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Betreft: Besluit op grond van hoofdstuk S Verordening faunabeheer

17JAN, 2019
Kenmerk

Geachte heer Sibbing,
Op 17juli 2018 heeft over de uitvoering van het faunabeheer in de re
gio Zuid-Kennemerland een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen
gedeputeerde Bond, u namens de wildbeheereenheid Zuid
Kennemerland, de heer Cousin namens Waternet, mevrouw Van We
semael namens Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de heer Lokker
namens de Faunabeheereenheid Noord-Holland. Aanleiding voor dit
overleg is de omstandigheid dat in de regio Zuid-Kennemerland is ge
bleken dat de samenwerking tussen partijen binnen een gezamenlijke
wildbeheereenheid, onvoldoende gestalte krijgt. Naar aanleiding van
deze situatie hebben wij beoordeeld of ten aanzien van uw wildbeheer
eenheid toepassing gegeven kan worden aan hoofdstuk 5 van onze
Verordening faunabeheer Noord-Holland (hierna: verordening).
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Uw kenmerk

Beoordeling inhoudelijke aspecten
Wildbeheereenheden voeren het wildbeheer in Nederland uit. Onze ver
ordening beoogt om wildbeheereenheden van substantiële omvang te
hebben, zowel qua ledenaantal als werkgebied. Daarom kent de veror
dening een omvangseis van minimaal 7.500 hectare voor het werkge
bied van een wildbeheereenheid (artikel 4.1). Tevens beoogt de veror
dening om de samenwerking tussen terreinbeherende organisaties en
jagers te stimuleren. Dit alles is bedoeld om te komen tot een adequate,
planmatige en daarmee betere uitvoering van het faunabeheer.
In de regio Zuid-Kennemerland is gebleken dat partijen door de vereiste
minimale oppervlakte van 7.500 hectare niet tot een goede samenwer
king binnen een gezamenlijke wildbeheereenheid komen. Binnen deze
regio vallen de Amsterdamse Waterleidingduinen en Nationaal Park
Zuid-Kennemerland, waar het beheer van damherten plaatsvindt ter
voorkoming van schade aan natuurwaarden en landbouw en bevorde
ring van de verkeersveiligheid. Omdat de huidige situatie verstorend
kan werken voor de uitvoering van faunabeheertaken door terreinbehe
rende organisaties, achten wij het noodzakelijk dat de Amsterdamse
Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland niet binnen
het werkgebied van de lokale wildbeheereenheid Zuid-Kennemerland
vallen. Dat zou er echter toe leiden dat deze wildbeheereenheid niet
meer voldoet aan de oppervlakte-eis van minimaal 7.500 hectare. Inge
volge hoofdstuk 5 van de Verordening faunabeheer kan ons college
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besluiten om geen toepassing te geven aan, dan wel af te wijken van,
één of meerdere bepalingen van de verordening. Vanwege het grote
belang dat met het damhertenbeheer is gemoeid en een onbillijkheid
van overwegende aard in verband met de rechtszekerheid van de wild
beheereenheid Zuid-Kennemerland zien wij aanleiding om artikel 4.1
van de verordening ten aanzien van uw wildbeheereenheid niet toe te
passen. Deze afwijking van de verordening is beperkt van aard, want
geldt slechts zolang het streefaantal van de damhertenpopulatie, zoals
beschreven in het Faunabeheerplan damherten 201 6-2020, nog niet is
bereikt. Wanneer dit streefaantal bereikt wordt verwachten wij van de
partijen dat zij alsnog tot een succesvol samenwerkingsverband zijn
gekomen.
Beslissing
Gelet op het voorgaande besluiten wij om ten aanzien van uw wildbe
heereenheid het vereiste van de minimale oppervlakte van het werkge
bied, zoals neergelegd in artikel 4.1 van de verordening, niet toe te
passen. Wij verbinden als voorschrift aan dit besluit dat dit slechts geldt
zolang het streefaantal van de damhertenpopulatie, zoals beschreven in
het Faunabeheerplan damherten 201 6-2020, nog niet bereikt is.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

desecretaris
RechtsrnkJdele

A.

.

.

van Dijk

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaar
schrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar
bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoe
ken: www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als be
zwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bi] de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
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