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Verzoek coalitie standpunten 
Datum: 25 maart 2019 

Aan: De informateur Dhr. R. Verhulst 

 

Jagersvereniging vraagt bij de coalitie bespreking 

aandacht voor biodiversiteit in relatie tot faunabeheer 
 

Inleiding 

In Zeeland zijn de gesprekken over de vorming van nieuwe een nieuwe coalitie en een 

coalitieakkoord begonnen. Bepaalde onderdelen van het coalitieakkoord van Gedeputeerde 

Staten zijn voor de jagers in onze provincie erg belangrijk. Een belangrijk deel van de 

bevoegdheden met betrekking tot natuur- en faunabeheer vallen immers onder de 

bevoegdheid van de provincie. De nieuwe coalitie bepaalt het uitvoeringsprogramma van de 

Wet Natuurbescherming (mogelijk straks de Omgevingswet). Namens alle jagers en andere 

natuurliefhebbers in de provincie vraagt  de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de 

partijen om nadrukkelijk aandacht te besteden aan een beter leefbaar platteland en hier ook 

voldoende middelen voor vrij te maken.  

 

Veranderend landelijkgebied 

Iedereen kan zien dat ons landschap de afgelopen jaren ingrijpend veranderd is. Sommige 

diersoorten profiteren daar in onze provincie van zoals ganzen, reeën en vossen, waarmee 

het extreem goed gaat, terwijl weide-, akker en kustvogels dreigen te verdwijnen.  

Onze agroproductie loopt wereldwijd voorop in kwaliteit en productie per ha., maar 

biodiversiteit op het boerenland en in onze natuurgebieden staat onder druk. Daarnaast is er 

een trend in de samenleving dat steeds meer Nederlanders wild willen eten omdat dit bij 

uitstek biologisch, duurzaam en lokaal geproduceerd vlees is.  

 

Maatschappelijke veranderingen 

De Rijks- en provinciale overheid doet een steeds groter beroep op de vrijwillige jagers voor 

de uitvoering van haar beleid en tegelijkertijd lopen de investeringen voor o.a. toezicht in 

het buitengebied terug. We zien de georganiseerde criminaliteit in het buitengebied hand 

over hand toenemen. 

 

Veranderde positie jagers 

De overheid vraagt steeds meer van jagers verenigd in Wildbeheereenheden. Het heeft direct 

te maken met de positie van de Nederlandse jagers: zij staan middenin de samenleving, op 

het kruispunt van belangen en ontwikkelingen in het landelijk gebied. Jagers zijn gewone 

Nederlanders met enorme betrokkenheid, een buitengewone liefde en - 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de Nederlandse natuur. 
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Onze wensen 

In het licht van de komende formatie onderhandelingen  vragen wij de coalitievormende 

partijen  om: 

1. Samenwerking voor een veilig en leefbaar platteland stimuleren 

Op ons platteland is dringend behoefte aan meer leefbaarheid voor boeren, burgers, dieren 

en planten. Samen met boeren, rentmeesters, recreatieondernemers en grondbezitters 

constateren de Nederlandse jagers, dat ondernemingen onder druk staan door beperkende 

regelgeving en schadeveroorzakende diersoorten. Ook staan een aantal kwetsbare 

diersoorten zwaar onder druk, zoals de weide-, akker en kustvogels. De diversiteit aan 

insectenleven neemt ook in snel tempo af. De (bio)diversiteit van ons mooie Zeeuwse 

landschap neemt af. Aandacht daarvoor zal prominent op de politiek agenda moeten krijgen.  

Toezicht en handhaving in het buitengebied is onder een acceptabel minimum gekomen. De 

criminaliteit in het buitengebied (stroperij, drugsafval en -productie, diefstal van machines) 

neemt toe. Jagers vervullen graag, gezamenlijk met andere in het buitengebied opererende 

partijen, een actieve rol. Wij vragen om in het coalitieakkoord als speerpunten voor de 

komende vier jaar in ieder geval op te nemen een verbetering van een veilige leefomgeving 

op het platteland. 

