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Hoofdstuk I:  Voorwoord. 
 
 
 
Het tweede verslagjaar van het Faunafonds bracht nog niet de gehoopte 
duidelijkheid en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden. De 
Algemene Maatregelen van Bestuur werden laat in het jaar aan de Kamers 
der Staten- Generaal aangeboden.  Verzoeken om advies van de 
Staatssecretaris van LNV en provincies werden nog nauwelijks ontvangen. 
Desalniettemin heeft het bestuur de discussies tijdens de 
bestuursvergaderingen en enkele werkbezoeken zeer nuttig gevonden. 
Verdieping en verbreding van kennis helpt de toekomstige taak adequaat 
vorm te geven. 
 
Met waardering namen we kennis van ontwikkelingen bij de provincies. Zij 
gaan hun taak in het kader van de nieuwe Flora- en faunawet in 
toenemende mate serieus en toegewijd oppakken. Uit alles blijkt dat zij niet 
alleen de letter van de wet, maar zeker ook de vernieuwende opvattingen 
en inzichten daaruit zorgvuldig proberen te verwerken in hun beleid. Dat 
maakt ongetwijfeld de rol van medewerkers en bestuur van het 
Faunafonds er boeiender op. We gaan een interessante toekomst 
tegemoet. Ik hoop dat wij er, samen met vele andere partners uit overheid 
en particulier initiatief, in zullen slagen die toekomst op het gebied van de 
fauna in Nederland rijker, gevarieerder en boeiender te maken voor de 
fauna zelf en voor iedereen die er op zijn of haar manier van kan en wil 
genieten. 
 
 
 
J.S. Huys, 
voorzitter.
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Hoofdstuk II: Algemene toelichting op de werkzaamheden van het 
Faunafonds. 
 
 
Inleiding: 
 
Met dit jaarverslag brengt het bestuur van het Faunafonds  voor de tweede 
maal verslag uit van haar werkzaamheden. Besloeg het eerste jaarverslag 
(1999) nog een periode van zeven maanden, het jaarverslag 2000 heeft 
betrekking op het gehele kalenderjaar 2000. 
 
Wettelijk is, aangezien de Flora- en faunawet nog niet van kracht is, het 
uitbrengen van een jaarverslag niet vereist. Desondanks acht het bestuur 
het wenselijk dat verantwoording wordt afgelegd over de werkzaamheden 
van het Faunafonds in het jaar 2000. 
 
Werkzaamheden: 
 
De werkzaamheden van het Faunafonds hebben gedurende de 
verslagperiode voornamelijk bestaan uit het tijdens bestuursvergaderingen 
kennis nemen en volgen van de voortgang met betrekking tot de 
inwerkingtreding van de Flora- en faunawet.  Zo is onder meer van 
gedachten gewisseld over de criteria waaraan in de toekomst 
faunabeheerplannen moeten voldoen en is een aanvang gemaakt met een 
meerjaren-onderzoeksprogramma van het Faunafonds. 
Opdrachten voor onderzoek heeft het Faunafonds niet kunnen verstrekken 
aangezien de begrotingen over de boekjaren 1999, 2000 en 2001 nog niet 
zijn goedgekeurd door de Minister van LNV respectievelijk de colleges van 
gedeputeerde staten van de provincies.  
Het niet kunnen beschikken over een budget heeft er overigens in één 
geval toe geleid dat een subsidieverzoek op formele gronden moest 
worden afgewezen. 
 
In 2000 hebben zowel de Staatssecretaris van LNV als de colleges van 
gedeputeerde staten van de provincies het Bestuursreglement van het 
Faunafonds goedgekeurd. 
 
Met betrekking tot uitgebrachte adviezen moet worden vermeld dat de 
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is geadviseerd 
over het gedogen van ganzen in Nederland en dat een tweetal adviezen 
aan provincies is uitgebracht. Voor de inhoud van de adviezen wordt 
verwezen naar hoofdstuk III Uitgebrachte adviezen in 2000, waar deze 
adviezen nader worden toegelicht. 
 
Als bijzondere activiteiten verdienen de volgende bijdragen vermelding. 
 
De Voorzitter en de secretaris zijn als toehoorder aanwezig geweest bij de 
vergaderingen van het bestuur van het Jachtfonds. 
 
