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:

Geacht college, 

Namens de Wildbeheereenheid Flevoland stuur ik u de zienswijze op de ontwerp-verordening tot 

wijziging van de omvang en begrenzing van wildbeheereenheden in Flevoland. 

De voorgestelde wijziging is onnodig, onwenselijk, in strijd met de bevoegdheid van Provinciale 

Staten, in strijd met de intentie van de wetgever, maakt op onrechtmatige wijze inbreuk op de 

rechten van de bestaande wildbeheereenheid, gaat voorbij aan de belangen van de direct 

belanghebbenden, maakt in breuk op het verenigingsrecht en is in strijd met de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

Redenen om inwerkingtreding van de ontwerp verordening ten stelligste te ontraden! 

Onnodig 

De voorgestelde wijziging van de regels m.b.t. de omvang en de begrenzing van de 

wildbeheereenheden in Flevoland is zonder enige noodzaak. Dit maakt de toepassing van de 

bevoegdheid van Provinciale Staten om bij verordening regels te geven over de omvang en 

begrenzing uiterst bedenkelijk. Immers het doel van de bevoegdheid is om de belangrijke 

uitvoerende taak van de wildbeheereenheid te verzekeren. 

De taken van de wildbeheereenheid zijn wettelijk verankerd in artikel 3.14, eerste lid, van de Wet 

natuurbescherming en bestaat letterlijk uit: 

-de uitvoering van het vastgestelde fauna beheerplan;

-het bevorderen van duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren;

-de bestrijding van schadeveroorzakende dieren en

-de jacht.

Het geven van regels m.b.t de omvang en begrenzing van de wildbeheereenheid dient in dit kader 

noodzakelijk te zijn. 
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Ad b. het duiden van fauna schade is een taak van de jachthouders met jachtakte op grond van 

bijvoorbeeld artikel 3.20 van de Wet natuurbescherming: de jachthouder doet datgene wat 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 Flevoland. Het is dus wettelijk geregeld en kan geen argument zijn 

om de wijziging van de bestaande verordening te dragen! 

Ad c. het verkrijgen van regio specifieke adviezen over de faunabeheerplannen. 

Ook dit argument is niet draagkrachtig voor het besluit omdat in artikel 3.12, lid 6, van de Wet 

natuurbescherming de Faunabeheereenheid1 voorschrijft om de WBE te horen voordat zij de 

faunabeheerplannen vaststelt. Dit stelt de FBE in de gelegenheid om aan de WBE alle vragen te 

stellen over de tot de taak van de WBE behorende uitvoering van faunabeheerplannen en dus ook 

(regio-)specifieke vragen. Het spreekt voor zich dat de WBE Flevoland ook de regio specifieke vragen 

kan beantwoorden, bijvoorbeeld door aan de jachthouders (leden!) in het desbetreffende deel van 

de provincie naar hun mening en ervaringen te vragen. 

Niet valt in te zien hoe deze argumenten voor het voorgenomen wijzigingsbesluit enige grondslag 

kunnen vormen. 

Toelichting 

Mocht het voorgaande u aanleiding geven om een nadere toelichting te vragen dan is cliënte 

daartoe bereid. 

Dringend verzoek 

Redenen om het college van Provinciale Staten met klem te verzoeken om de voorgestelde wijziging 

conform de ontwerp-verordening niet vast te stellen. 

1 De FBE heeft tot taak om faunabeheerplannen vast te stellen voor het duurzaam beheer van populaties, de

bestrijding van schade veroorzakende dieren en de jacht. 
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