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VOORWOORD
Dit jaarverslag geeft een impressie van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen van de
stichting Faunabeheereenheid Utrecht over 2012.
De Faunabeheereenheid Utrecht is een samenwerkingsverband van jachthouders vertegenwoordigd
door de terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Utrechts
Landschap), de agrariërs (Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie), de grondeigenaren
(Utrechts Particulier Grondbezit) en de jagers (KNJV Gewest Utrecht alsmede de Nederlandse
Organisatie voor Jacht en Grondbeheer).
De Faunabeheereenheid heeft een coördinerende rol bij het voorkomen en bestrijden van schade
alsmede bij het beheer van beschermde inheemse diersoorten. Een planmatige aanpak moet een
goede waarborg bieden voor de instandhouding en beheer van deze populaties.
Ook in 2012 zijn er weer veel ontwikkelingen geweest in het faunabeheer. Zo werden we
geconfronteerd met een inkrimping van ons budget als gevolg van een bezuinigingsronde van de
provincie bij alle gesubsidieerde instellingen binnen de Provincie Utrecht van 15%. Dit heeft tot
gevolg dat er minder geld beschikbaar is om gezamenlijk met de deelnemende partijen het
faunabeheer inhoud te geven. In 2012 is verder besloten om het faunabeheer in Nederland verder te
decentraliseren van het Rijk naar de Provincie. Dit betekent o.a. dat de provincie verantwoordelijk
wordt voor een groot deel van de taak die tot op heden werd gedaan door het Faunafonds.
Er zijn enkele diersoorten die in Utrecht blijvend onze zorg hebben. Op de eerste plaats betreft dit
de nog steeds toenemende van de ganzenpopulatie; ondanks de inspanningen die de
Faunabeheereenheid i.s.m. de provincie hebben betracht om de door deze populaties veroorzaakte
schade te beteugelen. Aangezien de ganzenproblematiek inmiddels is uitgegroeid tot een landelijk
probleem hebben de provincies en de zeven natuur- en landbouworganisaties (Ganzen-7) in
december een ganzenakkoord gesloten. Dit is een doorbraak in een lastig dossier waarin het
maatschappelijk veld en de overheid de handen ineen hebben geslagen. Het ganzenakkoord beoogt
een oplossing te bieden voor de opvang en het beheer van ganzen in Nederland.
Verder heeft het reeën-, damherten- en wilde zwijnenbeheer speciale aandacht gekregen. De
provinciale grote hoefdieren notitie heeft op een aantal punten duidelijkheid gegeven. We zijn
echter afhankelijk van veel partijen om dit beleid ook tot succes te maken. Wij zullen ons daar de
komende jaren voor inzetten.
Heel duidelijke vooruitgang is geboekt in de implementatie en verdere ontwikkeling van het
digitaliseringsysteem FRS. Naast het grofwild zijn daar nu ook de modules voor de andere
diersoorten aan toegevoegd. Deze ontwikkeling zal zeker leiden tot minder administratieve druk bij
zowel de beheerders als de FBE. Bovendien zal het een beter inzicht en dus een betere
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onderbouwing van het te voeren beheer opleveren. Aandacht behoeft evenwel de verdere
verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem.
In 2012 is ook de voorbereiding gestart voor het maken van een 3e generatie Faunabeheerplan.
Begin 2014 moet er een nieuw plan 2014-2019 door de provincie worden vastgesteld. Vooruitlopend
hierop zijn in 2012 een tweetal evaluaties (te weten: reeën en overige soorten) uitgevoerd over het
beheer in de afgelopen periode uitgevoerd. Deze beide evaluaties zullen de basis gaan vormen voor
het nieuwe plan.
Een planmatig en gecoördineerd faunabeheer is alleen mogelijk indien dit beheer op draagvlak
steunt. Derhalve investeert de Faunabeheereenheid in ruime mate in overleg en samenwerking.
Naast het reguliere overleg met o.a. de verantwoordelijke gedeputeerde, is er 4 keer per jaar met
het voltallige bestuur overleg met de ambtelijke afdelingen van de provincie die bij het
faunabeheer betrokken zijn en vindt minimaal 2 keer per jaar overleg plaats met alle Utrechtse
WBE’s.
De indruk bij het bestuur bestaat dat er in Utrecht op een correcte en vooral maatschappelijk
verantwoorde wijze faunabeheer plaats vindt. Ook in 2013 zullen wij ons tot het uiterste inspannen
om met alle betrokken partijen wederom tot een juiste uitvoering te komen.

