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Geacht College van Gedeputeerde Staten, geachte leden van Provinciale Staten,
Het bestuur van LTO Noord Flevoland heeft kennisgenomen van het feit dat de provincie Flevoland de Omgevingsverordening wil aanpassen en dat dit een beleidsarme exercitie zou worden. Graag wil ik mij tot u richten op een
onderdeel uit deze verordening, namelijk het faunabeheer.
Vorig jaar (augustus-september 2018) heeft de nieuwe Omgevingsverordening ter inzage gelegen. In deze
ontwerpverordening waren in het gedeelte over faunabeheer geen wijzigingen door Gedeputeerde Staten voorzien.
Na de periode van terinzagelegging, en de daarbij behorende inspraakmogelijkheid, zijn er alsnog door Gedeputeerde
Staten wijzigingen aangebracht in de faunaparagraaf van de verordening. Daarbij is nagelaten om deze wijzigingen
kenbaar te maken en tevens is verzuimd om de drie faunapartijen Faunabeheereenheid Flevoland (FBE), de Stichting
Faunabeheer Flevoland (SFF) en de Wildbeheereenheid Flevoland (WBE), alsmede de overige belanghebbende
partijen, waaronder LTO Noord, te informeren en de mogelijkheid tot inspraak te bieden.
De later door Gedeputeerde Staten in de Omgevingsverordening aangebrachte wijzigingen hebben verstrekkende
gevolgen voor het faunabeheer in Flevoland. Het in de faunawereld geroemde Flevolands model, waar bijvoorbeeld de
provincie Utrecht nu ook invulling aan wil geven, komt hiermee definitief te vervallen. Het Flevolands model heeft er
ruim 40 jaar voor gezorgd dat Flevoland de provincie was met een effectieve en efficiënte schadebestrijding. Dit
resulteerde erin dat Flevoland altijd het laagst scoorde als het ging om de uitkering van faunaschade. Dit alles gaat
door de voorgestelde wijziging in de verordening verloren.
De basis voor de efficiënte en effectieve schadebestrijding gebeurt tot dusver door de SFF. Het bestuur van deze
stichting, onder voorzitterschap van de heer André Groot Nibbelink, wordt gevormd door jagers en agrariërs. De SFF
zorgt voor beroepsmatig professioneel faunabeheer. Zij hebben hiervoor vier Bijzondere Opsporing Ambtenaren
(BOA’s) in dienst. Deze zorgen voor handhaving en toezicht in het buitengebied van Flevoland.
Zij zijn in staat om op te treden als bijvoorbeeld een vrijwillige jager wegens werkzaamheden niet kan optreden bij
schadebestijding. De SFF handhaaft het faunabeheerplan en voert ook tal van andere beheers- en controletaken uit.
Door de wijziging in de verordening is de SFF straks alleen nog verantwoordelijk voor het beheer rondom valwild,
vervalt hun erkenning als BOA en daarmee wordt het hen onmogelijk gemaakt om onder andere hun belangrijke taak
met betrekking tot handhaving van het faunabeheerplan uit te voeren. Ook de efficiënte en effectieve manier van
schadebestijding komt hiermee te vervallen. Dit betekent dat de agrarische sector nu alleen afhankelijk wordt van de
vrijwillige jagers, al of niet verenigd in de WBE(‘s).
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Dit zal ertoe leiden (gezien de ervaringen in de overige provincies) dat er niet altijd meer adequaat opgetreden kan
worden in geval van dreigende schade. Dat betekent dus meer schade voor de agrariërs en meer schade-uitkeringen
door de provincie.
Als bestuur van LTO Noord Flevoland ontraden wij u dan ook om voorgestelde wijzing door te voeren. Mocht u toch
besluiten akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging dan verzoeken wij u om eerst de handhaving, effectieve en
efficiënte manier van schadebestrijding aan de voorkant te borgen.
Wij zijn altijd bereid om deze reactie mondeling toe te lichten.
Hoogachtend,

Arnold Michielsen,
Voorzitter LTO Noord provincie Flevoland
Portefeuillehouder Flora en Fauna LTO Noord regio West
Vice-voorzitter Faunabeheereenheid Flevoland
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