingsverordening en werken in de gebieden Noordelijk, Oostelijk en 
Zuidelijk Flevoland. Dit is gedaan om te voorkomen dat er een situatie ontstaat, dat jagers de 
jacht, beheer en schadebestrijding niet meer kunnen uitvoeren. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening inzake 
omvang en begrenzing wildbeheereenheden in Flevoland 

2857268 Bijgevoegd 

Provinciaal Blad Ontwerp Verordening inzake wijziging omvang en be-
grenzing wildbeheereenheden in Flevoland 

2881777 Bijgevoegd 

Advies bestuurlijk verkenner 2319609 Bijgevoegd 

Advies Oprichtingscommissie drie of vier wildbeheereenheden 2853218 Bijgevoegd 

Advies Faunabeheereenheid 2694711 Bijgevoegd 
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