Samenstelling bestuur per 1 januari 2012:
J.J.M. Bunnik (voorzitter)
T.J. Bor (vice-voorzitter)
W.A.P. van der Klift (secretaris)
H. Davelaar (penningmeester)
L.P.M.J. Canjels (commissaris ontheffingen)

J. Nuissl (adj.secretaris)
Ik wens u veel leesplezier toe.
Namens het bestuur van de Faunabeheereenheid Utrecht,

J.J.M. Bunnik
voorzitter
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I. Samen actief zorgen voor een duurzaam Faunabeheer

Algemeen
De Faunabeheereenheid Utrecht heeft conform de Flora- en faunawet een coördinerende rol bij
schadebestrijding en beheer van in het wild levende dieren. Een planmatige aanpak moet een goede
waarborg bieden voor de instandhouding van populaties van beschermde diersoorten. Daartoe
beschikt zij over het Faunabeheerplan 2009 - 2014, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. De
Faunabeheereenheid en het door haar opgestelde Faunabeheerplan komen voort uit regelgeving van
de Flora- en faunawet die per 1 april 2002 in werking is getreden. Het primaire uitgangspunt van
deze wet is de zorgplicht voor alle van nature in Nederland voorkomende soorten. De wet biedt de
mogelijkheid in te grijpen in de stand van diersoorten indien het wenselijk is schade aan erkende
belangen te voorkomen of te bestrijden.
In het Faunabeheerplan geeft de Faunabeheereenheid aan voor welke soorten in haar werkgebied
de Faunabeheereenheid duurzaam beheer en schadepreventie noodzakelijk acht en welke
uitzonderingen op het beschermingsregime van de betreffende soorten nodig zijn om schade te
voorkomen en te bestrijden. Het Faunabeheerplan dient als basis voor ontheffingsaanvragen ex
artikel 68 van de wet. Conform artikel 69 van de wet dient een Faunabeheereenheid jaarlijks
verslag uit te brengen aan gedeputeerde staten van de wijze waarop zij van ontheffingen gebruik
heeft gemaakt en van de uitvoering van het Faunabeheerplan. Onderhavig verslag geeft hier nadere
uitwerking aan.

Landelijk beleid
De uitvoering van het faunabeheer wordt sterk beïnvloed door veranderingen in wet- en
regelgeving. Inspelen op deze dynamiek vereist een adequate samenwerking en afstemming tussen
de landelijke overheid, de provinciale overheid en de uitvoerders in de praktijk. In het verslagjaar
2012 zijn geen wijzigingen in de wet noch in de uitvoeringsregelingen van de wet doorgevoerd die
voor het functioneren van de Faunabeheereenheid van belang zijn geweest. Wel heeft het Kabinet
een voorstel voor de nieuwe wet Natuur aan de Tweede Kamer voorgelegd. Vooruitlopend op de
nieuwe wet Natuur hebben het IPO en het Rijk besloten om onder meer de uitvoering van het
Faunabeheer daadwerkelijk over te dragen aan de provincies. Dat betekent ook dat de
verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van de taken van het Faunafonds nu bij de provincies
berust.
Het samenwerkingsverband Ganzen 7, bestaande uit 7 organisaties die actief zijn in het
buitengebied, heeft overeenstemming bereikt met de provincies over de aanpak van de ganzen in
Nederland. De Faunabeheereenheid zal komend jaar nauw betrokken zijn bij de uitwerking van deze
aanpak in Utrecht.
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Provinciaal beleid
Provinciale Staten hebben haar beleid met betrekking tot de Flora- en faunawet vastgelegd in een
Beleidsnota Flora- en faunawet. De nota beschrijft de wettelijke achtergronden en de relaties met
het provinciale soortenbeleid en geeft de provinciale beleidsregels voortvloeiend uit de taken en
bevoegdheden uit de wet.
Het door de provincie vastgestelde beleid ten aanzien van Grote hoefdieren wordt in het
Faunabeheerplan 2014 – 2019 opgenomen.
In opdracht van Schiphol en de provincie Noord-Holland is het Ganzenbeheerplan Schiphol
opgesteld. Provincie Utrecht en de Faunabeheereenheid zijn hierbij betrokken en zullen uitvoering
geven aan het voorgestelde plan voor zover dat betrekking heeft op delen van Utrecht en past
binnen het beleid van Utrecht en de Faunabeheereenheid.

