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Deze sponsoren gaven “Beter met regels” een extra dimensie 
door ons moreel en fi nancieel te steunen:

Tel.: 0341 43 43 13

Kolbaanweg 5
3845 LJ Harderwijk

www.graziani.nl

Mauser M12 kal. 9,3x62 met Kite 2-12x50LP
Mauser 66 Stutze kal.7x64 Zeiss 3-12x56 Lp 

Sauer 303 met duimgat kal.30-06
Zeiss V8 1-8x30LP

€ 3295,00

€ 1595,00

Sig kal.270 Schmidt & Benderkijker 1,5-6x42 
Winchester .270  zwenk/nieuwe Busnel 3-12x56LP

Mauser 96 7x64
Steyr Stutze .243 met kijker  

€ 2995,00
€ 1195,00
€ 1595,00
€ 1195,00
€ 995,00
€ 1200,00
€ 300,00
€ 995,00

Grote voorraad pcp buksen
kijk op onze website

Zoli Combina�e met zijplaten 30-06/12 
Sako Kal. .243Hawkkijker LP 

Remington 700 met kijker .308 

Hubertus Stutze kal.7x64 schmidt & Bender 2,5-10x56
Zoli Combina�e 16/7x65R 

Heym SR30 Stutze Kal.270 Steiner kijker 3-12x56
Browning Bar met zwenkmontage Kal. 30-06  

Mauser MO3 Zeiss 3-12x56 LP zwenk en Nachtkijker Yukon 
Heanel .223 met Bushnell kijker3-12x56 LP pr. nieuw

BRNO 7x64 met 2 kijkers Zeiss/swarovski
FN-B25 visbuikkolf jacht kal.12 goud inleg

Weihrauch HW 60 WMR kijker 

FN-B25 Dubbelbuks met goud inleg 9,3x74

€ 995,00
€ 1395,00
€ 895,00
€ 995,00
€ 995,00
€ 2295,00
€ 1695,00
€ 4500,00
€ 5000,00
€ 1295,00
€ 3695,00

Saba� Dubbelbuks 30R blaser nieuw  € 995,00
Zastava 30-06 met Swarovski-kijker 2.2-9x42 

Tikka T3 Light Kal..223 Steiner 3-12x56 LP  

€ 895,00

Browning Bar 7MM met kijker € 995,00

€ 3000,00
€ 1695,00
€ 4500,00
€ 4000,00Jacquemart zijsloten 12/70 side by side

Arrieta 12/70 leren koffer en zijsloten
Cogswell & Harrison DT 12/70 side by side
Lebeau Courally 12/70 boxlock DT side by side

Carl Gustav Stutze 6,5x55 met kijker

€ 2395,00

Steyr de luxe Schmidt & Bender kijker Kal.7x64 € 2995,00

nieuw 

Graziani Gunshop

Jachthuis Leimuiden

DEERHUNTER
ACTIEMAAND

DEZE MAAND

DE HELE MAAND AUGUSTUS

OP DE GEHELE DEERHUNTER 
DAMES- EN HERENCOLLECTIE

KORTING15%

ACHTERWEG 28-A, 4171 BC HERWIJNEN
0418 870 041 / WWW.JACHTHUISRIVIERENLAND.NL

Gratis parkeergelegenheid voor de deur!ELKE VRIJDAG
KOOPAVOND!

DAGELIJKS VERKOOP WAPENS & MUNITIE

ALLEEN IN DE MAAND AUGUSTUS

OP ALLE REGENKLEDING, OVERTREK-
BROEKEN & RUBBERLAARZEN

KORTING10%

Jachthuis Rivierenland

SHOP OP ONZE WEBSITE HEMKER-BEKKING.NL
ONZE WINKEL IN HEERDE IS UITSLUITEND OPEN OP VRIJDAG  EN ZATERDAG VAN 10.00 - 16.00 UUR!

