M25

Motie “Vaststelling Faunabeheerplan Vos 2020-2025”
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op donderdag 9 en vrijdag 10 juli 2020,

Constaterende dat:






Op 4 februari 2020 Gedeputeerde Staten van Zeeland (GS) “Het Faunabeheerplan Vos 2020 2025” van de Faunabeheereenheid Zeeland(FBE) hebben ontvangen.
Alle stakeholders, die betrokken zijn bij het opstellen van “Het Faunabeheerplan Vos”, dit plan
ondersteunen.
De voorbereiding van “Het Faunabeheerplan Vos” enkele jaren in beslag heeft genomen.
“Het Faunabeheerplan Vos” goed is onderbouwd met maatregelen die effectief zijn om het
aantal vossen in Zeeland beheersbaar te houden ter bescherming van onze weidevogels en
dan vooral de bodembroeders.
Naar aanleiding van de in het “Faunabeheerplan Vos” gevraagde vergunning voor het beheer
van vossen in Natura 2000-gebieden in Zeeland door GS, middels een brief van 5 maart
2020, aanvullende gegevens bij de FBE zijn opgevraagd.

Van mening zijnde dat:





De vraag naar extra gegevens voor een passende beoordeling van “Additioneel vossenbeheer
in Natura 2000-gebieden in de provincie Zeeland” al geleid heeft tot uitstel van voorgestelde
maatregelen in “Het Faunabeheerplan Vos 2020 -2025” en dus een vertraging van effectief
beheer van vossen in Zeeland.
Verdere vertraging van effectief vossenbeheer in Zeeland volstrekt ontoelaatbaar is
De procedure voor de maatregelen in de Natura 2000-gebieden in de provincie Zeeland via
een apart traject, namelijk middels een behandeling van de aanvraag van de NB-vergunning,
kan lopen en een besluit over het “Het Faunabeheerplan Vos 2020 -2025” niet in de weg mag
staan.

En verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:



“Het Faunabeheerplan Vos 2020 -2025” van de Faunabeheereenheid Zeeland zo snel
mogelijk vast te stellen vooruitlopend op het besluit inzake “Additioneel vossenbeheer in
Natura 2000-gebieden”.
De procedure voor de maatregelen van “Additioneel vossenbeheer in Natura 2000-gebieden”
via een apart traject, namelijk middels een behandeling van de aanvraag van de NBvergunning, te laten lopen.

En gaan over tot de orde van de dag.
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