Uitvoering Faunabeheerplan
De uitvoering van het duurzaam, gecoördineerde en planmatige faunabeheer vindt plaats op basis
van het door Gedeputeerde Staten van Utrecht vastgestelde Faunabeheerplan 2009-2014. Dit plan
wordt gebruikt ter onderbouwing van ontheffingaanvragen en voorziet in de planmatige en
gecoördineerde uitvoering van het provinciale beleid op het gebied van het beheer van beschermde
diersoorten en het voorkomen en bestrijden van schade door deze soorten. In dit plan is opgenomen
voor welke diersoorten een planmatige schadebestrijding noodzakelijk wordt geacht en hoe dit
vormgegeven wordt.
De jaarlijkse faunatellingen wijzen uit dat de stand van de Zomerganzen door de jaren heen zo
sterk is gestegen, dat de in het faunabeheerplan gestelde verwachtingen en doelen onrealistisch
zijn geworden. Om deze tendens het hoofd te kunnen bieden, is een drastische verlaging van het
huidige aantal Zomerganzen gewenst. Helaas is een dergelijke ingreep strijdig met het in het
Faunabeheerplan vastgestelde beleid. Aangezien het gissen is naar de precieze oorzaken, is het
noodzakelijk om deze ontwikkeling nader te onderzoeken. Daarna kan bezien worden welke
oplossingen voorhanden zijn. In nauwe samenwerking met de Faunabeheereenheid heeft de
provincie SOVON opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren.
Aangezien ingrijpen in het aantal ganzen rond Schiphol noodzakelijk was, is voor het noordwestelijk
deel van Utrecht een aparte ontheffing gevraagd en verleend om de stand met 3300 ganzen te
verminderen.
Hoewel niet voorzien in het Faunabeheerplan is een ontheffing voor het tot nul reduceren van een
incidentele groep Wilde zwijnen gevraagd en ontvangen.
De resultaten van de inzet van de op basis van dit plan verleende ontheffingen treft u aan in
bijlage 1.
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Digitale meld- en rapportagestructuur
Het spreekt voor zich dat een zorgvuldig faunabeheer slechts kan plaatsvinden indien de
Faunabeheereenheid de beschikking heeft over adequate gegevens. Beheer is dan ook een cyclisch
proces tussen beleid en planvorming enerzijds en uitvoering en evaluatie anderzijds. Om de
verschillende gegevensstromen die gepaard gaan met het gebruik van ontheffingen beter aan elkaar
te koppelen zijn de medio 2009 met alle partijen in gang gezette verbeteringen van
gegevensverzameling met betrekking tot schadebestrijding, populatiebeheer, preventie en
monitoring verder voortgezet. Dit heeft geresulteerd in de gezamenlijke participatie van de
Faunabeheereenheid en de provincie in het digitale FaunaRegistratieSysteem van Natuurnetwerk. In
2011 is gestart met reewild, in 2012 is het systeem voor alle diersoorten in werking gesteld. Om
voortdurend over de actuele stand van zaken ten aanzien van de schadebestrijding en de behaalde
resultaten te beschikken is elke twee weken rapporteren een noodzaak. Dat is nu haalbaar. Hoewel
er bij de gebruikers aanvankelijk zorgen en problemen waren over de gebruiksvriendelijkheid van
het systeem en over de privacy, is het systeem steeds beter gaan werken en wordt er nog maar
sporadisch gebruik gemaakt van schriftelijke rapportages. De provincie heeft veel aandacht besteed
aan de zorg over de privacy van de gebruikers en gezocht naar een maximale waarborg. Aangezien
de Faunabeheereenheid licentiehouder is en geen opdrachtgever, verliepen de onderhandelingen
met

Natuurnetwerk

over

mogelijke

verbeteringen

niet

altijd

even

soepel.

De

gebruiksvriendelijkheid van het systeem is een blijvend aandachtspunt.

