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Geachte leden van Provinciale Staten/ woordvoerders Natuur,
Op 28 juni 2019 spraken wij elkaar voor het laatst. Ondertussen veranderde er veel in de wereld,
waardoor onze afspraak om elkaar twee keer per jaar bij te praten tot op heden niet door heeft
kunnen gaan. Wij hechten wel aan deze afspraak en willen u daarom vragen om ons wederom uit
te nodigen in één van uw bijeenkomsten met de woordvoerders Natuur.
We willen graag met u overleggen over de legeskosten van 300 euro die agrariërs moeten betalen
om een tegemoetkoming in de schade in behandeling te kunnen laten nemen. In de meeste andere
provincies (8) worden die leges terugbetaald als er inderdaad sprake is van belangrijke schade. In
Limburg worden zelfs helemaal geen leges in rekening gebracht. Wij denken dat we een reëler en
dus completer beeld van de schades krijgen als de leges in Brabant ook terugbetaald zouden
worden. Dat helpt de Faunabeheereenheid om het faunabeheer zorgvuldig vorm te geven.
Ook willen we u graag informeren over de wijze waarop wij invulling geven aan de aanbevelingen
uit de roadmap AVP1 en over de aandacht die de bever momenteel aan de FBE vraagt. De bever
doet het zo goed in Brabant dat wij steeds vaker signalen uit het veld krijgen dat het huidige beleid
niet langer past bij de benodigde uitvoering. De FBE is daarom gestart met een deskundigengroep
om daarover te adviseren.
Recent heeft de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) een advies uitgebracht over de
faunabeheereenheden in Nederland2. Het rapport heeft als titel: vertrouwen geven en
verantwoordelijkheid nemen. Graag informeren wij u over de wijze waarop wij in Brabant met de
adviezen omgaan.

1

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/29/roadmap-preventie-introductie-afrikaansevarkenspest
2

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/09/Adviesrapport-Faunabeheereenheden-MARF-september2020.pdf
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Uiteraard vernemen wij ook graag of er van de kant van de statenleden onderwerpen zijn.
In vertrouwen wachten wij uw uitnodiging af.
met hoogachting,

Hans Gaillard, voorzitter en
Hilde van Lankveld, adjunct-secretaris
FBE Noord-Brabant
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