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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het eindadvies van de Faunabeheereenheid over het beheer van de wilde
zwijnen in Brabant en de reactie van de provincie daarop.
Aanleiding
In de afgelopen 10 jaar heeft zich een populatie wilde zwijnen ontwikkeld in
Brabant en die neemt in omvang toe. De Faunabeheereenheid heeft zich
beraden op de wijze waarop het beheer van de wilde zwijnen kan worden
geoptimaliseerd. Met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in België in
september 2018 is dat in een stroomversnelling gekomen. In november bent u
via een memo gedeputeerde geïnformeerd over het tussenadvies en onlangs is
het eindadvies ontvangen. In deze Statenmededeling informeren wij u over dit
eindadvies en onze reactie daarop.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd het faunabeleid vast te stellen, opdrachten
en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming te verlenen en
subsidies te verstrekken.
Kernboodschap

1. De groeiende populatie wilde zwijnen vraagt om een optimalisatie van het
beheer.
Alle inspanningen van betrokken partijen hebben de groei van het aantal
wilde zwijnen tot op heden niet voldoende kunnen beperken. Het advies van
de Faunabeheereenheid richt zich op een brede groep betrokken partijen
die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een effectief beheer. Enkele,
meer beleidsmatige, adviezen zijn gericht aan de provincie.

2. Het nulstandsbeleid voor wilde zwijnen vraagt om verheldering om
interpretatiediscussies daarover te voorkomen.
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In de uitvoeringspraktijk is veel discussie ontstaan over wat het
nulstandsbeleid in houdt en dat staat een gedeeld beeld en effectieve
gezamenlijke uitvoering in de weg. De verheldering is eind vorig jaar al
gecommuniceerd en wordt nu ook in ons beleid geformaliseerd.
Kern van het nulstandsbeleid is dat wilde zwijnen mogen worden geschoten,
maar dat het geen verplichting is. Het beleid is gericht op nul wilde zwijnen,
maar de realisatie daarvan is in de praktijk niet altijd mogelijk. Uitgangspunt
is dat betrokken partijen via een gebiedsaanpak er samen voor zorgen dat
er geen overlast en schade door wilde zwijnen optreedt en dat het risico op
de introductie van besmettelijke dierziekten zo laag mogelijk wordt
gehouden. De gebiedsaanpak moet er eveneens toe leiden dat de soort zich
niet verder verspreidt over Brabant en dat de dichtheden in de genoemde
gebieden zodanig moeten worden beperkt dat migratie naar omliggende
gebieden wordt voorkomen.

3. De optimalisering van het beheer vraagt een medeverantwoordelijkheid van
de diverse betrokken partijen.
Het faunabeheer is complex qua wettelijke verantwoordelijkheden en
taakverdeling. Een effectief beheer vraagt een medeverantwoordelijkheid
van alle partijen en een goede samenwerkingsbereidheid. In het advies
worden alle partijen daar ook op aangesproken.
Wij zijn bereid om de Faunabeheereenheid op haar verzoek opdracht te
geven om, in het uiterste geval bij in herhaling achterblijvende partijen,
zonodig dwingend beheer uit te laten voeren.
Consequenties

1. Investeren in extra onderzoek naar populatieontwikkeling en –verspreiding
is nodig.
Voor de optimalisering van het beheer is een beter inzicht in de
populatieontwikkeling en een adequaat overzicht van de verspreiding
nodig. Wij reserveren een onderzoeksbudget van € 25.000 om samen met
de provincie Limburg het monitoringsprogramma te verbeteren.

2. Optimalisering van het beheer vraagt om verruiming van het beleid.
Alle wettelijke middelen voor een optimaal beheer van de wilde zwijnen zijn
door ons al toegestaan. Ook vangkooien waren toegestaan, maar beperkt
tot een maximum aantal en onder voorwaarde van een vastgesteld
gebiedsplan. Op advies van de Faunabeheereenheid komen die
beperkingen te vervallen. Voor de inzet van een vangkooi is een protocol
ontwikkeld.

3. Om de professionalisering van het beheer te bevorderen wordt een
financiële bijdrage beschikbaar gesteld.
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De optimalisering van het beheer vraagt een forse inzet, zowel qua
capaciteit als qua middelen van de diverse betrokken partijen. En om dat te
stimuleren reserveren wij een innovatiebudget van € 150.000 voor de
ontwikkeling en uitvoering van de diverse maatregelen en verbinden
daaraan de voorwaarde dat partijen daar eenzelfde bijdrage tegenover
stellen. Het gaat dan o.a. om de aanschaf van nachtzichtapparatuur,
doorontwikkeling van vangkooien, inzet van preventieve maatregelen,
aanleg en beheer van wildakkers en woelakkers en trichineonderzoek.
Europese en internationale zaken
Er vindt afstemming plaats met België over het beheer van de wilde zwijnen in
de grensregio.
Communicatie
De coördinatie van het zwijnenbeheer ligt in handen van de
Faunabeheereenheid. Zij verzorgen de communicatie naar de betrokken
uitvoerende partijen en gaan dat intensiveren.
Vervolg
De ontwikkeling van de populatie wilde zwijnen en het beheer daarvan wordt
gevolgd. Zoals gebruikelijk voor alle soorten rapporteert de
Faunabeheereenheid daarover jaarlijks in haar openbaar jaarverslag.
Bijlagen
Eindadvies Zwijnenbeheer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
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