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Beste lezer,
Inmiddels liggen de feestdagen alweer ver achter ons. Wij
hopen dat u net als ons hebt genoten van de speciale sfeer
die Kerst en de donkere dagen van december met zich
meebrachten. Inmiddels is het januari en worden de dagen
weer langzaam lichter. Reden volop om weer enthousiast en
vol energie aan de slag te gaan.
Samen met alle betrokken in het faunabeheer hopen wij er
wederom een geweldig mooi jaar van te maken.

Ontheffingen
Verschillende machtigingen waar u gebruik van maakt hadden
een einddatum van 31 december 2014. Inmiddels hebben wij een
aantal nieuwe machtigingen voor u in FRS klaar gezet. Het betreft
de soorten:
 Damhert
 Wild zwijn
 Vos (weidevogels en Freiland kippen), alsmede de
 Provinciale aanwijzing m.b.t. de diersoorten: verw. duif,
verw. kat, nijlgans, verw. boerengans en rosse stekelstaart
Deze machtigingen staan inmiddels voor uw WBE-secretaris in FRS
klaar en kunnen, voor zover daartoe de noodzaak bestaat, aan
de betreffende jachtvelden worden toegewezen.

Beperkingen i.v.m. vogelgriep opgeheven
Conform ons nieuwsbericht van 14 december jl. heeft het ministerie
van EZ op onderstaande data het landelijk jachtverbod in de 10kilometerzones opgeheven:
 m.i.v. 19 december 2014: einde jachtverbod 10-kilometerzone
Hekendorp
 m.i.v. 22 december 2014: einde jachtverbod 10-kilometerzones
Ter Aar en Kamperveen
De ophokplicht voor beroepsmatig gehouden pluimvee blijft tot
nader order van kracht. Dit betekend dat in de gehele provincie
Utrecht jacht, beheer en schadebestrijding weer mogelijk is.

Geplande
evenementen
28-1-2015
Netwerkbijeenkomst
Faunabeheer
9-3-2015
FBE – WBE Deelnemersberaad
11-4-2015
Voorjaarstelling
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Netwerkbijeenkomst F&F-wet provincie Utrecht
Op woensdag 28 januari a.s. organiseert de provincie i.s.m. de
Faunabeheereenheid Utrecht in de foyer van het Provinciehuis
wederom haar traditionele netwerkbijeenkomst Flora- en faunawet.
Inloop vanaf 16.00 uur en sluiting om 20.30 uur. Alle bij het
faunabeheer betrokken personen en organisaties zijn van harte
uitgenodigd. U komt toch ook?

Nieuwe bestuursleden FBE Utrecht
Eind 2014 hebben een drietal bestuursleden, te weten de heren:
H. Davelaar (LTO), T. Bor (UPG) en W.A.P. van der Klift (TBO’s), na zich
vele jaren verdienstelijk te hebben ingezet, afscheid genomen van
het FBE bestuur. Hun opvolgers zijn: A. van Garderen (LTO), H.J. van
Beuningen (UPG) en P. de Nobel (TBO’s).

Werkgroep FBE voorzitters
Op 18 december jl. heeft een werkgroep bestaande uit een vijftal
FBE-voorzitters zich gebogen over de vraag op welke wijze de
samenwerking op landelijk niveau tussen de diverse FBE’s kan
worden verstevigd. Eens temeer blijkt dat diersoorten zich niet
houden aan administratieve grenzen. Afstemming van beheer voor
diersoorten die een grensoverschrijdende aanpak vergen is dan ook
één van de onderwerpen die tijdens het overleg centraal stonden.
Daarnaast hebben de voorzitters zich o.m. gebogen over de wijze
waarop de onderlinge informatievoorziening- en uitwisseling verder
kan worden verbeterd.

