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ALGEMEEN

De wereld rond faunabeheer is stevig in beweging. Een kleine inventarisatie leverde landelijk ruim 
30 rechtszaken op die op dit moment tegen besluiten van G.S. (ontheffingen en faunabeheerplannen) 
zijn aangespannen. De discussie komt in veel gevallen neer op de onderbouwing. Schade door 
diersoorten is natuurlijk een menselijke maat, partijen die tegen ingrijpen zijn wijzen dan ook continu 
op de alternatieven die er zouden moeten zijn. Aan de faunabeheereenheden de taak deze zo goed 
mogelijk uit te werken en handelingen te onderbouwen. Het melden van schades op 
www.faunaschade.nl en het aanvragen van tegemoetkomingen op “Mijn Faunazaken” (BIJ12) is 
essentieel om aan te geven dat er een noodzaak is om in te grijpen. Maar ook het melden van de 
uitgevoerde maatregelen uitgevoerd door jagers en andere uitvoerders is van groot belang. Jaarlijks 
rapporteert Faunabeheereenheid Gelderland eind juli over de uitgevoerde handelingen in het 
voorliggende beheerjaar. Deze jaarrapportages kunt u op onze website bekijken. 
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JURIDISCHE ONTWIKKELINGEN

Zoals bekend is op basis van de uitspraak van de Rechtbank Arnhem het GS-goedkeuringsbesluit van 
het faunabeheerplan jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023 vernietigd. Gezien de jurisprudentie van 
de afgelopen jaren een opvallende uitspraak, toch had dit tot gevolg dat wij u op 17 augustus hebben 
geïnformeerd dat u de landelijke vrijstelling in Gelderland per 18 augustus niet meer mag gebruiken. 
De afgelopen drie weken is er in overleg met de provincie gewerkt aan een oplossing. Inmiddels is 
deze gevonden. Vanochtend heeft G.S. met aanvullende informatie opnieuw het faunabeheerplan 
jacht en uitvoering vrijstelling goedgekeurd. Zoals de Rechtbank in haar uitspraak heeft bepaald is 
dit goedkeuringsbesluit voorzien van meer onderbouwing. Dit laatste moest op basis van de huidig 
beschikbare gegevens worden onderbouwd. Het door de Provincie ingestelde beroep bij de Raad van 
State blijft staan, omdat de provincie het niet eens is met de uitspraak. Dit goedkeuringsbesluit maakt 
echter dat met name in de fruitsector, vooral nu bij het afrijpen van de oogst, weer uitvoering kan worden 
gegeven met het voorkomen van schade. De uitspraak en het vervolg maken wel duidelijk dat ook 
schades waar geen tegemoetkoming voor kan worden aangevraagd beter inzichtelijk moeten zijn om in de 
toekomst de vrijstelling ook op het gebied van schadehistorie beter moet worden onderbouwd. Al is het 
alleen maar om mogelijke discussie te voorkomen.

Met ingang van heden (7 september) mag weer gebruik gemaakt gaan worden van de landelijke 
vrijstelling in Gelderland.

GANZENBEHEER  

Per 1 juli 2021 heeft de Faunabeheereenheid in samenwerking met de Jagersvereniging het voor elkaar 
gekregen om een ganzenafleverpunt in de West-Betuwe te organiseren. In juli werden 209 grauwe ganzen 
afgeleverd, in augustus waren dat er 620. Door dit ganzenafleverpunt willen de Faunabeheereenheid en 
het onder haar opererende Ganzenafstemmingskader (GAK) voorkomen dat jagers geen uitvoering aan de 
ontheffing geven omdat er geen afzet is van ganzen. Op basis van de actuele registratie in het FRS kunnen 
we concluderen dat in augustus 620 van de 1351 afgemelde ganzen hun weg naar de poelier gevonden 
hebben. Een mooi resultaat waarmee kwalitatief mooie en goede producten kunnen worden gemaakt.