Op 20 juni 2000 hebben de Voorzitter, als dagvoorzitter en de secretaris, 
als inleider, bijgedragen aan het door de provincie Noord-Brabant 
georganiseerde symposium Vossen en andere Brabanders. Dit 
symposium, dat in het teken stond van door de provincie te ontwikkelen 
beleid op grond van de nieuwe Flora- en faunawet, mocht zich verheugen 
in een grote belangstelling. 
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Op 14 juli 2000 heeft de Voorzitter deelgenomen aan een door de 
wildbeheereenheid Kampereiland georganiseerd symposium over het 
faunabeheer. 
 
De Voorzitter is als dagvoorzitter opgetreden tijdens de tweede Doorwerth-
conferentie op 22 september 2000. 
 
De Voorzitter en secretaris hebben op 25 augustus 2000 een 
kennismakingsbezoek afgelegd bij de Stichting Behoud Natuur en 
Leefmilieu te Wijk bij Duurstede. Met de directeur van de stichting is 
bezien op welke punten SBNL en Faunafonds elkaar kunnen ondersteunen 
en aanvullen. 
 
Tijdens het verslagjaar hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. 
De adviseur die door de provincies is benoemd om de 
bestuursvergaderingen bij te wonen is wel vervangen. Deze functie is met 
ingang van de bestuursvergadering van 25 mei 2000 van de heer 
Hoeijmakers (provincie Limburg) overgegaan op de heer Manschot 
(provincie Utrecht). 
Ook is met ingang van 1 november 2000 de functie van adviseur namens 
het ministerie van LNV, met het vertrek van mevrouw Houpt, vacant. Het 
bestuur betreurt het dat tot op heden nog geen vervulling van deze 
vacature heeft plaatsgevonden en heeft er onlangs bij de directeur 
Natuurbeheer van het ministerie van LNV nogmaals op aangedrongen de 
vacature spoedig te vervullen. 
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Hoofdstuk III:  Uitgebrachte adviezen 
 
 
Het Faunafonds heeft gedurende het verslagjaar één advies uitgebracht 
aan de Staatssecretaris en een tweetal adviezen aan provincies. Het 
advies aan de Staatssecretaris had betrekking op het gedogen van ganzen 
in Nederland. 
 
Eind 1999 heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij de Begeleidingscommissie Ganzen ingesteld naar aanleiding van 
de in de winter van 1999-2000 verleende vergunningen voor het verjagen 
van ganzen op percelen met kwetsbare gewassen. De Commissie kreeg 
de opdracht gegevens te verzamelen voor het evalueren van het 
voorgestane beleid. 
 
Tijdens de evaluatie zou in het bijzonder een antwoord moeten worden 
gegeven op de vraag of het instrument van de afschotvergunning heeft 
geleid tot een substantiële vermindering van de schade aan grassen en 
granen en in hoeverre verschuivingen zijn opgetreden in het 
schadepatroon. Voorts zou globaal een antwoord moeten worden gegeven 
op de vraag in hoeverre verschuivingen zijn opgetreden in foerageer- en 
rustplaatsen van overwinterende ganzen. 
De begeleidingscommissie heeft op 2 augustus 2000 haar bevindingen in 
een rapport aan u aangeboden. 
 
Het bestuur van het Faunafonds heeft in zijn vergadering van 7 september 
2000 kennis genomen van de bevindingen en aanbevelingen van de 
begeleidingscommissie. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur het 
volgende advies opgesteld. 
 
Strekking advies Faunafonds inzake het gedogen van ganzen in 
Nederland: 
 
Het bestuur ondersteunt in algemene zin hetgeen door de 
begeleidingscommissie is overwogen en de daarop gebaseerde 
aanbevelingen. Echter voor een gedegen antwoord op de vragen die u de 
commissie mee gaf, is voortzetting van het in het vorige winterseizoen 
gestarte gedoogbeleid en het gerichte be- en verjaagbeleid noodzakelijk.  
Het bestuur adviseert u dan ook het gedoogbeleid in het komende 
winterseizoen voort te zetten.  Het bestuur heeft, in aanvulling op het 
rapport van de begeleidingscommissie, overwogen dat  het gedoogbeleid 
een positief effect heeft op recreatieve en educatieve aspecten in de regio, 
waardoor het draagvlak voor de opvang van overwinterende ganzen wordt 
vergroot. 
 
Het bestuur geeft u voorts in overweging, ingeval u besluit tot voortzetting 
van het gedoogbeleid, dat gedoogbeleid te combineren met gedegen 
(meerjarig)onderzoek. Op basis van éénjarig onderzoek kan onvoldoende 
informatie worden verkregen om daarop voorspellingen voor langere 
termijn te baseren. Ook acht het bestuur de instelling van controle-
eenheden waarmee de effecten van het gedoogbeleid kunnen worden 
vergeleken een noodzakelijk onderdeel van dat onderzoek. 
 