2. Lokaal maatwerk in natuurbeheer eenvoudiger maken 

Jagers in Zeeland werken in een provinciaal dekkend netwerk van 17 lokale 

wildbeheereenheden (WBE’s) samen. Dit organisatiemodel biedt optimaal de ruimte voor 

lokaal maatwerk met een zorgvuldige balans tussen beschermen, te beheren en benutten 

waar het kan. Onduidelijke, conflicterende en overbodige regelgeving waar we nu vaak mee 

moeten werken zijn contra productief en ontmoedigend. Hiermee zal de effectiviteit en 

efficiëntie van het faunabeheer enorm afnemen, terwijl de administratieve lasten voor de 

vrijwilligers enorm toenemen. Wij vragen u om dergelijke regelgeving te minimaliseren en 

het verminderen van bureaucratische handelingen als coalitie standpunt op te nemen. 

Maatschappelijke taken 

 

Jagers worden in toenemende mate ingezet voor belangrijke maatschappelijke taken. Denk 

daarbij aan het voorkomen van aanrijdingen met wild, het voorkomen van wildschade bij 

agrariërs en/of natuurbeschermingsorganisaties, het tegen gaan van verspreiding van 

dierziektes en programma’s gericht op bescherming van kwetsbare soorten. Deze taken zijn 

tot nu toe uitgevoerd zonder subsidies. Jagers zijn genegen dergelijke inzet te blijven 

leveren als onlosmakelijk verbonden met, en afgeleide van, jacht. Graag zien wij in uw 

coalitie akkoord een bevestiging dat u jacht ook als de basis van een goed faunabeheer 

onderkent. 

3 Aansluiten op maatschappelijk tendens 

 

Meningen die de politiek bereiken in onze huidige samenleving zijn vaak sterk 

gepolariseerd. Extremen in onze samenleving, die de mening van slechts een klein deel van 

onze bevolking vertegenwoordigen, lijken vaak de toon te zetten. Toch zijn het onze wensen 

die in lijn te zijn met de algemene maatschappelijke opvattingen, zo blijkt uit het onderzoek 

naar het  draagvlak voor wild eten en jacht dat de Jagersvereniging sinds 1995 om de twee 

jaar heeft laten uitvoeren onder een representatief deel van de bevolking. Wij vragen u 

daarom meer te sturen op het gezamenlijk bereiken van doelstellingen dan (te)veel te sturen 

op extremen. 
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De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging roept de coalitievormende partijen dan 

ook op om de leefbaarheid vooral buiten de steden en dorpskernen uitgangspunt van 

uw coalitieakkoord te nemen. Geef de Wildbeheereenheden daarbij een prominente 

plaats zodat U verzekerd bent van een goede afstemming tussen lokaal, vaak 

uiteenlopende, belangen en inzichten op het gebied van landschapsbeheer en het 

verkrijgen van  biodiversiteit. Daarnaast staan wildbeheereenheden borg voor een 

goede balans tussen boeren -, natuurbeschermers - en maatschappelijke wensen. 

 

Wij stellen u daarom voor in uw coalitieakkoord voor de komende vier jaar daarom 

concreet de volgende zaken op te nemen: 

1)  

De Coalitie streeft naar vergroting leefbaarheid op het platteland en stimulering van de 

biodiversiteit en geeft daarbij de Wildbeheereenheid (WBE) een prominente positie. 

2)  

De coalitie zal regelgeving op het gebied van faunabeheer minimaliseren om boeren en 

faunabeheerders niet onnodig te belasten met bureaucratische handelingen. Faunabeheer 

dient geregeld te worden in volgorde van eerst jachtregime, daarna waar mogelijk 

provinciale opdracht dan wel vrijstelling en pas op het laatst, middels de bureaucratische 

weg van vergunningen en ontheffingen.    

3)  

De coalitie erkent dat wildbeheereenheden niet alleen een rol vervullen in de uitvoering van 

faunabeheer maar vooral ook benut moeten worden als kenniscentrum op het gebeid van 

faunabeheer en de relatie tussen de soorten onderling.   

4)  

De coalitie ziet de Wildbeheereenheid als lokale maatschappelijke organisatie waar 

afstemming plaatsvindt op het gebied van faunabeheer, tussen de agrarische ondernemer en 

natuurbeschermers, gericht op biodiversiteit. 

5)   

De coalitie zal middelen reserveren voor Wildbeheereenheden om deze belangrijke 

maatschappelijke taken te kunnen oppakken en om te streven naar een constante 

kwaliteitsverbetering van deze WBE’s. 

6) 

De coalitie zet zich in om ten aanzien van het beheer van damherten buiten de leefgebieden 

en het beheer van vossen zoveel mogelijk gebruik te maken van de provinciale vrijstelling. 
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