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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit:

: 31 januari 2018
: 13 maart 2018

Vragen nr. 14

Vragen van de heer F.J. Kramer (GroenLinks) over samenstelling Faunabeheereenheid
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 31 januari 2018 door het lid van Provinciale Staten, de heer F.J.
Kramer (GroenLinks), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
In de vergadering van NLM op 19 oktober 2017 zei de gedeputeerde het volgende: “De heer
Bond (ged.) zegt dat de verordening voldoet aan de definitie van maatschappelijke organisaties.
Die vraag is aan het ministerie voorgelegd. De Dieren-, Fauna- en Vogelbescherming is nadrukkelijk gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van de faunabeheereenheid. Tot nu toe hebben zij daaraan geen gehoor gegeven en zij zijn daartoe ook niet te verplichten. De gedeputeerde zou het op prijs stellen als ook Statenfracties hen daarop willen aanspreken.”
Zoals toegezegd in die vergadering heeft mevrouw Pels van de fractie van GroenLinks de genoemde organisaties benaderd. Naar aanleiding van deze contacten kunnen nog geen definitieve conclusies worden getrokken. Er volgt nog een afrondend gesprek. Echter, eerst wil GroenLinks aan GS nog de volgende vragen voorleggen:

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
INLEIDING ANTWOORDEN:
De Faunabeheereenheid (FBE) is een zelfstandige stichting en het samenstellen van het bestuur
van de FBE is de verantwoordelijkheid van de FBE zelf, binnen de kaders die de Wet natuurbescherming en de Verordening Faunabeheer Provincie Noord-Holland stelt. De rol van ons college
hierbinnen is om te toetsen of het bestuur voldoet aan deze kaders. De gedeputeerde Flora en
Fauna heeft de FBE geadviseerd de genoemde partijen uit te nodigen, maar de FBE gaat zelf
over zijn bestuurssamenstelling.
Vraag 1:
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GS ziet zichzelf als het orgaan dat erop toeziet dat de Faunabeheereenheid (FBE) wordt samengesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Klopt dat?
Antwoord 1:
Ja. Wij toetsen of de bestuurssamenstelling van de Faunabeheereenheid voldoet aan de eisen
zoals gesteld in de Wet natuurbescherming en de Verordening Faunabeheer Provincie NoordHolland.
Vraag 2:
Is GS bij het doen van voorstellen aan PS uitgegaan van de tekst van artikel 3.12, lid 2, van de
Wet Natuurbescherming en van de bedoeling van de wetgever zoals verwoord in de Memorie
van Toelichting?
Antwoord 2:
Ja.
Vraag 3:
Is GS het met ons eens dat uit de MvT blijkt dat in het FBE bestuur “maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd [zijn] die belang hebben bij de uitvoering van het faunabeleid”, zoals
“jachthouders: jagers, landbouwers en terreinbeherende organisaties” en dat daarnaast, op uitnodiging, ook “andere [dan de genoemde] maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen
aan de vergaderingen van het bestuur”, waaronder “organisaties die de belangen van natuur of
dieren behartigen, mits hun doelstellingen niet haaks staan op de uitgangspunten van het faunabeheerplan”? (zie MvT p. 224/225)
Antwoord 3:
Ja.
Vraag 4:
Moet de uitnodiging aan de Dieren-, Fauna- en Vogelbescherming om ‘zitting te nemen in het
bestuur’ van de FBE worden uitgelegd als verzoek om volwaardig lid te worden óf om deel te
nemen aan de vergaderingen van dat bestuur? Mag er van worden uitgegaan dat GS en het FBE
bestuur zich in elk geval op het standpunt stellen dat de doelstellingen van genoemde organisaties niet haaks staan op de uitgangspunten van het Faunabeheerplan?