Bovenal adviseert het bestuur van het Faunafonds u op zeer korte termijn 
tot besluitvorming omtrent al dan niet verlengen van het vorig 
winterseizoen gestarte gedoogbeleid voor ganzen over te gaan. 
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Inmiddels zijn de eerste overwinterende ganzen wederom in ons land 
gearriveerd. Bij de organisaties die het gedoogbeleid gestalte moeten 
geven, bestaat daarom grote behoefte aan besluitvorming uwerzijds. 
 
 
Aangeboden aan de Staatssecretaris van Landbouw,  
Natuurbeheer en Visserij, mw. G.H. Faber 
9 oktober 2000 
 
Naast dit advies aan de Staatssecretaris heeft het bestuur van het 
Faunafonds in de verslagperiode op hun verzoek een tweetal adviezen aan 
provincies uitgebracht. 
 
 
Tijdens de bestuursvergadering van 2 november 2000 heeft het bestuur 
van gedachten gewisseld over het Reeënbeheerplan van de provincie 
Flevoland. Naar aanleiding van die gedachtenwisseling heeft het bestuur 
de provincie Flevoland als volgt bericht: 
 

Strekking van het advies inzake het reeënbeheerplan van de provincie 
Flevoland: 
 
Het bestuur stelt vast dat het beheerplan is geschreven onder de vigeur 
van de huidige Jachtwet. In het plan komen met name het landbouw- en 
jachtbelang aan de orde. Het belang van de niet-jagende jachthouders 
wordt niet in beeld gebracht.  In dat verband geeft het bestuur u in 
overweging om de situatie met betrekking tot gronden van 
terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in het beheerplan op te 
nemen.  
 
Het bestuur stelt vervolgens tot haar genoegen vast dat in het rapport 
ruime aandacht wordt besteed aan de effectiviteit van de voorgestelde 
maatregelen.  
 
Voorts heeft het bestuur geconstateerd dat  het rapport specifiek voor 
reeën is geschreven en dat de interferentie tussen reeën en andere 
diersoorten in het plan niet worden besproken. Voor het in de toekomst op 
te stellen faunabeheerplan voor Flevoland is een dergelijke integrale 
benadering noodzakelijk. Voorzover het bestuur daar thans een oordeel 
over heeft, lijkt het plan redelijk te sporen met de in artikel 10 van het  
concept-Besluit Faunabeheer gestelde eisen aan faunabeheerplannen. In 
het plan wordt voorgesteld om afschot van zieke en zwakke reeën te 
plegen om zodoende schade aan de fauna te voorkomen. Deze stelling 
komt er op neer dat, om ziekten onder reeën te voorkomen, preventief 
reeën worden afgeschoten. Het bestuur is van mening dat de noodzaak 
van dergelijk afschot op voorhand niet is aangetoond. Er zou veel meer 
naar mogelijkheden moeten worden gezocht om ziekten onder reeën 
voorkomen of te beperken. Overigens bestaat  binnen het bestuur geen 
bezwaar tegen afschot van zieke en zwakke reeën. Voorts is de voor 
Flevoland geldende eigendoms- alsmede de terreinbeheersituatie 
bijzonder en niet vergelijkbaar met de rest van Nederland. In die zin is het 
bestuur van mening dat het plan niet zonder meer als uitgangspunt kan 
dienen voor beheerplannen die voor andere delen van ons land worden 
geschreven. 
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Het bestuur meent dat naar de relatie: omvang reeënpopulatie, geschikt 
biotoop en verkeersongevallen, nader onderzoek zou moeten worden 
verricht. Voor zover bekend bestaan er gegevens van kantonniers in 
dienst bij wegbeheerders over het aantal aanrijdingen waarbij reeën zijn 
betrokken, maar deze gegevens zijn nimmer gerelateerd aan de omvang 
van de populatie en omvang van het biotoop voor reeën. Wel stelt het 
bestuur vast dat het aantal reeën in de provincie aanzienlijk is en dat het 
aantal aanrijdingen met reeën relatief beperkt is. Gelezen het rapport is het 
bestuur van mening dat de provincie Flevoland bij uitstek geschikt is voor 
een dergelijk onderzoek. Daarbij kan tevens worden onderzocht in 
hoeverre afschot bijdraagt aan het verminderen van het aantal 
aanrijdingen met reeën.  
 