Deelnemersberaad
Samenwerking tussen partijen en individuen is essentieel bij het vormgeven van een duurzaam en
gecoördineerd faunabeheer. Om de samenwerking te bekrachtigen en het uitwisselen van voor het
faunabeheer relevante informatie tussen Wildbeheereenheden en de Faunabeheereenheid te
bespoedigen zijn zogenaamde deelnemersovereenkomsten opgesteld. Twee keer per jaar vindt er
structureel overleg plaats in de vorm van een deelnemersberaad. Belangrijke bespreekpunten
waren: FRS, evaluatie Faunabeheerplan, opstellen nieuw Faunabeheerplan, reeënbeheer en
zomerganzenbeleid.

Evaluatie reeënbeheerplan
De reeënpopulatie is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De uitgevoerde draagberekening was
gebaseerd op alle terreinen in de provincie waar reeën voorkomen. In praktisch al die terreinen
wordt de reeënstand jaarlijks geteld, maar niet elke terreineigenaar neemt deel aan het beheer van
het Ree, waardoor de bepaalde doelstand niet bereikt kon worden. Al eerder werd besloten om het
reeënbeheer in 2013 en 2014 voort te zetten op basis van het lopende plan en het Ree op te nemen
in het Faunabeheerplan 2014 – 2019.
Jaarlijks vinden honderden aanrijdingen met reeën plaats. Ook dit jaar was dat het geval. De
Faunabeheereenheid zoekt naar beheermethoden die het aantal aanrijdingen fors zou kunnen
beperken.
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Hoewel de wegbeheerder hierbij een belangrijke rol dient te spelen, blijkt bij herhaling dat
aanrijdingen geen prioriteit hebben. Er zijn enkele plekken in de provincie waar het aantal
aanrijdingen hoog is. Besloten is om met aangrenzende eigenaren uit te zoeken of er
beheermethoden zijn waardoor het aantal aanrijdingen beperkt kan worden.

Planmatig en gecoördineerd beheer
Indien beheeringrepen noodzakelijk en/of wenselijk zijn dienen deze ingrepen waar mogelijk
planmatig en gecoördineerd te worden uitgevoerd. De Faunabeheereenheid heeft in haar
Faunabeheerplan en de op basis van dit plan te verlenen ontheffingen ruime mogelijkheden aan
Wildbeheereenheden geboden om deze taak te vervullen. Het bestuur concludeert dat het aangaan
van deelnemersovereenkomsten met betrokken Wildbeheereenheden en het instellen van een
deelnemersberaad de onderlinge afstemming heeft vergroot. De mate waarin gecoördineerd en
anticiperend beheer plaatsvindt, verdient vanwege de vaak complexe materie evenwel verdere
versterking.
In 2012 is op dit punt nog te weinig bereikt. Om planmatig en gecoördineerd beheer van de grond te
krijgen, is het noodzakelijk om te weten waar en wanneer schade van enige omvang ontstaat. De
schadegegevens die beschikbaar zijn, geven daar geen uitsluitsel over. Het is van groot belang om in
de nabije toekomst wel over deze kennis te kunnen beschikken.

Faunatelling
Op zaterdag 31 maart heeft voor de zevende maal onder auspiciën van de Faunabeheereenheid
Utrecht een provinciedekkende faunatelling plaatsgevonden. Uitvoering van deze grootschalige
faunatelling vond plaats door Wildbeheereenheden in samenwerking met de terreinbeherende
organisaties (UL, SBB en NM), de KNJV, het Utrechts Particulier Grondbezit en LTO Noord.
De realisatie van deze telling is mede mogelijk gemaakt door de actieve inzet en bijdrage van de
provincie. Aan de provinciedekkende faunatelling hebben in totaal 13 WBE’s deelgenomen met
samen circa 670 actieve tellers. In bijlage 2 treft u het resultaat van de Faunatelling, gesommeerd
per diersoort, aan.