Molenweg 22, Heerde   E info@hemker-bekking.nl   T 0571 276571                                   HEMKER-BEKKING.NL

Aanbiedingen geldig t/m 30 april 2020

HONDENDEKEN
FIBRE PILE 70X100cm

HANDIG VOOR IN HUIS
OF IN DE AUTO

Van € 24,95 nu voor € 22,50
2 stuks voor € 39,95

Deerhunter 
Marlon

Overhemd groen

Van € 64,95 
Nu € 39,95

OP=OP

Pantos
Handgemaakte leren instappers

Nu met grati s paar Nordpol 
“eikenblad” sokken 

Nu € 59,95

OP=OPOP=OP

Handgemaakte leren instappers

Nu met grati s paar Nordpol 

Molenweg 22, Heerde   E info@hemker-bekking.nl   T 0571 276571                                  

Nu met grati s paar Nordpol 
“eikenblad” sokken

Nu € 59,95

Nu met grati s paar Nordpol 
“eikenblad” sokken +

Deerhunter 
Reyburn bamboo
in twee kleuren groen

Van € 64,95 
Nu € 39,95

OP=OP

 HEMKER-BEKKING.NL

Aanbiedingen geldig t/m 30 april 2020

ONZE WEBSHOP

IS 24/7 OPEN

Hemker & Bekking Twello

Vanaf € 35,- uw bestelling gratis thuisbezorgd!

LOK .COMVOGEL
Lokvogels en meer!!!

www.lokvogel.com    de Smidse 21, 6931KJ Westervoort
T 0316-249919   E info@lokvogel.com

in Nederland

GGaannzzeennbbeessttrriijjddiinngg!!

1122  FFUUDD  ggrraauuwwee  ggaannzzeenn  
mmeett  GGRRAATTIISS  pplluunnjjeebbaaaall  

((ttwwvv  €€  2244..9955))

vvoooorr  mmaaaarr  €€113399..9900    
BBeezzooeekk  ooookk  oonnzzee  ssiittee    

vvoooorr  aallllee  aannddeerree  aaccttiieeppaakkkkeetttteenn  

VVoooorrddeelleenn::
LLeevveennsseecchhtt  

33DD--UUVV  ffoottoopprriinntt
OOppvvoouuwwbbaaaarr  
LLiicchhttggeewwiicchhtt

VVoooorr  oopp  hheett  llaanndd  
eenn  oopp  hheett  wwaatteerr  

Lokvogel.com

Industriestraat 74 A - 7482 EX Haaksbergen
Tel. 053 76 76 295 E-mail: info@somhorst.nl

Reparaties - Revisies - Tunen - Onderhoud - Pasmaken 

Wapens & Munitie | Richt- & Verrekijkers  
Nachtzicht-apparatuur | Messen | Kleding

Alles voor de Jacht- en Schietsport 

WIl je meer weten? 
Kijk dan snel op onze site: www.somhorst.nl

INDOOR SCHIETBAAN

5 indoor schietpunten met 
een maximum afstand van 
25 meter en automatisch 
schijven-transport.

Ook voor volledig verzorgde 
schietarrangementen voor 
bedrijf en individu.

- Reparaties
- Revisies 
- Tunen 
- Onderhoud 
- Pasmaken 

EIGEN SERVICE
WERKPLAATS

WAPENS
NIEUW EN GEBRUIKT
Uitgebreide collectie 

- Kogelbuksen
- Hagelgeweren
- Vuistvuurwapens
- Luchtdrukwapens

voor Jacht en Schietsport

Somhorst wapenmakers

Voor we het weten is het zover en staat het
drukjachtjachtseizoen weer voor de deur.

Goed voorbereid op jacht is noodzaak
en verhoogt de veiligheid!

Het blijft onze plicht, naar gastheer én
ons mooie jaagbare wild.

Onze trainers zijn meervoudig Nederlands Kampioen
kogel- en hagelschieten en begeleiden u optimaal.

Ook voor het “schiessnachweis” kunt u bij ons terecht.

Laat niets aan het toeval over en boek nú uw afspraak!
(N.B. ook bij ons zijn Coronamaatregelen van toepassing)

Schietbioscoop van Seventer

NIGHT
SIGHT
specialist

KLEDING
LOKVOGELS

CAMOUFLAGE
EN MEER!