Antwoord 4:
In artikel 2.2 van de Verordening Faunabeheer Provincie Noord-Holland is bepaald dat de drie
door u genoemde organisaties worden uitgenodigd voor vergaderingen van het bestuur van de
Faunabeheereenheid en dat zij de mogelijkheid hebben om het bestuur te adviseren. Daarnaast
heeft gedeputeerde Bond, ten tijde van de voorbereiding van de provinciale verordeningen onder de Wet natuurbescherming, tweemaal persoonlijk gesproken met de directeur van de Vogelbescherming en gevraagd of Vogelbescherming geïnteresseerd zou zijn om zitting te nemen
in het te vormen bestuur van de FBE Noord-Holland. Vanwege capaciteitsafwegingen heeft de
directeur besloten landelijk het Provinciale beleid te toetsen aan de hand van de faunabeheerplannen en geen zitting te nemen in Stichtingsbesturen van Provinciale Faunabeheereenheden.
Overigens zijn wij van mening dat de doelstellingen van genoemde organisaties niet persé
haaks staan op de uitgangspunten van de Noord-Hollandse faunabeheerplannen.
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Vraag 5:
Kunt u aangeven hoe men bij het samenstellen van het bestuur van de FBE in Noord-Holland
feitelijk te werk is gegaan? Welke personen en organisaties zijn door welke instantie benaderd
en aangeschreven? Kunt u de uitnodigingen, reacties e.d. aan PS doen toekomen of, indien nodig, vertrouwelijk ter inzage leggen? Hebben genoemde reacties nog geleid tot bijzondere
waarnemingen en/of acties van GS?
Antwoord 5:
De Faunabeheereenheid is een zelfstandige stichting en het samenstellen van het bestuur van
de Faunabeheereenheid is de verantwoordelijkheid van de Faunabeheereenheid zelf, binnen de
kaders die de wet en de verordening stelt. Wij beschikken niet over de uitnodigingen of reacties
waar u naar vraagt. Zie voor het overige ons antwoord op vraag 1.
Vraag 6:
Is men in de benadering van de Dieren-, Fauna- en Vogelbescherming nog tegen bijzondere
problemen aangelopen? Wat is volgens de FBE, resp. GS, de reden waarom zij tot op heden niet
deelnemen aan (de vergaderingen van) het bestuur?
Antwoord 6:
Zie ons antwoord op vraag 5.
Vraag 7:
Worden er nog voorwaarden verbonden aan deelname van laatstgenoemde organisaties? Zo ja,
welke? Mochten deze organisaties er blijk van geven alsnog deel te willen nemen, welke stappen
moeten er dan nog worden gezet om deelname te effectueren? Mochten genoemde organisaties
nog behoefte hebben aan overleg met de FBE is er dan ruimte voor een open gesprek?
Antwoord 7:
Zie ons antwoord op vraag 5. Overigens heeft de adjunct-secretaris van de Faunabeheereenheid
bevestigd dat, indien zich een organisatie wendt tot de Faunabeheereenheid met het verzoek
om zitting te nemen in het bestuur én dit zou passen binnen de kaders van de Verordening
Faunabeheer Provincie Noord-Holland, een gesprek kan worden aangegaan.
Vraag 8:
Kunt u per provincie een overzicht geven van welke organisaties er vertegenwoordigd zijn in het
bestuur van de faunabeheereenheden?
