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AMENDEMENT Statenvoorstel Implementatie Wet Natuurbescherming

Van de leden M. Rijksen ChristenUnie, ii. de Visser SGP, AL Geluk CDA en N. Heerkens VVD

De Staten van Zeeland;
in vergadering bijeen op 4 november 2016;

wijzigt de toelichting in de verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017 behorend bij het
Statenvoorstel Implementatie Wet Natuurbescherming (DlO-WBN-087):
Artikel 4.7 Eisen aan een faunabeheerplan Uitoefening jacht
-

Hoewel de Wnb in artikel 312, eerste lid aangeeft dat ook de uitoefening van de jacht moet
geschieden overeenkomstig een faunabeheerplan, biedt de Wnb weinig ruimte om regels te stellen
aan faunabeheerplannen ten aanzien van de jacht. Bovendien blijkt uit de wetsgeschiedenis dat het
niet de bedoeling is vooraf afschotplannen te maken ter uitoefening van de jacht. De Wnb regelt
centraal al het noodzakelijke ten aanzien van de jacht.
Onder andere op basis van de op grond van artikel 3.13 van de Wnb verplicht door jachtaktehouders
te overleggen afschotgegevens wordt in het faunabeheerplan richting gegeven aan de nodige
inspanningen. In aanvulling op de wettelijke bepalingen is het wenselijk om via het faunabeheerplan
inzicht te krijgen in de uitoefening van de jacht.
De jachthouder moet, met inachtneming van het faunabeheerplan, bepalen wat in zijn jachtveld
nodig is om een redelijke wildstand te handhaven. Daarnaast staat de uitoefening van de jacht in
dienst van schadebestrijding. Deze samenhang met schadebestrijding en een inschatting van de mate
waarin wildsoorten jacht verdragen, moet uit het faunabeheerplan blijken.
als volgt (wijziging ten opzichte van voorstel is onderstreept):

Artikel 4.7 Eisen aan een faunabeheerplan Uitoefening jacht
-

Hoewel de Wnb in artikel 3.12, eerste lid aangeeft dat ook de uitoefening van de jacht moet
geschieden overeenkomstig een faunabeheerplan, biedt de Wnb weinig ruimte om regels te stellen
aan faunabeheerplannen ten aanzien van de jacht. Bovendien blijkt uit de wetsgeschiedenis dat het
niet de bedoeling is vooraf afschotplannen te maken ter uitoefening van de jacht. De Wnb regelt
centraal al het noodzakelijke ten aanzien van de jacht.
Bij het opstellen van het faunabeheerplan wordt gebruik gemaakt van de verplicht door jagers te
overleggen afschotgegevens (artikel 3.13 Wnb) en door eenieder vrijwillig te verstrekken

schattingen, trends en waar redelijkerwijs mogelijk trendtellingen. Deze gegevens kunnen door
soortengegevensverzamelende organisaties worden verstrekt.
—

—

De jachthouder moet, met inachtneming van het faunabeheerplan, bepalen wat in zijn jachtveld
nodig is om een redelijke wildstand te handhaven. Daarnaast staat de uitoefening van de jacht in
dienst van schadebestrijding. Deze samenhang met schadebestrijding en een inschatting van de mate
waarin wildsoorten jacht verdragen, moet uit het faunabeheerplan blijken.
Toelichting:

Jachtaktehouders zijn alleen verplicht om gegevens over hun afschot te verstrekken aan
faunabeheereenheden. Zij kunnen noch door provincies, noch door faunabeheereenheden,
publiekrechtelijk worden verplicht om verdere gegevens te verstrekken. Dit is overigens ook niet
nodig, omdat de faunabeheereenheid doorgaans beschikt over vrijwillig door eenieder te
verstrekken schattingen, trends en waar redelijkerwijs mogelijk —trendtellingen.
—

Zowel in de memorie van antwoord op de Wet (26-10-2015) als in een briefvan de Staatsecretaris
van Economische zaken aan de voorzitter van de eerste Kamer de Staten-Generaal (20-05-2016) staat
expliciet beschreven dat voor een faunabeheerplan voor de jacht afschotgegevens en door eenieder
vrijwillig te verstrekken schattingen, trends en waar redelijkerwijs mogelijk tellingen bevat. Deze
vrijwilligheid staat niet expliciet in de verordening genoemd. Door dit amendement wordt de
toelichting op de verordening verscherpt en in overeenstemming gebracht met de landelijke regels.
—

—

NB: Dit amendement gaat enkel over de jacht, niet over populatiebeheer of schadebestrijding. De
jacht vindt plaats tijdens het jachtseizoen op de eend, haas, houtduif, konijn en fazant. De wet gaat
er vanuit dat de jachthouder zelf verantwoordelijk is voor het behoud van een redelijke wildstand in
zijn jachtveld en het voorkomen van schade door het in zijn jachtveld aanwezig wild. De provincie
beschikt niet over de bevoegdheid om een jachthouder zijn recht op het uitoefenen van de jacht te
ontzeggen.
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