NERGENS GOEDKOPER!

JVS-OUTDOOR.EUJVS-OUTDOOR.EUJVS-OUTDOOR.EU

JVS-OUTDOOR.EU
INFO@JVS-OUTDOOR.NL

+31(0)623775733

Ad_VlaamseJager_JVSoutdoor.indd   1 30-06-14   13:42

JVS - Outdoor

Speciaal voor natuurliefhebbers 
zoals u hebben wij collectieve  
autoverzekeringen met zeer  

voordelige premies.  
Vraag vrijblijvend een offerte 

voor uw autoverzekering bij ons 
aan en kijk wat u kunt besparen 

op uw premie.  
 

www.stichthuiskes.nl 
advies@stichthuiskes.nl 

 
telefoon: 030-271 90 27 

whatsapp: 06-1148 23 18 
 
Kernkampplantsoen 67, 3571 PM  Utrecht 

 
AL SINDS 1948  

 

Ook voor al uw andere 
schadeverzekeringen  

hebben wij een speciaal 
tarief voor NOJG-leden. 

Het Sticht – Huiskes

alle jachtrecht scherp en doeltreffendalle jachtrecht scherp en doeltreffend
LINSSEN CS ADVOCATEN

Linssen CS advocaten

Douwes + Partners  
Advocaten

Specialisten met  
(jacht)passie
mr. Jan J. Douwes
(06-53963530 of  

055-5270510)

www.douwespartners.nl

Douwes46x40.indd   1 06-10-16   11:20

Douwes + Partners advocaten

Schietsimulator Nederland

Hofman Agrarische Producten
Grimbergerweg 11, Notter, Tel: 0548-512979

Email: info@hofmanap.nl

Zaaizaden voor het Najaar.

Wildakker- en groenbemesters, bij uitstek
geschikt voor: reeën, fazanten, hazen.

Creëer dekking en voedsel voor de winter.

Kijk voor uitgebreide informatie en ons
aanbod op: www.natuurzaden.nl 

Bel voor onze folder 0548-512979 of kijk op:

www.natuurzaden.nl 

Hofman agrarische producten

Persoonlijke aandacht en uniek maatwerk

Concordia de Keizer B.V.
Lichtenauerlaan 202-220 • Rotterdam 
Postbus 23403 • 3001 KK Rotterdam

T 010 251 12 51 
www.concordiadekeizer.nl

Concordia de Keizer is een internationale verzekeringsmakelaar met vestigingen in 

Rotterdam, Gent, Brussel en Istanbul en begeleidt (middel)grote bedrijven, instellingen 

en overheden bij het inschatten van potentiële risico’s en adviseert over oplossingen 

om die risico’s te beheersen. Onze mensen hebben passie voor hun vak, behoren tot 

de top in hun vakgebied en weten snel door te dringen tot de essentie.

Anton Hollemans    Senior Accountmanager

2957.1061 Advertentie nieuw adres_WT.indd   1 15-09-14   11:27

Concordia De Keizer
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Faunabeheer is deskundigenwerk
en vormt een onlosmakelijk onderdeel van natuurbeheer, 
grondgebruik, zelfs in het kader van overheidsbelangen.

Er zijn deskundigen die gehinderd worden door regels, 
gebaseerd op wantrouwen.

De Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) adviseert beleidsmakers 
en opstellers van besluiten. Het advies is: ‘Kijk goed naar het belang en de rol van het 
faunabeheer. Hoe kun je ‘hinderregels’ vervangen door kader-stellende regels? Ga voor een 
beleid en voor regels, gebaseerd op Vertrouwen’.

Waar staat de NOJG voor?