 
 
Op verzoek van de provincie Limburg heeft het bestuur de provincie 
geadviseerd over het in opdracht van deze provincie en de provincie 
Noord-Brabant door Alterra verrichte onderzoek naar de geschiktheid van 
natuurgebieden in Noord-Brabant en Limburg als leefgebied voor 
edelherten en wilde zwijnen. Het bestuur heeft beide provincies en de 
regiodirectie Zuid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij het volgende geadviseerd. 
 
Strekking van het advies inzake geschikte leefgebieden in Noord-Brabant 
en Limburg voor edelherten en wilde zwijnen. 
 
Het bestuur stelt, gelet op het feit dat edelhert en wild zwijn zijn aangemerkt 
als bedreigde diersoorten, dat het plan uit natuurbeschermingsoogmerk 
als goed initiatief kan worden bestempeld en dat het in die zin goed 
aansluit bij de in de nota Natuur voor Mensen/ Mensen voor natuur 
voorgestane robuuste aanpak van natuurgebieden en verwerving van 
draagvlak. Echter vanuit landbouwkundig oogpunt meent het bestuur dat 
introductie van beide diersoorten aanzienlijke risico’s met zich meebrengt 
en dat, alvorens eventueel tot introductie wordt besloten, veel nader 
overleg en onderzoek is vereist. Zo is het uit veterinair oogpunt de vraag in 
hoeverre de in het rapport geformuleerde plannen een gevaar vormen 
voor de verspreiding van besmettelijke veeziekten onder gehouden 
landbouwhuisdieren. Daarbij is het in het bijzonder van belang dat 
duidelijkheid wordt verstrekt over het voorgestelde bufferzonebeleid, 
waarvan wordt gesteld dat daarmee de kans op en verspreiding van 
besmettelijke veeziekten wordt beperkt.  
Daarnaast moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat geïntroduceerde 
dieren schade aanrichten aan landbouwgewassen.  
 
Voorts wordt in het plan geen aandacht besteed aan het gegeven dat ook 
nu al vanuit België en Duitsland wilde zwijnen ons land binnenkomen. 
Gegeven dit feit is introductie in nieuwe gebieden in Noord-Brabant en 
Limburg minder actueel.  
Momenteel bestaat reeds de noodzaak om voorzieningen aan te brengen 
die de gevolgen van migrerende dieren voor de landbouw tot een minimum 
beperken. In ieder geval zal moeten worden voorkomen dat deze dieren in 
akkerbouw- en tuinbouwgebieden op daar geteelde gewassen fourageren. 
Zo dus al tot introductie wordt besloten zullen de gebieden waarin de dieren 
worden geïntroduceerd moeten worden voorzien van een deugdelijk raster.
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Het zelfde zou moeten geschieden bij gebieden waar zich kwetsbare 
intensieve varkenshouderijen bevinden.  
 
In beginsel zal, zo meent het bestuur, voor een tegemoetkoming in de 
schade welke edelherten en wilde zwijnen aan landbouwgewassen 
toebrengen een beroep kunnen worden gedaan op het Faunafonds. 
Introductie van deze diersoorten zou daarmee een aanmerkelijk financieel 
beslag op de middelen van het Faunafonds met zich mee kunnen 
brengen. Mede daarom zal landbouwschade door edelherten en wilde 
zwijnen tot een minimum moeten worden beperkt. Ook bestaat de 
mogelijkheid dat in het kader van de invulling van artikel 84, tweede lid, 
van de Flora- en faunawet door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij beperkingen worden gesteld aan de wijze waarop het 
Faunafonds dergelijke tegemoetkomingen kan verstrekken. 
 
Samenvattend concludeert het bestuur dat aan de introductie van 
edelherten en wilde zwijnen in natuurgebieden in Noord-Brabant en 
Limburg grote landbouwkundige en veterinaire bezwaren kleven. De 
bezwaren en de risico’s die introductie van met name wilde zwijnen in een 
zeer dicht “bevolkt” varkensgebied met zich meebrengt, leidt het bestuur 
tot de conclusie dat, zolang die risico’s nog niet tot nagenoeg nihil zijn 
teruggebracht, moet worden geadviseerd introductieplannen van 
edelherten en wilde zwijnen niet tot uitvoering te laten komen. Naar de 
opvatting van het bestuur dient introductie niet in de eerste plaats als 
uitgangspunt te worden gekozen, maar zou veel meer moeten worden 
gezocht naar voorwaarden voor een goede leefomgeving en geschikt 
biotoop voor migrerende dieren. Daarbij moet, naar de mening van het 
bestuur, worden gestreefd naar minimalisering van risico’s en schade. Het 
bestuur geeft de provincies, gelet op de dieren die vanuit België en 
Duitsland of zich anderszins reeds spontaan vestigen, in overweging om 
met LNV afspraken te maken in welke gebieden deze dieren kunnen 
worden gedoogd.  
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Hoofdstuk IV:  Bestuursvergaderingen 
 
