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Beste WBE-leden, grondgebruikers, terreinbeheerders en andere belanghebbenden,
Met dit extra nieuwsbericht informeren wij u over een aantal belangrijke zaken die u allen
aangaan. Vandaag, 30 juni, loopt het huidige faunabeheerplan en de ontheffingen die daarop
gebaseerd zijn af. Dat betekent dat de ontheffingen die u tot vandaag heeft gebruikt voor
beheer en schadebestrijding na middernacht niet langer geldig zijn.
Het goede nieuws is dat het college van Gedeputeerde Staten op 13 juni haar goedkeuring
heeft verleend aan het nieuwe faunabeheerplan 2017 – 2023. U vindt het plan op onze website
onder publicaties: https://www.faunabeheereenheid.nl/noordbrabant/Publicaties. Wij zijn er
bijzonder trots op dat wij dit in deze dynamische tijd, in constructieve samenwerking met u
allen, voor elkaar hebben gekregen!
Momenteel wordt er met man en macht gewerkt om de benodigde ontheffingen zo snel
mogelijk gereed te krijgen. Wij vinden zorgvuldigheid daarbij erg belangrijk. Mede om die reden
is het de provincie nog niet gelukt om alle ontheffingen vandaag al gereed te hebben.
Hieronder leest u meer over wat u vanaf zaterdag 1 juli wel of niet mag (laten) doen en wat u
moet doen om ervoor te zorgen dat u niet in overtreding bent wanneer u te veld gaat om beheer
en schadebestrijding uit te voeren.
Uitvoering van de landelijke vrijstelling loopt gewoon door
Een aantal onderdelen lopen gewoon door. De wettelijk toegestane uitvoering ten aanzien van
de landelijke vrijgestelde diersoorten: zwarte kraai, kauw, vos, konijn, houtduif en Canadese
gans zijn dus gewoon toegestaan. Niet toegestaan zijn het gebruik van aanvullende middelen
en maatregelen daarop, zoals het gebruik van het geweer wanneer niet voldaan is aan de 40
ha eis of de inzet van lichtbakken. Voor sommige soorten is in specifieke situaties een
aanvullende ontheffing nodig om in de tijden voor zonsopkomst en na zonsondergang beheer
uit te voeren. Die ontheffingen zijn nog niet verleend. U kunt dus alleen gedurende de
daglichtperiode het beheer van de landelijk vrijgestelde soorten uitvoeren. Wij verwachten dat
de aanvullende ontheffingen, zoals die tot 1 juli van kracht waren, voor 1 augustus verleend
zijn. Zodra dat het geval is informeren wij u hierover.
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Uitvoering van de aanwijzingen loopt gewoon door
Door de provincie zijn in voorgaande jaren een aantal aanwijzingen verleend. Dat betreft de
uitvoering van een 0-stand beleid voor de soorten: damhert; exoten, zoals het muntjak, de
rosse stekelstaart, de nijlgans en de Amerikaanse nerts; en verwilderde soorten zoals de
verwilderde duif. Ook de uitvoering van het 0-stand beleid van het wild zwijn valt hieronder. De
verstrekte aanwijzingen zijn met de komst van de Wet natuurbescherming omgezet in
opdrachten. Die opdrachten lopen voor onbepaalde tijd door. Dat betekent dat de uitvoering
daarvan ook gewoon doorgang vindt na 1 juli.
Wild zwijn
Voor het wild zwijn is opdracht verleend aan alle Brabantse jachtaktehouders om gedurende
de periode van zonsopkomst tot zonsondergang benoemde dieren te doden met het geweer.
Dat geldt dus alleen voor de daglichtperiode. Tot en met 30 juni was er in de wbe’s met
gevestigde populaties zwijnen een aanvullende ontheffing van kracht voor het gebruik van het
geweer tussen zonsondergang en –opkomst en het gebruik van ondersteunende middelen
zoals nacht- en restlichtkijker en warmtebeeld. Die aanvullende ontheffing is helaas nog (net)
niet gereed.
Dat betekent dat u tot middernacht op 30 juni op het zwijn kunt gaan, maar dat u dat vanaf
morgen na zonsondergang niet meer kunt. Wij vinden het erg jammer dat het niet is gelukt om
de ontheffing tijdig gereed te hebben en hopen daarbij op uw begrip. We verwachten de
ontheffing de eerste week van juli wél te ontvangen. Een winstpunt is dat het beheer op zonen feestdagen met het ingaan van de nieuwe ontheffing is toegestaan! Wel adviseren wij als
FBE om zorgvuldig met deze nieuwe mogelijkheid om te gaan.
Zodra de FBE de ontheffing ontvangt stellen wij u daarvan op de hoogte. De ontheffing wordt
op dezelfde manier, op jachtveldniveau, doorgeschreven aan de jachthouders. U dient de
nieuwe ontheffing en de nieuwe machtiging bij u te dragen om te voldoen aan de voorschriften
en de Wet.
Reebok
De ontheffing voor het beheer van het reewild is gereed! Vandaag heeft de FBE de oude
ontheffing vervangen met de nieuwe. Daardoor blijft de toewijzing van het afschot met de
betreffende nummers van kracht. LET OP: u dient wel de nieuwe ontheffing en machtiging te
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printen en bij u te dragen als u op 1 juli of daarna het veld in gaat om uw bokkenafschot uit te
voeren. Mocht u hier nog vragen over hebben dan adviseren wij u in eerste instantie contact
op te nemen met uw wbe.
Met de ingang van de nieuwe ontheffing is het beheer van het ree uitgebreid: u mag nu ook
een uur voor zonsopkomst en uur na zonsondergang het reewildbeheer uitvoeren. Ook de
termijnen voor beheer zijn behoorlijk uitgebreid. U ziet dat terug in de bepalingen in de nieuwe
ontheffing.
Ganzen
De ontheffingen voor de ganzen zijn nagenoeg, maar nog niet helemaal gereed. Dat betekent
dat u geen afschot mag plegen op en na 1 juli. Verjagen zonder ondersteunend afschot is wél
toegestaan. De ontheffing voor populatiebeheer gaat voor een iets beperkter aantal wbe’s
gelden. Daar staat tegenover dat met de nieuwe ontheffingen schadebestrijding in de hele
provincie mogelijk wordt. Uitzondering daarop zijn de fourageergebieden. Mocht u meer over
de aanpak van de ganzen willen lezen dan vindt u het gebiedsplan ganzen op onze website:
https://www.faunabeheereenheid.nl/noordbrabant/Publicaties.
De
ontheffing
voor
populatiebeheer wordt op jachtveldniveau doorgeschreven op dezelfde manier als dat op 15
februari is gebeurd.
Bij schade
Boeren die schade hebben moeten hun schades sowieso melden! Zodra de nieuwe ontheffing
er is wordt u daarvan op de hoogte gesteld en dient u (indien dat voor u van toepassing is)
een nieuwe perceelsgebonden machtiging aan te vragen. De FBE verwacht deze ontheffing
de eerste week van juli te ontvangen.
Wij hopen op uw medewerking en begrip en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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