Voor de behartiging van de gezamenlijke belangen van grondeigenaar, grondgebruiker en jager.
De NOJG is een sterke (ook in ledenaantal groeiende) organisatie die zich richt op de belangen van de 
agrariërs, grondeigenaren en natuur- en faunabeheerders. En dan met name op de faunabeheerders die zich 
bezighouden met een verantwoord en deskundig populatie- en schadebeheer. Daarbij willen wij nadrukkelijk 
ook een erkenning voor de verantwoording én de rol van de faunabeheerders met betrekking tot behoud en 
verbetering van de biodiversiteit in Nederland. Ook wil de NOJG zich inzetten voor een professionele uitvoering 
van overheidstaken die bij de faunabeheerders zijn neergelegd.

Wat is de rol en verantwoording van de faunabeheerder/jachtaktehouder?

•  Nastreven van de instandhouding van een duurzaam evenwicht in flora en fauna, het behalen en behouden 
van de instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gebieden, alsmede behoud van de biodiversiteit in het 
algemeen

•  Voorkomen én bestrijden / beperken faunaschade
•  Beheren van populaties van in het wild levende soorten, zoals ganzen, grote hoefdieren, maar ook van 

strikt beschermde soorten (zie tekstkader bever)
•  Uitvoering van overheidstaken die specifiek aan jachtaktehouders zijn toevertrouwd:  

•  Bescherming openbare veiligheid, volksgezondheid en het voorkomen van verspreiding van 
dierziekten. Dat betekent: dáár ingrijpen in populaties van in het wild levende fauna waar dat nodig 
is. Te denken valt aan:

•  Invasieve exotenbestrijding
•  Beperken of beheersen van de omvang van populaties, dit in het belang van de veiligheid voor het 

vliegverkeer
•  Beperken of beheersen van de omvang van populaties in het belang van de veiligheid voor weg- en 

spoorverkeer
•  Voorkomen of beperken van verspreiding van besmettelijke dierziekten (zoönosen, AVP, vogelgriep 

etc.).
Het stelsel dat werd ingezet onder de Flora- en faunawet, en daarna gecontinueerd en uitgebouwd werd onder 
de Wet natuurbescherming, heeft ertoe geleid, dat de jacht / de jager feitelijk onlosmakelijk onderdeel zijn 
geworden van de agrarische bedrijfsvoering (schadebestrijding) en het Nederlandse natuurbeheer. De jacht / 
de jager zijn dan ook het enige middel / de enige persoon om werkzaamheden uit te voeren in het belang van 
de openbare veiligheid en volksgezondheid, de overheidsbelangen dus. 
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En juist deze onderdelen van het faunabeheer kunnen alleen uitgevoerd worden op basis van een toestemming 
vooraf. 
Deze toestemming is afhankelijk van een aantal afwegingseisen, te weten:   

•  als er geen andere bevredigende oplossing is 
•  alleen als er een passend wettelijk belang is  
•  als er geen afbreuk wordt gedaan aan de ‘staat van instandhouding’ van de te beheren 

schadeveroorzakende soorten
•  dit gebeurt (in de meeste gevallen) op basis van een vooraf door GS goedgekeurd 

Faunabeheerplan 

Alles bij elkaar dus een forse toename aan administratieve regels vooraf, voordat concreet met de uitvoering 
van het beheer kan worden begonnen.

Maar toch vormen jachthouder en jager nog steeds het fundament voor de taken die aan de jachtaktehouder 
zijn toebedeeld. Immers, als men een bejaagbaar jachtveld heeft, dan wel het recht heeft om te jagen, dan kan 
men een jachtakte aanvragen. En alleen personen met een jachtakte kunnen en mogen handelingen verrichten 
om in het wild levende dieren met het geweer te doden binnen de daarvoor geldende wettelijke regels. Die 
regels kunnen ook nog per provincie verschillen! Of het nu gaat om schadebestrijding, of om het ingrijpen in 
populaties: zonder onze jachtaktehouders kan een belangrijk deel van deze noodzakelijke taken (ook taken 
waarvoor de overheid zelf eindverantwoordelijkheid draagt) niet worden uitgevoerd.

Vakspecialisten en deskundigen
Jagers / jachtaktehouders zijn op basis van de wet de enige personen om in het wild levende dieren te doden. 
Dit gebeurt met gebruikmaking van het geweer of met behulp van vangmiddelen.