Zomerganzentelling
Op zaterdag 21 juli zijn in een groot gedeelte van de provincie Utrecht de aantallen jaarrond
verblijvende ganzen geteld. De toename van schade en overlast van deze jaarrond verblijvende
ganzen maken het noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de aantallen en de verspreiding
van deze ganzen in Utrecht en aangrenzende provincies. Om die reden heeft de FBE Utrecht samen
met andere partners het initiatief genomen om gezamenlijk en uniform deze ganzen te gaan
monitoren. Nog niet alle provincies die problemen met ganzen hebben, deden mee. Nu de G-7 en de
provincies overeenstemming bereikt hebben over de aanpak van de zomerganzen, zal de telling naar
verwachting in 2013 door alle betrokken provincies uitgevoerd gaan worden.
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Het organiseren en daadwerkelijk tellen kost veel tijd en energie van de betrokken WBE-bestuurders
en tellers. Ondanks de grote inspanningen van landbouwers en faunabeheerders in het verleden,
neemt de overlast van de zomerganzen onevenredig toe. Weer tellen en geen extra
beheermaatregelen om de overlast terug te dringen leidde dan ook tot ongenoegen bij de tellers.
Daarnaast achtten zij zich door de ontheffingsvoorwaarden sterk beperkt in hun streven om
ganzenschade terug te dringen, laat staan te voorkomen. Om het draagvlak onder hen te behouden
en te versterken is in het najaar een bijeenkomst belegd. Hier kon men kritiek spuien en konden
Faunabeheereenheid en provincie tot tevredenheid van de aanwezigen het beleid toelichten.
De resultaten van deze tweede zomerganzentelling treft u aan in bijlage 3.
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II. Faunabeheer in de praktijk

Faunabeheer
In stand houden van onze inheemse wilde diersoorten en gelijktijdig de schade die zij kunnen
veroorzaken voorkomen of beperken. Dat is duurzaam faunabeheer! Dit kunnen we alleen bereiken
door

goed

samen

te

werken.

Faunabeheereenheid

Utrecht

helpt

grondgebruikers,

jacht(akte)houders en andere betrokkenen bij het nemen van de juiste maatregelen. Het
Faunabeheerplan 2009 - 2014 biedt hiervoor de basis. Het Faunabeheerplan is gericht op het
duurzaam beheer van diersoorten in het werkgebied van de Faunabeheereenheid. Het betreft
diersoorten waarvan verwacht wordt dat zij in de toekomst schade kunnen veroorzaken aan erkende
belangen. Duurzaam beheer betekent in dit verband een planmatig beheer voor de lange termijn,
waarbij schade voorkomen of teruggebracht wordt naar een aanvaardbaar niveau en waarbij de
populatieomvang van de betrokken soort niet in gevaar komt.
Inmiddels is besloten om het Faunabeheerplan 2014 – 2019 in eigen beheer te gaan voorbereiden
overeenkomstig de bestaande Flora- en Faunawet. Weliswaar is de nieuwe wet Natuur in
voorbereiding, maar vaststelling van deze wet zal naar verwachting pas plaatsvinden na afloop van
de vervaldatum van het vigerende Faunabeheerplan. Ter voorkoming van vertraging bij de
ontheffingverlening zal simultaan aan de ontwikkeling van het Faunabeheerplan 2014 – 2019 ook
overleg met de provincie plaatsvinden over de inhoud van de op dit plan te baseren ontheffingen.
Om een goed Faunabeheerplan op te kunnen stellen is het nuttig het voorgaande plan grondig te
evalueren om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van het faunabeheer en mogelijke
verbeteringen door te voeren. De evaluatie is in 2012 uitgevoerd en zal in 2013 vastgesteld worden.
Om het plan in eigen beheer op te stellen, wordt tijdelijke ondersteuning aangetrokken. Evenals bij
vorige

gelegenheden

begeleidingscommissie

zal

secretaris

(beleid),

een

Jeroen

Nuissl

klankbordgroep

ook

nu

begeleid

(thematisch

worden

samengesteld)

door

een

en

een

brainstormgroep. In vorige plannen werd uitgegaan van vaststaande gegevens; op onder meer
ontwikkelingen in aantal, gedrag, al of niet voorkomen van de diersoort en veranderende
schademeldingen kon in juridische zin onvoldoende of niet geanticipeerd worden. Om daar
verandering in te brengen zal het nieuwe Faunabeheerplan flexibeler moeten zijn, zodat tijdens de
looptijd van het plan uitvoeringsmaatregelen bijgesteld kunnen worden.

