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Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland, tot wijziging van de Verordening 

faunabeheer Noord-Holland in verband met de samenstelling van het bestuur van een 

faunabeheereenheid 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 augustus 

2017;Gelet op artikel 143 van de Provinciewet; 

 

Gelet op artikel 3.12, negende lid, van de Wet natuurbescherming; 

 

Besluiten: 

 

 

Artikel I 

 

De Verordening faunabeheer Noord-Holland wordt als volgt gewijzigd: 

 

A  

 

Artikel 2.2 komt te luiden: 

 

Artikel 2.2 Bestuurssamenstelling 

 

1. In het bestuur van een faunabeheereenheid zijn tenminste vertegenwoordigd: 

a. agrariërs; 

b. particuliere grondeigenaren; 

c. verenigingen van jagers; 

d. minimaal twee maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een 

duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren; 

werkzaam binnen het werkgebied van de betreffende faunabeheereenheid. 

2. De in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde maatschappelijke organisaties hebben 

gezamenlijk minimaal twee zetels in het bestuur van de faunabeheereenheid. 

3. Een faunabeheereenheid nodigt in ieder geval de volgende organisaties uit bij haar 

vergaderingen aanwezig te zijn en hen te adviseren: 

a. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

b. Stichting De Faunabescherming 

c. Vogelbescherming Nederland 

 

 

 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

provinciale blad waarin het wordt geplaatst. 

 

Haarlem, 13 november 2017 
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Provinciale staten van Noord-Holland, 

 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

K. Bolt, griffier 

 

 

Toelichting 

 

Op grond van artikel 3.12, tweede lid, van de Wet natuurbescherming moeten er minimaal 

2 maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van 

populaties van in het wild levende dieren in de regio waartoe het werkgebied van de 

faunabeheereenheid behoort, zitting  hebben in het bestuur. In artikel 2.2 van de 

Verordening faunabeheer worden aanvullende regels gegeven met betrekking tot de 

samenstelling van het bestuur van een faunabeheereenheid in Noord-Holland.  

 

Door zowel de verenigingen van jagers als de terreinbeherende organisaties als partij aan 

te wijzen die in ieder geval zitting moet hebben in het bestuur, werd gemeend aan de 

wettelijke eis van artikel 3.12, tweede lid, Wet natuurbescherming te voldoen. 

Jagersverenigingen worden echter niet gezien als maatschappelijke organisaties als 

bedoeld in artikel 3.12, tweede lid. Met als gevolg dat met artikel 2.2 van de verordening 

niet wordt voldaan aan de wet.  

 

Artikel 2.2 van de verordening is zodanig aangepast dat thans wordt aangesloten bij de 

wet en nog eens bevestigd wordt dat er minimaal twee maatschappelijke organisaties die 

het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties in het bestuur zijn 

vertegenwoordigd. Daarbij wordt expliciet uitgesloten dat de jagersverenigingen als 

dergelijke organisaties worden aangemerkt. De terreinbeherende organisaties zijn niet 

langer expliciet genoemd. Zij vallen onder de categorie maatschappelijke organisaties.  

 

Naast de twee maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam 

beheer van populaties van in het wild levende dieren in de regio moeten ook agrariërs, 

grondgebruikers en jagersverenigingen zitting hebben in het bestuur. De hoeveelheid 

vertegenwoordigers wordt niet geregeld en dus aan de beoordeling van de 

faunabeheereenheid overgelaten.  

 

Artikel 2.2, eerste lid, bevat minimumeisen aan de samenstelling van het bestuur.  

Het staat de faunabeheereenheid vrij om ook andere partijen of meer dan twee 

maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van 

populaties van in het wild levende dieren in de regio aan het bestuur te laten deelnemen.    

 

Nieuw is het tweede lid van artikel 2.2. Hierin is de eis neergelegd dat de 

maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van 

populaties van in het wild levende dieren in de regio waartoe het werkgebied van de 

faunabeheereenheid behoort, samen minimaal twee zetels in het bestuur van de 

faunabeheereenheid hebben. Hiermee wordt maatschappelijk gewicht gegeven aan de 
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betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties in het bestuur van de 

faunabeheereenheid.  

 

In het derde lid van artikel 2.2 is voorgeschreven dat in ieder geval de Dierenbescherming, 

de Faunabescherming en de Vogelbescherming worden uitgenodigd om bij de 

vergaderingen aanwezig te zijn en de faunabeheereenheid te adviseren. Deze organisaties, 

die de belangen van de natuur of dieren behartigen worden niet beschouwd als 

‘maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van 

populaties’. Het is dus niet verplicht dat deze organisaties zijn vertegenwoordigd in het 

bestuur. Om toch te bevorderen dat organisaties die de belangen van dieren behartigen in 

de mogelijkheid worden gesteld advies te leveren aan het bestuur van een 

faunabeheereenheid is op grond van artikel 3.12, tweede lid en artikel 3.12, negende lid, 

sub d van de wet in het tweede artikellid bepaald dat een faunabeheereenheid in ieder 

geval de drie in het artikellid genoemde organisaties uitnodigt aanwezig te zijn bij haar 

vergaderingen, en hen te adviseren. Deze organisaties kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren als het gaat om bijvoorbeeld innovaties op het gebied van de inzet van 

preventieve middelen.  

 

 

 

Uitgegeven op 30 november 2017  

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris 

 

 