De jager / faunabeheerder is op dit gebied een deskundige met een zeer goede opleiding en met een groot 
gevoel voor verantwoordelijkheid. Deze erkenning komt weliswaar terug in het landelijk beleid, maar vertaalt 
zich desondanks niet altijd terug in de regelgeving. Regelgeving die eigenlijk ten dienste zou moeten staan om 
deskundige uitvoering van het beheer mogelijk te maken, en dus niet om die te (ver)hinderen. 

De uitvoering is naast het landelijk beleid ook nog extra afhankelijk van lokale of provinciale regelgeving, vaak 
gebaseerd op politieke meningsverschillen, en dus mede daardoor van veelal provinciaal opgelegde (extra) 
beperkingen. Onnodige juridische obstakels staan duurzaam en planmatig beheer van soorten in de weg, dit 
ten nadele van het behalen van het gewenste resultaat. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: de nog 
steeds toenemende problemen met de ganzenpopulaties alsook de toename van de wilde zwijnenpopulaties. 
Goed populatiebeheer is vooral gebaat bij een langdurig en consequent gevoerd planmatig beheer.

Knipoog: We baseren ons beleid volledig op de deskundigen…”, zei Rutte

Deskundigen verdienen een ‘kader’stellende wetgeving en beleid, 
geen hinderregels.
Het door de landelijke overheid (soms ook provinciale overheden) opgestelde natuur- en faunabeleid beschouwt 
het faunabeheer niet als een sectorale activiteit. Helaas, want faunabeheer is onlosmakelijk verbonden met de 
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dagelijkse (agrarische) bedrijfsvoering en met het beheer en de bescherming van zowel natuurgebieden als van 
soorten. De wet- en regelgeving moet zodanig zijn, dat de administratieve rompslomp voor deze beheerders 
minder wordt. Wet- en regelgeving dient dus vooral kaderstellend te zijn.  
Inzet van deskundige, goed opgeleide faunabeheerders bij natuurbeheer alsook bij het uitvoeren van publieke 
(overheids)taken, met name op het gebied van de volksgezondheid en openbare veiligheid, is zeer essentieel.

Het kabinetsbeleid is in zijn algemeenheid sterk gericht op een grote maatschappelijke inzet. Denk o.a. aan 
de zorg. Een taak (de volksgezondheid) die de overheid heeft neergelegd bij private partijen. Ook op het 
gebied van het natuurbeheer beschikt Nederland over meer dan 30.000 goed opgeleide, getrainde en ervaren 
deskundigen die indien nodig kunnen, ja soms zelfs moeten worden ingezet;    

Niet ‘ten dienste van’, maar ‘onlosmakelijk onderdeel van…’
Natuurbescherming en behoud/bevordering biodiversiteit
Hiermee wordt bedoeld: het beheer van natuurgebieden alsook het op verstandige wijze beheren van 
wettelijk beschermde soorten, natuurlijk ook in onderlinge samenhang en afhankelijkheid van elkaar. 
Het faunabeheer is onderdeel van het beheer van de Natura 2000-doelen. Wanneer het bereiken, of 
het behouden van deze doelen wordt gehinderd (door bijvoorbeeld overbegrazing, of verdringing door 
algemene soorten), dan is het de faunabeheerder / jager die maatregelen moet nemen om het evenwicht 
te herstellen. En daarmee dient het faunabeheer niet alleen nationale, maar ook de internationale 
biodiversiteitsdoelstellingen.

Onderdeel van dagelijkse bedrijfsvoering grondgebruikers
De grondgebruikers en grondeigenaren hebben recht op schadebestrijding en/of benutting.
Schadebestrijding, en alles wat daar bij komt kijken, behoort vaak tot de dagelijkse bedrijfsvoering in de 
agrarische sector. Daarbij is de grondgebruiker met name afhankelijk van de diensten en deskundigheid van 
een jachtaktehouder. Wanneer jachtaktehouders worden gehinderd door onnodige en dus belemmerende 
wet- en regelgeving, dan kan ook de dagelijkse bedrijfsvoering worden gehinderd, en zal schadebestrijding 
niet (voldoende) effectief kunnen plaatsvinden.