Beheer en schadebestrijding
Wij wonen in een klein en dichtbevolkt land. De mens heeft steeds meer ruimte nodig om te wonen
en te werken. Dit gaat vaak ten koste van ons groene landschap: hét leefgebied van het grootste
deel van de in ons land levende wilde dieren. Deze verandering maakt dat sommige soorten in hun
voortbestaan worden bedreigd. Voor andere soorten geldt dat niet. Hiermee gaat het zelfs zo goed
dat zij voor grote overlast kunnen zorgen. Niet alleen schade voor boeren, maar ook aan andere
bedrijven en particulieren. Ook kunnen zij een bedreiging vormen voor andere - zeldzame - dieren
en planten. Menselijk ingrijpen kan dan noodzakelijk zijn. Uitgangspunt daarbij is dat in principe
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altijd eerst preventieve middelen dienen te worden ingezet ter verjaging alvorens op basis van
ontheffingen afschot kan plaatsvinden.
Hoewel het doden van dieren ter voorkoming van belangrijke schade in alle gevallen wordt
ingegeven door rationele overwegingen, gaat het doden van dieren altijd gepaard met emotie.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor de concrete uitvoering ervaren emotie. Maar natuurlijk ook
omstanders die, al dan niet gewenst, worden geconfronteerd met deze beheersmaatregelen.
Respect voor elkaars gevoelens en weet hebben van elkaars belangen is van uitermate groot belang.
Alléén op deze wijze kan een constructieve dialoog worden gevoerd.

Alternatieve beheersvormen
De Faunabeheereenheid Utrecht hecht bijzonder veel waarde aan een duurzaam en maatschappelijk
verantwoord faunabeheer. Zij is voortdurend op zoek naar alternatieve beheersvormen of
beheersvormen die zo min mogelijk verstoring opleveren voor het gebied en de aldaar aanwezige
fauna.

Legselreductie

vormt

een

waardevolle

aanvulling

op

het

beschikbare

beheersinstrumentarium. Het reduceren van ganzen en/of knobbelzwaanlegsels kan, mits
consequent uitgevoerd en bij herhaling ingezet, een effectieve methode zijn om lokaal de
betreffende populatie te verminderen.
Met ondersteuning van LTO Noord en de TBO’s heeft de FBE in verschillende regio’s actieve
grondgebruikers en agrarische natuurverenigingen bereid gevonden om gecoördineerd uitvoering te
geven aan dit middel.

Inzet en gebruik van ontheffingen
Ontheffingen kunnen door de provincie aan de Faunabeheereenheid worden verleend op basis van
een door de provincie goedgekeurd Faunabeheerplan indien bepaalde maatschappelijke belangen in
het geding zijn. De belangrijkste zijn: het voorkomen van belangrijke schade aan de landbouw,
schade aan flora en fauna, het belang van de openbare veiligheid of de volksgezondheid en de
veiligheid van het vliegverkeer. Voor een gecoördineerde en gestructureerde wijze van uitvoering
van ontheffingen werkt de Faunabeheereenheid Utrecht nauw samen met Wildbeheereenheden.
Deze lokale samenwerkingsverbanden van jacht(akte)houders spelen voorts een belangrijke rol bij
o.a. het doorschrijven van ontheffingen aan individuele gebruikers, de coördinatie van gezamenlijke
beheersmaatregelen en de rapportage. Zij vormen op lokaal niveau een belangrijke ‘oog en oor’
functie voor de Faunabeheereenheid.
Ontheffingen zijn onmisbaar voor de uitvoering van het Faunabeheerplan. De Faunabeheereenheid
en

de

Wildbeheereenheden

willen

efficiënt

werken

en

verlangen

praktische

ontheffingsvoorwaarden, zodat doeltreffend en snel gewerkt kan worden om schade te voorkomen
of te beperken. Provincie Utrecht, verstrekker van de ontheffingen, dient te waken over de
belangen van de fauna en moet zorgen dat de ontheffingen juridisch gezien waterdicht zijn. Deze
tegengestelde invalshoeken hebben tot vertraging geleid bij het verstrekken van de ontheffingen en
tot ongenoegen bij de uitvoerders van het Faunabeheerplan. De ontheffingen voor de periode 2014 –
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2019 worden mede om deze reden te gelijk met het nieuwe plan ter goedkeuring aan GS van
Utrecht aangeboden.