Faunaschade?
Meldt dit op:
www.faunaschade.nl

Unit Faunafonds – Bij 12
Nadat per 1 oktober jl. het behandelbedrag door het Faunafonds is
ingevoerd is er veel onrust ontstaan m.b.t. het aanvragen van
schadevergoedingen.
We hebben voor u de voorwaarden nogmaals op een rijtje gezet:
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Wanneer een agrariër in aanmerking wenst te komen voor
een schadetegemoetkoming dan dient zijn jager eerst
adequaat gebruik te hebben gemaakt van een daartoe
verstrekte machtiging of ontheffing. Indien deze niet
voorhanden is dan dient deze separaat te worden
aangevraagd via de WBE. Denk hierbij aan een zorgvuldige
motivatie.
Meld schade tijdig! Onder tijdig wordt verstaan binnen 7
dagen na constatering van schade van enige omvang (gelet
op het behandelbedrag ter grootte van € 300,- en het
verplichte eigen risico zijn dit over het algemeen schades die
minimaal € 500,- bedragen).
Het melden van een schade kan alleen nog maar digitaal en
loopt via www.faunaschade.nl.
Op www.faunaschade.nl kunnen zowel schades worden
gemeld waarbij de agrariër in aanmerking wenst te komen
voor een schadetegemoetkoming (en dus onderhevig zijn
aan betaling van het behandelbedrag) alsmede schades die
primair bedoeld zijn voor het inzichtelijk maken van de
schadehistorie t.b.v. de aanvullende onderbouwing van
ontheffingen en het Faunabeheerplan (het behandelbedrag
is op deze schademeldingen uiteraard niet van toepassing).
Meer informatie? Binnenkort zal het Faunafonds in een nadere
instructie uitleg geven over het digitaal aanvragen van
schadetegemoetkomingen.

Schadedreiging?
Check of de ontheffing op
voorhand bij uw WBE
beschikbaar is!
Niet beschikbaar?
Zorg samen met uw
grondgebruiker en WBEsecretaris voor een
gemotiveerde aanvraag

Geen inspanningsplicht voor tegemoetkoming
ganzenschade in winterperiode
Dankzij de goede samenwerking op zowel bestuurlijk als op
uitvoeringsniveau is het vorig jaar gelukt om, overeenkomstig de G7
doelen, de beoogde reductie van 23.000 overzomerende ganzen te
behalen. Dank aan eenieder die hieraan heeft bijgedragen; echter
we zijn er nog niet! Om daadwerkelijk de populatie overzomerende
grauwe ganzen te verminderen overeenkomstig de geformuleerde
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doelstand zal ook in 2015 de stand met minimaal 23.000 ganzen
moeten afnemen. Wij rekenen dan ook weer graag op uw inzet en
commitment.
Op provinciaal niveau wordt momenteel ook hard gewerkt aan de
uitvoering van de andere doelstellingen die verbonden waren aan
het G7 akkoord; namelijk het beschermen van de winterganzen.
Vandaar dat de provincie Utrecht heeft besloten het doden van
Grauwe ganzen, Kolganzen en Brandganzen in de periode 1
november tot 1 maart alleen toe te staan ter voorkoming van
belangrijke schade aan gewassen op percelen met nog oogstbare
akker- en tuinbouwgewassen en grasland (niet zijnde bestaand
grasland). De provincie beraadt zich momenteel nog over de
aanwijzing en locatiekeuze van rustgebieden.
De

provincies

hebben

het

Faunafonds

gevraagd

om

bij

verzoekschriften die in die winterperiode zijn ingediend geen
controle op ver- en bejagingsinspanning ter voorkoming en
beperking van schade uit te voeren. Hierom is het in de

Winterganzen?
Geen inspanningsplicht
voor tegemoetkoming
schade

winterperiode niet nodig ganzen te bestrijden om een vergoeding
van het Faunafonds te kunnen krijgen. Dit geldt zowel bij schade op
kwetsbare als op niet kwetsbare gewassen.

Pilot gecoördineerde aanpak kraaienschade in fruit
Vanwege veelvuldige en terugkerende overlast en schade van
kraaien in commercieel geëxploiteerde boomgaarden in de
Kromme Rijn zijn in een drietal sessies afspraken gemaakt tussen de
betreffende
WBE,
verantwoordelijke
jachthouders
en
fruitexploitanten over een structurele aanpak van de problematiek.
Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat een intensievere
afstemming en informatie-uitwisseling tussen fruittelers en
jachthouders rand voorwaardelijk is voor een adequate
schadebestrijding. Alleen als men goed van elkaar weet wat men
doet en men weet heeft waarop hij de ander kan aanspreken kan
optimaal gebruik worden gemaakt van de wederzijdse inzet.
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