Concept agenda themabijeenkomst Natuur en Milieu 5 februari 2021 – gesprek met de Faunabeheereenheid (FBE)
Opening
1.

Door Faunabeheereenheid en fracties aangedragen bespreekpunten

1.

Onderwerp

Aanvrager(s)

Legeskosten behandeling

FBE

Achtergrond

schade
2.

Aanbevelingen roadmap AVP

FBE

3.

Beleid t.a.v. de bever

FBE

4.

Advies MARF

FBE

5.

Ontwikkeling soorten in

GroenLinks

Bijvoorbeeld (rode lijst) soorten konijnen, hazen en wilde eend.

GroenLinks

Streven naar unanieme advisering door het bestuur, en het al dan niet vermelden van afwijkende

Brabant
6.

Advisering door het bestuur

meningen
7.

Toename wildaanrijdingen en

GroenLinks

registratie
8.

Ontwikkeling inzake de wolf

VVD

De rol van de FBE in deze ontwikkeling.

9.

Kaart van jachtgebieden in

PvdD

Kaart van jachtgebieden in Brabant (zoals die in België is vrijgegeven)

Brabant

In België is op initiatief van de Vogelbescherming een inventarisatie gemaakt van gebieden die
volgens jagers tot een jachtgebied behoren. Het lijkt erop dat er hectares aangemeld waren als
jachtgebied, waarvan de eigenaar niet op de hoogte was of er zelfs tegen was. Dit gebeurt met
name omdat jagers moeten voldoen aan de 40 ha-eis.
Wij wensen een vergelijkbare kaart voor Brabant, om te controleren of er gebieden onterecht zijn
aangemeld. Wij hebben dit al eerder gevraagd aan de provincie en kregen toen te horen dat de
informatie niet beschikbaar is. Daarna hebben we gevraagd of de provincie dit wilde vragen aan
de FBE, en kregen toen te horen dat het vanwege privacy niet gepubliceerd kan worden. Het gaat
ons er echter niet om wie waar jaagt, maar welke gebieden als jachtgebied zijn opgegeven.

M.a.w., het gaat niet om persoonsgegevens van jagers, maar om het eigendomsrecht van
terreineigenaren.
10.

Meer aandacht voor

PvdD

In 2016 is een motie aangenomen, gericht op alternatieve, diervriendelijke methoden van
bestrijding van schade door ganzen. Wat is er ondertussen concreet gedaan ter uitvoering van

schadepreventie i.p.v. afschot

deze motie, en aangaande diervriendelijke methoden bij andere soorten?
Sub-onderwerp:
o

Duidelijkheid over de standpunten van niet-jagers versus jagers in de FBE.

De FBE komt met standpunten, maar wij hebben geen idee of dit unanieme standpunten zijn. Wij
zijn benieuwd of de aanwezigheid van niet-jagers in de FBE leidt tot verandering van
standpunten. Graag voorbeelden van aanpassingen in het beleid: is er meer aandacht voor
preventie i.p.v. afschot?
11.

Schade door zwanen

PvdD

Afgelopen jaren zijn er diverse ontheffingen verleend voor het verjagen van zwanen met
ondersteunend afschot. We vragen ons af wat de noodzaak is om zwanen te doden. De trend is
dat de schade door zwanen afneemt in Brabant. Bovendien is het aantal schadegevallen en de
grootte van de schades beperkt. De locaties zijn (volgens gegevens BIJ12) vaak dezelfde. We
willen graag meer informatie hierover, op locatie(s) kijken, de taxatierapporten inzien, en een
overzicht van preventieve maatregelen ontvangen die zijn genomen om schades te voorkomen.

12.

Afschot van soorten met

PvdD

en die inmiddels kwetsbaar zijn, of zelfs op de rode lijst staan. Vergelijk met het patrijzendossier.

dalende populatie
13.

Werkbezoek beoordeling
landbouwschade

2.

Wat verder ter tafel komt

3.

Sluiting

Wij zijn benieuwd of de FBE jagers afraadt om te schieten op soorten waarvan de populatie daalt

PvdD

Is een werkbezoek mogelijk is, met een taxateur om te kijken hoe het in de praktijk gaat met
beoordelen van schade en met de overwegingen om te komen tot vergunning c.q. ontheffing.