 
 
Op 3 februari 2000 is de eerste bestuursvergadering in deze 
verslagperiode gehouden.  Tijdens deze vergadering is gesproken over 
voorlichting en onderzoek dat door het Faunafonds zal worden 
geëntameerd. Voorts zijn het handboek Faunaschade, de stand van zaken 
met betrekking tot de voorbereiding van de faunabeheerplannen, alsmede 
het bestuursreglement besproken.  
Aansluitend aan deze vergadering heeft het bestuur onder leiding van de 
secretaris van de Vereniging Wildbeheer Veluwe en medewerkers van de 
provincie Gelderland  een onlangs geopende electronische 
oversteekplaats voor edelherten, reeën en wilde zwijnen bekeken in de 
omgeving van ‘t Harde. 
 
Op 2 maart 2000 vond de negende vergadering van het bestuur van het 
Faunafonds plaats te Utrecht. Op de agenda van deze vergadering stond 
een standpuntbepaling en positie van het secretariaat van het Faunafonds 
alsmede een bespreking van de toetsingscriteria van de 
faunabeheerplannen op de agenda. 
 
Tijdens de tiende bestuursvergadering op 6 april 2000 is gesproken over 
een notitie aanwijzing soorten artikel 83,1a van de Flora- en faunawet, een 
notitie over de uitwerking van artikel 94 van de Flora- en faunawet alsmede 
een notitie over de voortgang van het secretariaat van het Faunafonds. 
 
Op 25 mei 2000 stond de elfde vergadering van het bestuur van het 
Faunafonds in het teken van het concept-jaarverslag van het Faunafonds 
over de periode 2 juli 1999 tot en met 31 december 1999.  Voorts heeft het 
bestuurslid Van Liere een inleiding verzorgd over het gedragsbiologie en 
schade. 
 
Tijdens de bestuursvergadering van 6 juli 2000 is gesproken over de 
concept-begroting voor het boekjaar 2001 alsmede de concept-
administratieve organisatie en de functieinformatieformulieren voor de 
medewerkers van het secretariaat van het Faunafonds.  
 
Na de zomervakantie werd op 7 september 2000 de dertiende 
bestuursvergadering gehouden.  Op de agenda stond een eerste aanzet 
voor een onderzoeksprogrammering voor het Faunafonds, alsmede een 
tweetal verzoeken om een bijdrage. Het eerste verzoek was afkomstig van 
zes organisaties op het terrein van natuurbescherming, landbouw en jacht 
voor een bijdrage om de op- en inrichting van faunabeheereenheden te 
ondersteunen.  
Het bestuur heeft het verzoek van de zes organisaties ondersteund door in 
een brief aan de Staatssecretaris het verzoek te ondersteunen. Het 
tweede verzoek was afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor 
Jacht en Grondbeheer en behelsde het verzoek een bijdrage te verlenen 
voor het blad van deze organisatie. Aangezien het bestuur niet beschikte 
over een goedgekeurde begroting heeft het bestuur het verzoek op formele 
gronden moeten afwijzen. 
Wel heeft het bestuur de organisatie in overweging gegeven een 
soortgelijk verzoek bij het Jachtfonds in te dienen. Zulks is geschied en het 
Jachtfonds heeft vervolgens een bijdrage toegekend. 
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Op 2 november 2000 is, op uitnodiging van de Provincie Groningen de 
bestuursvergadering gehouden in het Provinciehuis van de provincie 
Groningen.  De agenda van de vergadering stond in het teken van de 
problematiek van de overzomerende ganzen en de verwilderde 
knobbelzwanen. Daarnaast is het Alterra-rapport over de stuurbaarheid 
van ganzen in Oost-Dongeradeel besproken en zijn de resultaten van een 
drietal proefopstellingen met electrisch netwerk ter voorkoming van 
schade door hazen besproken. Tenslotte is gesproken over een wijziging 
van het beleid van het Jachtfonds met ingang van 2001 niet langer een 
tegemoetkoming te verstrekken voor door roeken aangerichte schade in 
pasgezaaide en kiemende maïs aangezien voor dergelijke schaden een 
tweetal verzekeringsmaatschappijen dekking bieden. 
 