Uitvoerder van publieke taken onder verantwoording van de overheid
De overheid is eindverantwoordelijk voor een aantal belangrijke publieke belangen, namelijk de openbare 
orde en veiligheid, volksgezondheid en de bestrijding van (dier)ziekten.

Jachtaktehouders zijn dé aangewezen deskundige uitvoerders van de hierboven genoemde publieke 
zorgtaken, maar ook bij de bestrijding van invasieve exoten. 

Hoe kijkt de overheid tegen deze deskundigen aan?
Wat doen de politici en overheidsbestuurders hiermee? 
Overheidsvertrouwen versus overheidstaken

In woord zien we, dat de overheid de jachtaktehouders in Nederland beschouwt als  deskundige personen 
die hoog kwalitatief werk moeten doen. Maar de overheid toont niet in daden, dat de jachtaktehouders 
deze deskundigheid of verantwoordelijkheid (kunnen) toepassen of nemen. De deskundigheid moet worden 
uitgevoerd, zonder vertrouwen te krijgen van de opdrachtgever, met als gevolg: een gevoel van onbehagen 
niet serieus genomen te worden, zwaardere lasten (administratief en in concrete uitvoering) in plaats van 
deregulering zoals beloofd.
Effectieve uitvoering van publieke taken door diezelfde overheid, alsook door andere publieke organen, 
worden bij de besluitvorming direct weer ingeperkt door het opnemen van onnodige, en zelfs door praktisch 
onuitvoerbare voorwaarden of voorschriften.
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Jachtaktehouders worden geconfronteerd met een verwarrende en soms zelfs gestapelde regeldruk vanwege:
•  decentralisatie naar de provincies, die elk hun eigen beleid en regels hebben. 
•  onvoldoende kennis bij ambtenaren en bestuurders over de wettelijke rol en taken van de faunabeheerders
•  de wettelijke organisatiestructuur van het faunabeheer, waarbij het faunabeheer gedwongen is om te 

werken binnen een hiërarchische en administratief complexe structuur van provinciale overheden, het 
eigen provinciaal beleid en de provinciale faunabeheereenheden 

•  de diversiteit van wildbeheereenheden en andere partijen (waterschappen, gemeenten, terreinbeherende 
organisaties) die elk hun eigen – soms zelfs tegenstrijdig – beleid en beperkingen stellen aan het 
faunabeheer, en daarmee een deskundig en planmatig faunabeheer ernstig in de weg zitten.  

Sectoraal of integraal?
De bovenstaande vierdeling lijkt alsof het beheer van de in het wild levende fauna per ‘sector’ zou moeten 
worden bekeken en worden uitgevoerd. Echter, dat is niet wat de wetgever beoogt.

Integraal beheer wil zeggen, dat binnen gebieden (zowel het stedelijk gebied als het  agrarisch gebied en 
natuurgebieden) de samenhang moet worden gezien, en dat van daaruit, het natuurbeheer (gekoppeld aan 
andere maatschappelijke of publieke belangen) integraal moet plaatsvinden. Als zich in Natura-2000-gebieden 
of andere natuurgebieden populaties ontwikkelen die te grote effecten hebben op de gronden met andere 
doelen (landbouw, wonen, infrastructuur etc.), dan moet het beheer daar op worden afgestemd. 
Als voorbeeld in dit kader kunnen worden genoemd: ganzen die binnen natuurgebieden broeden, maar die 
leiden tot schade in de omgeving gelegen agrarische gronden, óf b.v. een gevaar vormen voor de luchtvaart. 
Het beheren van deze soorten gebeurt door deskundige en specifiek daartoe opgeleide en door de overheid 
aangewezen personen: de jachtaktehouders. 