In bijlage I treft u een overzicht van de in 2012 ingezette ontheffingen en het daarmee
gerealiseerde resultaat.
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Bijlage 1
Overzicht ontheffingen 20121- Gebruik en Resultaat2

Onth. nr.: 2009INT242317
Diersoort:
Vos in minimale en overgangszones zones m.b.v. kunstlicht
Periode:
1 januari t/m 31 december 2012
WBE's :
Eem, Noorderpark, Vecht en Veenstreek, Tussen Vecht en Oude Rijn, Amstelland,
Gooi- en Vechtstreek, Kromme Rijn en Vijfheerenlanden
Resultaat:
114 expl.
Onth. nr.: 2009INT242312 / 2009INT247783
Diersoort:
Vos bij freilandbedrijven m.b.v. kunstlicht
Periode:
1 januari t/m 31 december 2012
WBE's :
De Schaffelaar en Kromme Rijn
Resultaat:
54 expl.
Onth. nr.: 2009INT239622
Diersoort:
Overzomerende grauwe gans – afschot (ontheffingonderdeel A en B)
Periode:
1 april tot en met 30 september 2012
WBE's:
Amstelland, Gooi- en Vechtstreek, Vecht en Veenstreek, Lage Vuursche,
Noorderpark, Kromme Rijn, Vallei, Tussen Vecht en Oude Rijn, Eem en Lopikerwaard
Resultaat:
4.103 + 2.819 (FRS) = 6.922 expl.
Onth. nr.: 80AEC201
Diersoort:
Overzomerende grauwe gans - afschot i.h.k.v. de veiligheid van het luchtverkeer
Periode:
1 april tot en met 30 september 2012
WBE's:
Amstelland, Vecht en Veenstreek
Resultaat:
683 + 3.663 (FRS) = 4.346 expl.
Onth. nr.: 2009INT239622
Diersoort:
Overzomerende grauwe gans - legselreductie
Periode:
1 april tot en met 1 september 2012
WBE's:
Vecht en Veenstreek, Kromme Rijn, Tussen Vecht en Oude Rijn en Eem
Resultaat:
423 nesten / 2.206 eieren
In FRS: 2.226 eieren grauwe gans, 59 eieren brandgans, 249 eieren Canadese gans,
42 eieren Nijlgans en 117 eieren verwilderde boerengans.
Onth. nr.: 80BDBCEE/80B327EA
Diersoort:
brandgans
Periode:
1 juni 2012 tot 30 september 2012
WBE's:
Kromme Rijn, Eem, Lopikerwaard
Resultaat:
114 expl.

1

Voor zover ontheffingen 'over het jaar heenlopen' is de einddatum van de ontheffing bepalend voor opname in
dit jaarverslag.
2

Als gevolg van de introductie van FRS kan er een overlap in rapportagegegevens afkomstig van zowel de
papieren procesformulieren als de digitale meldingen bestaan.
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Onth. nr.: 2009INT237897
Diersoort:
meerkoet
Periode:
1 september 2011 t/m 1 april 2012
WBE's:
Tussen Vecht en Oude Rijn, Lopikerwaard, Vecht en Veenstreek en De Eem
Resultaat:
931 + 71 (FRS) = 1.002 expl.
Onth. nr.: 2007int208031
Diersoorten:
overwinterende grauwe gans, kolgans en smient
Periode:
1 oktober 2010 tot 1 april 2012
WBE's:
Amstelland, De Eem, De Vallei, Driebruggen, Gooi- en Vechtstreek, Kromme Rijn,
Lopikerwaard, Noorderpark, Tussen Vecht en Oude Rijn, Vecht en Veenstreek,
Vijfheerenlanden
Resultaat:
13.597 expl. (grauwe gans: 6.084 + 556 (FRS), kolgans 3.252 + 374 (FRS), smient
3.211 + 120 (FRS))
Onth. nr.: 2009INT236930 / 80B021EF
Diersoort:
knobbelzwaan
Periode:
1 december 2011 tot en met 30 april 2012 + verlenging t/m 15 juni 2012
WBE's:
Vecht en Veenstreek, Gooi- en Vechtstreek, Noorderpark, Tussen Vecht en Oude
Rijn, Lopikerwaard, De Eem, Kromme Rijn, Amstelland
Resultaat:
402 + 175 (FRS) = 577 expl.
Legselreductie: 16 nesten, 56 eieren
20 eieren (FRS)

