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Toelichting van de Werkgroep WBE’s op de situatie per 1 maart 2017 
 
De FBE heeft u – op verzoek van de provincie – geïnformeerd over het feit dat per 01 
maart 2017 afschot van Canadese gans, Houtduif en Kauw (landelijk vrijgestelde 
diersoorten) niet is toegestaan. De provincie heeft geconstateerd en bekrachtigd dat er 
na 1 maart geen overgangsregeling op de soorten Canadese gans, houtduif en kauw van 
toepassing is. 
 
De Werkgroep WBE’s kan zich voorstellen dat u met de nodige vragen zit t.a.v. deze en 
ook andere soorten. 
 
Wat is er aan de hand? 
De nieuwe Wet Natuurbeheer (Wnb) is op 1 januari ingegaan. De Wnb stelt dat beheer 
van vrijgestelde soorten alleen toegestaan is o.b.v. een goedgekeurd Faunabeheerplan 
(FBP). Het huidige FBP voorziet niet in Canadese gans, Houtduif en Kauw, en er dient dus 
een aanvulling op dat FBP te komen in de vorm van extra paragrafen.  
 
Wat is er al door de WBE’s gedaan? 
De concept paragraaf voor Jacht- en vrijgestelde soorten is samen met de concept 
paragraaf Vos enkele weken geleden ter beoordeling aan de WBE’s aangeboden. Die 
paragraaf Jacht- en vrijgestelde soorten bevatte een hoofdstuk voor de Houtduif. De 
WBE’s hebben daarop gereageerd, de Werkgroep heeft alle reacties samengevoegd en 
aan de FBE aangeboden. 
 
De hoofdstukken voor Canadese gans en Kauw zijn vorige week aan de WBE’s ter 
beoordeling aangeboden. De Werkgroep heeft die hoofdstukken snel gescreend en een 
eerste reactie aan de FBE aangeboden, in afwachting van meer reacties van de WBE’s.  
 
Wat doet de FBE? 
De FBE heeft j.l. maandag een hoorzitting met de WBE-besturen gehouden waarbij de 
reacties op deze paragrafen en hoofdstukken zijn besproken. De conclusies daarvan 
worden momenteel in de concept paragrafen verwerkt, waarna de paragrafen uiterlijk 8 
maart ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden.  
 
Wat doet de provincie? 
Dit voorjaar hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een motie van de PvdD waarin 
Provinciale Staten eerst gehoord worden, voordat Gedeputeerde Staten de nieuwe 
paragrafen kunnen goedkeuren. De Commissie van Provinciale Staten die hiervoor 
gehoord wordt, komt op z’n vroegst op 29 maart bijeen. Op basis van de reacties van 
deze Commissie zal Gedeputeerde Staten een besluit nemen. 
  
Wat betekent dit? 
In de eerste plaats voor de wildsoorten: 
x De jacht op alle wildsoorten is gesloten tot aan de gebruikelijke openstellingstijd. 
x Naar verwachting zal de paragraaf Jacht- en vrijgestelde soorten voor die tijd zijn 

vastgesteld, zodat de jacht zoals gebruikelijk plaats kan vinden. 
 
Dan het ree: 
x Beheer van het ree vindt plaats conform het goedgekeurde FBP. Daar verandert dus 

niets. 
 
Dan de soorten op de landelijke vrijstellingslijst: 
x De houtduif staat op die lijst maar stond niet in het FBP. De Houtduif is beschreven 

in de concept paragraaf Jacht- en vrijgestelde soorten die eerst nog moet worden 
goedgekeurd voordat beheer op basis van de landelijke vrijstelling volgens het 
vereiste FBP kan plaatsvinden. Dat kan dus pas als Gedeputeerde Staten de 
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Provinciale Staten heeft gehoord en daarna een besluit heeft genomen over het FBP, 
op z’n vroegst in april. 

x Voor de kauw geldt hetzelfde: het hoofdstuk Kauw wordt meegenomen in de 
aanvulling op het FBP.  

x De Canadese gans is een exoot. Deze staat op de landelijke vrijstellingslijst maar 
niet in het FBP. Ook het hoofdstuk Canadese gans moet dus eerst worden 
goedgekeurd voordat beheer toegestaan is. Hiervoor moet dus ook het besluit van 
Gedeputeerde Staten worden afgewacht. 

x De zwarte kraai, de vos en het konijn staan ook op de landelijke vrijstellingslijst 
maar deze staan wel in het FBP. Dat betekent dat deze soorten momenteel beheerd 
mogen worden volgens de bepalingen van het FBP. De toestemming om met de 
lichtbak de vos in de weidevogelkerngebieden te bestrijden is dus gewoon van kracht. 
Beheer is gedurende de openstellingsperiode zoals vastgesteld in het FBP toegestaan. 

Ten slotte de (overige) exoten: 
x Exoten vallen niet noodzakelijkerwijs onder het FBP. De nijlgans is desondanks in 

het FBP opgenomen. Momenteel is de nijlgans vrijgesteld o.b.v. een provinciale 
aanwijzing. Daaraan verandert niets. 

x Ook de verwilderde boerengans valt niet noodzakelijkerwijs onder het FBP, maar 
staat daar wel in, en valt ook onder de aanwijzing. De aanwijzing is dus ook gewoon 
geldig voor de verwilderde boerengans. 

 
Hoe zit het met schade? 
Het is nog niet duidelijk welk standpunt BIJ12 Unit Faunafonds inneemt: voor soorten die 
op de landelijke vrijstellingslijst staan wordt geen tegemoetkoming in de schade 
verleend. 
De komende tijd kunnen tot nader bericht de soorten Canadese gans, houtduif en kauw 
echter niet worden beheerd. Wat dat in de praktijk gaat betekenen voor mogelijke 
schade veroorzaakt door deze soorten is nog niet duidelijk. 
 
Hoe nu verder? 
Er wordt intussen aan allerlei kanten aan deze situatie getrokken, zowel regionaal als 
landelijk. De Werkgroep zal zo nauw mogelijk contact houden met de FBE en met onze 
vertegenwoordiger daarin. Zodra we aanleiding zien om weer een toelichting op de 
situatie te geven hoort u van ons. 
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