Planmatig
Planmatig beheer is leidend geworden bij de uitvoering van schadebestrijding, populatiebeheer en 
jacht. Schadebestrijding en populatiebeheer zijn de belangrijkste vormen van beheer. Benuttingsjacht is 
ondergeschikt gemaakt aan beide beheersvormen. Aan het planmatig beheer wordt vormgegeven op basis van 
Faunabeheerplannen. 

De provincie is het belangrijkste sturende en bepalende orgaan voor de kaders waaraan een Faunabeheerplan 
moet voldoen. De provincie stelt tevens de eisen vast waaraan de uitvoering van met name schadebestrijding 
en populatiebeheer moeten voldoen. Een groot probleem vormen vaak de ambtenaren en de politiek en 
daarmee de verzwarende voorwaarden waaraan een Faunabeheerplan moet voldoen. Helaas wordt daarbij 
weinig rekening gehouden met het feit, dat dit alles een effectieve en deskundige uitvoering in de weg staat. 

Voorbeeld: de schadelijke bever in rivierenland
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De bever is een strikt beschermde soort, vallend onder de Habitatrichtlijn. Dankzij goede beschermende maatregelen heeft de 
bever zich in het verleden weer met succes in Nederland kunnen vestigen. Zó goed zelfs, dat de aantallen en de verspreiding 
nu op sommige plaatsen tot overlast, schade en zelfs gevaar voor de waterveiligheid zorgen. Ingrijpen door middel van 
beheersmaatregelen kan en mag volgens de Habitatrichtlijn. Ingrijpen door beheer in de vorm van aantalsregulatie (afschot) 
blijkt nu nodig te zijn, omdat herplaatsing naar elders niet gewenst is. Gereguleerd afschot door deskundigen vindt daarom thans 
plaats. Daarmee wordt het risico op gebied van veiligheid beperkt, en wordt ook de schade aan zowel natuurwaarden als het 
agrarisch grondgebruik beperkt.

Kortom: een oproep aan de provincies en haar bestuurders; 
ga voor het faunabeheer je best doen, en wacht niet langer. 
Besef dat de faunabeheerders de enigen zijn die bepaalde werkzaamheden mogen doen waarvoor de overheid 
verantwoordelijk is (openbare veiligheid, volksgezondheid etc.) 
Besef, dat het faunabeheer onlosmakelijk onderdeel is van het natuurbeheer. 
Besef dat faunabeheerders ook onmisbaar zijn en zelfs een onlosmakelijk onderdeel vormen van bepaalde 
economische bedrijfsvoeringen, met name de agrarische bedrijfsvoering. 
Regel vrijstellingen waar dat kan. En er is veel meer mogelijk dan nu wordt aangenomen. Zorg dat 
Faunabeheerplannen niet zodanig complex worden, dat elke kans op een planmatig beheer op voorhand zal 
stranden.

Ga de lijst van beschermde diersoorten zuiveren. 
Dieren, die geen bescherming behoeven, omdat het voortbestaan van hun soort helemaal niet in het geding is, 
genieten nu wel bescherming, met alle kostbare administratieve processen en tijdverlies tot gevolg. 

Daar waar vrijstellingen niet kunnen: Verleen ontheffingen en vergunningen, zonder onnodige tussenkomst van 
andere partijen, en stel geen bureaucratische of andere onnodig beperkende eisen.
 
Faunabeheerplannen, alsook overheidsbesluiten, kunnen sterk verbeterd worden, indien ook het provinciale 
beleid beter en concreter wordt geformuleerd. 

Stem het beleid af met dat van de buurprovincies. Dieren kennen geen grenzen!

Faunabeheerders doen het werk ook deels in uw belang, een belang, waarvoor Gedeputeerde Staten zelf de 
(eind)verantwoordelijkheid dragen. Baseer uw beleid op deze deskundigen. 
Stel regels op, die ten dienste staan van deskundig beheer, en schrap regels die een deskundige uitvoering in de 
weg staan, of deze, op deskundigheid gebaseerde verantwoordelijkheid, op voorhand al beperken.

Kortom, maak regels, gebaseerd op vertrouwen.  
Dank u wel.
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