Antwoord 8:
Op basis van de inhoud van de websites van de verschillende Faunabeheereenheden in Nederland (datum van raadpleging: 8 februari 2018) is het onderstaande overzicht opgesteld:
Faunabeheereenheid Groningen:
- onafhankelijk voorzitter
- jachthouders met een jachtakte
- terreinbeherende organisaties (Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer)
- agrarische sector
- private grondeigenaren
- maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van
populaties van in het wild levende dieren
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- maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van
populaties van in het wild levende dieren
Faunabeheereenheid Fryslân:
- onafhankelijk voorzitter
- terreinbeherende organisaties
- verenigingen van jachtaktehouders
- verenigingen van agrariërs
- Friesch Particulier Grondbezit
Het ligt in de bedoeling dat binnenkort door GS benoemd wordt als vertegenwoordiger
van een maatschappelijke organisatie:
- Kollektiven Beried Fryslân
Faunabeheereenheid Drenthe:
• onafhankelijk voorzitter
• NOJG en KNJV
• Natuurmonumenten/Drents Landschap
• Staatsbosbeheer
• natuurbeschermingsorganisaties
• LTO-Noord
• Drents Particulier Grondbezit (DPG)
Faunabeheereenheid Overijssel:
- onafhankelijk voorzitter
- LTO Noord
- Federatie Particulier Grondbezit
- Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), Nederlandse Organisatie voor Jacht
en Grondbeheer (NOJG), Vereniging Het Reewild (VHR)
-Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten
Faunabeheereenheid Flevoland:
- onafhankelijk voorzitter
-de Nederlandse Jagersvereniging
-de Nederlandse Organisatie Jacht en Grondgebruik
- Vereniging Nederlandse Gemeenten
- Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord
- Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
-Staatsbosbeheer (SBB)
-het Flevolandschap en Natuurmonumenten
-het Waterschap Zuiderzeeland (Twijfel, zouden wel jachthouder kunnen zijn op hun terreinen)
-de Dierenbescherming
Faunabeheereenheid Gelderland:
- onafhankelijk voorzitter
-Drie personen namens de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO)
-Drie personen namens de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
-Drie personen namens de Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en
Grondbeheer (NOJG) en de Vereniging Wildbeheer Veluwe (VWV)
-Drie personen namens de terreinbeherende organisaties Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
-Twee personen namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijksvastgoedbedrijf
- Eén persoon namens de Dierenbescherming
Faunabeheereenheid Utrecht:
-voorzitter
-Utrechts Particulier Grondbezit
-Staatsbosbeheer
-KNJV
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-LTO Noord
-Utrechts Landschap
-Dierenbescherming
Faunabeheereenheid Zuid-Holland:
- onafhankelijk voorzitter;
- Federatie Particulier Grondbezit;
- Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer;
- LTO Noord afdeling Zuid-Holland;
- Vereniging Natuurmonumenten en Stichting het Zuid-Hollands Landschap;
- Vereniging Boerennatuur Zuid-Holland en de Dierenbescherming.
Faunabeheereenheid Zeeland:
- voorzitter
- Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (ZLTO)
- Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
- Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG)
- Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
- Dierenbescherming
Faunabeheereenheid Noord-Brabant:
- onafhankelijk voorzitter
- Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
- Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV)
- Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG)
- Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
- Natuurmonumenten en Brabants Landschap
- Staatsbosbeheer
- Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL)
- Dierenbescherming
- Brabantse Milieufederatie (BMF)
Faunabeheereenheid Noord-Holland
- onafhankelijk voorzitter
- LTO Noord
-De jagersvereniging, Nederlandse organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) en de
WBE’s in Noord-Holland
-Hollands Particulier Grondbezit (HPG)
- Staatsbosbeheer
- Stichting Landschap Noord-Holland (LNH) en Vereniging Natuurmonumenten (NM),
Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) & Waternet (Gemeente Amsterdam), NV. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)
-samenwerkingsverband van de 4 agrarische collectieven (voormalige agarische natuurverenigingen) in Noord-Holland, te weten De Lieuw, Waterland en Dijken, NoordHolland Zuid & Noord-Holland Noord
Faunabeheereenheid Limburg:
- onafhankelijk voorzitter
- Drie personen namens Limburgs Particulier Grondbezit
- Drie personen namens Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging & Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer
- Drie personen namens Limburgse Land- en Tuinbouw Bond
-Stichting Het Limburgs Landschap
-Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
-Staatsbosbeheer
-Dierenbescherming Regio Zuid
-Natuur en Milieufederatie Limburg
-Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
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