Onth. nr.: 2009INT239647
Diersoort:
ree
Periode:
1 april 2011 tot en met 31 augustus 2011:
reebokken
1 december 2011 tot en met 31 maart 2012:
reegeiten en reekalveren
WBE's:
De Vallei, De Schaffelaar, Kromme Rijn, Vijfheerenlanden, Lage Vuursche, De Eem,
Noorderpark
Resultaat:
428 expl. (bok: 43 +182 (FRS) , geit: 5 + 86 (FRS), kalf: 3 + 109 (FRS))
Rapportage in FRS: 195 expl. (bok: 0, geit: 86, kalf: 109)
Onth. nr.: 2009INT245893
Diersoort:
wilde eend
Periode:
1 juli tot 15 augustus 2012
WBE's:
Kromme Rijn en Lopikerwaard
Resultaat:
22 expl.
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Bijlage 2
Resultaten Faunatelling 2008 – 2012

Soort
Overz. Kn.-zwanen
Grauwe gans

2012
4.312
19.747

2011
4.057
15.318

2010
5.335
15.594

2009
4.456
11.704

2008
5.139
10.824

Kolgans
Verw. boerengans
Nijlgans
Canadese Gans
Brandgans
Indische gans
Meerkoet
Blauwe reiger
Aalscholver

1.268
1.430
4.006
1.990
10.929
121
10.785
1.410
1.105

1.138
1.407
4.236
1.963
6.624
261
11.607
1.539
1.207

742
1.838
4.379
1.902
3.136
193
12.270
1.616
1.209

571
1.360
3.484
1.209
2.716
291
7.921

922
2.699
4.112
1.823
2.002
115
14.188

Roek
Zwarte kraai
Kauw
Ekster

732
7.730
7.550
2.638

568
8.290
7.040
2.466

917
7.803
6.911
2.552

535
6.661
5.476
2.089

Haas
Konijn
Fazant
Houtduif
Holenduif

5.247
1.398
957
8.110
1.601

5.950
2.182
910
7.681

Verw. Postduif
Wilde eend

2.088
16.506

854
1.191
7.646
7.332
2.567

6.293
3.013
2.276
1.068
1.298
737
8.772
6.366
1e telling in 2012
voorgaande jaren 'uit ervaring
aanwezig'
15.729 17.855 11.581
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Bijlage 3
Resultaten zomerganzentelling 2012

WBE
Amstelland

Grauwe Canadagans
gans

Kolgans

Brandgans

Nijl- Indische Boerengans
gans
gans

Totaal

447

0

0

0

8

0

14

469

Noorderpark

5.474

43

1

42

176

0

45

5.781

Gooi en Vechtstreek

1.266

68

0

0

161

0

78

1.573

Vecht en Veenstreek

5.852

111

0

10

94

0

60

6.127

648

97

0

348

225

0

0

1.318

Kromme Rijn

6.785

332

177

5.261

3.126

46

289

16.016

Lopikerwaard

2.554

696

0

72

115

2

32

3.471

Vijfheerenlanden

Driebruggen
Tussen Vecht en Oude
Rijn

365

0

0

0

19

0

0

384

5.656

92

1

62

1.187

0

50

7.048

Eem

5.594

850

165

115

84

0

34

6.842

Lage Vuursche

0

0

0

22

12

0

0

34

Vallei

393

0

0

0

8

0

0

401

Schaffelaar

654

41

0

20

6

0

0

721

35.688

2.330

344

5.952

5.221

48

602

50.185

TOTAAL
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Bijlage 4
Voorjaarstelling Ree, 2012

WBE

Bok

Geit

Bokkalf

Lage Vuursche

78

132

35

47

21

313

De Eem

10

25

6

7

6

54

De Vallei

11

14

2

4

6

37

De Schaffelaar

189

258

98

98

56

699

Noorderpark

44

70

23

33

17

187

Kromme Rijn

138

247

57

79

83

604

KR deel Heuvelrug

91

150

31

57

54

383

KR deel UL SBB NM

72

99

36

19

5

231

Lopikerwaard

4

7

2

1

Vijfheerenlanden

21

27

8

15

39

110

658

1029

298

360

287

2632

TOTAAL UTRECHT

Geitkalf Onbekend

Totaal
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