AANPASSING ONTHEFFING KONIJN

De Faunabeheereenheid heeft in overleg met de provincie de ontheffing konijn uitgebreid. Het is nu op 
basis van de ontheffing ook mogelijk om konijnen te verplaatsen naar gebieden waar het wenselijk is 
om de konijnenstand te verbeteren. Hierbij wordt geen toestemming verleend voor het verplaatsen naar 
jachtvelden waar het konijn actief bejaagd wordt. Het gaat hier m.n. om verplaatsen naar gebieden waar 
het konijn een belangrijke rol kan spelen in natuurlijke processen.  
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FAUNASCHADEMELDINGEN  

Ervaart u of uw grondgebruiker faunaschade dan is het belangrijk dat u die schade meldt. Alleen 
schademeldingen kunnen inzicht geven in de noodzaak van schadebestrijding. De provincie hanteert 
hierbij een minimale norm van provinciaal €10.000,- voor een bepaalde diersoort, daarbij komt de norm 
per WBE van minimaal €500,-.

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming in ontstane faunaschade dient u een verzoekschrift in te 
dienen bij BIJ12 via MijnFaunazaken (www.mijnfaunazakenbij12.nl). Zo ontstaat er een schadehistorie 
die nodig is voor eventueel toekomstige schadebestrijding. Heeft u wel schade maar geen behoefte om 
deze te melden voor een tegemoetkoming meldt deze schade dan via mob.faunaschade.nl (per telefoon) 
of via www.faunaschade.nl. Voor beide schademeldingsportalen heeft u als agrariër een account in het 
SRS nodig. Die heeft u waarschijnlijk al wanneer u deze nieuwsbrief via email rechtstreeks vanuit het FRS 
ontvangt. Voeg ook foto’s toe van de schadebeelden. Schadebeelden helpen ons ook bij de onderbouwing 
voor de mate waarin schade zich kan verspreiden.

VERWILDERDE DUIF EN VERWILDERDE GANS

Recent heeft de FBE ook een opdracht ontvangen voor het met het geweer mogen doden van verwilderde 
duiven en verwilderde ganzen. Deze opdracht is verleend aan alle jachtaktehouders buiten de bebouwde 
kom en kunnen middels “melden” => “Afschot en maatregelen” in heel Gelderland in het FRS worden 
afgemeld.

TELDATA 2021 

Op 2 oktober a.s. is van 23.00 tot 0.00 de tweede ronde van de hazentelling 2021. Inmiddels kijken 
wij samen met de Jagersvereniging naar de resultaten. De eerste ronde op 27 maart jl. werd op 
ruim 100 locaties uitgevoerd. LET OP: houd de oppervlakte beperkt van ca 100ha tot max 200 
ha. Gebieden die groter zijn worden onnauwkeuriger. De telling dient plaats te vinden met een 
warmtebeeld camera. Velden die betrokken zijn hebben ook veelal hun landgebruik gegevens al 
aangeleverd. Een aantal moet dit nog doen. Graag zo spoedig mogelijk aanleveren dan kunnen we 
deze verwerken.

FLYER VHR

Vereniging Het Ree is belangbehartiger van het ree. Naast het bevorderen van onderzoek en het 
organiseren van onderwijs is het verspreiden van praktische kennis van groot belang. Daartoe heeft 
de VHR regio Veluwe-Rivierenland een informatieve flyer gemaakt. Onder andere zijn onderwerpen 
als leefwijze, beheermaatregelen, doodsoorzaken en het voorkomen van onnodig leed kort en krachtig 
benoemd. De flyer geeft argumenten om met een groter publiek in gesprek te gaan over het hoe en 
waarom van beheermaatregelen.

Graag zorgt de VHR Veluwe-Rivierenland ervoor dat u in het bezit komt van deze flyer. U kunt als WBE 
secretaris contact opnemen via veluwerivierenland@hetree.nl.