Tijdens het middagprogramma van deze vergadering werd, onder leiding 
van medewerkers van de provincie, de directie Noord, terreinbeheerders 
en leden van de WBE,  kennis genomen  van de resultaten van het project 
gedogen van knobbelzwanen in het Westerkwartier, een gebied ten 
westen van de stad Groningen. 
 
Op de agenda van de bestuursvergadering van 7 december 2000 stonden 
het Reeënbeheerplan Flevoland en het Alterra-rapport: ‘De geschiktheid 
van natuurgebieden in Noord-Brabant en Limburg als leefgebied voor 
edelhert en wild zwijn’, als inhoudelijke agendapunten. Over beide 
onderwerpen heeft het bestuur een advies naar de betreffende provincie 
uitgebracht.  
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Hoofdstuk V:  Secretariaat van het Faunafonds 
 
 
Nieuwe secretaris: 
Nadat de heer Kuilema begin januari 2000 te kennen had gegeven een 
andere functie buiten Nederland te zoeken, is gezocht naar een eerste 
secretaris van het Faunafonds.  
Na gesprekken van de voorzitter met een tweetal kandidaten is de heer mr 
ing H. Revoort per 1 februari 2000 aangesteld als secretaris van het 
Faunafonds. 
 
De heer Revoort heeft de werkzaamheden, die de heer Kuilema had 
aangevangen voortgezet. Zo heeft hij onder meer gewerkt aan de opbouw 
van het secretariaat en de vormgeving van de samenwerkingsrelatie met 
de uitvoerende dienst LASER. 
 
Samenwerkingsrelatie met LASER: 
Met betrekking tot de samenwerkingsrelatie met LASER dient te worden 
vermeld dat de Bestuursraad op 16 maart 2000 heeft gekozen voor de 
optie (3a) waarbij de aanvragen voor een tegemoetkoming in de geleden 
schade bij LASER worden ingediend, LASER de ontvankelijkheid van 
aanvraag beziet, in voorkomend geval aanvrager uitnodigt zijn aanvraag te 
completeren en vervolgens het dossier van aanvrager overdraagt aan het 
Faunafonds.  
Het Faunafonds zal de aanvraag beoordelen en het dossier na beoordeling 
wederom overdragen aan LASER. LASER zendt de 
(toewijzings)beschikking aan de aanvrager en regelt de betaling van de 
tegemoetkoming aan de aanvrager. 
 
In de loop van 2000 is de administratieve procedure met betrekking tot de 
aanvraag, beoordeling en betaling van de tegemoetkoming verder 
uitgewerkt en is LASER verzocht voor de werkzaamheden die zij in de 
procedure voor het Faunafonds zal gaan verrichten een offerte uit te 
brengen.  
 
LASER heeft op 9 oktober 2000 de offerte uitgebracht. In de offerte werden 
de door LASER te verrichten werkzaamheden geoffreerd voor f.518.000 
per jaar. Aangezien dat aanmerkelijk meer was dan LASER aanvankelijk 
had begroot ten tijde van de optiekeuze door de Bestuursraad, heeft onder 
leiding van de directie Natuurbeheer een tweetal malen een gesprek 
plaatsgehad tussen LASER en de secretaris van het Faunafonds. Tijdens 
die gesprekken is gebleken dat, met name ten aanzien van de 
kwaliteitstoets welke LASER aan het Faunafonds wilde opleggen, 
aanzienlijke vereenvoudigingen mogelijk bleken waardoor de hoeveelheid 
tijd welke LASER aan het controleren zou moeten besteden aanmerkelijk 
kon worden teruggebracht. Tijdens een laatste overleg met LASER over de 
offerte op 6 december 2000 bleek LASER niet bereid de offerte aan te 
passen. Daarop is besloten dit probleem voor te leggen aan de directeur 
Natuurbeheer. Verwacht mag worden dat in het eerste kwartaal van 2001 
hieromtrent duidelijkheid wordt verschaft. 
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Opbouw secretariaat: 
Een van de eerste taken van de nieuwe secretaris was het schrijven van 
functie-informatieformulieren op basis waarvan het secretariaat van het 
Faunafonds kan worden samengesteld.  Bovendien moeten de functie-
informatieformulieren ter waardering worden voorgelegd aan de 
betreffende afdeling van de directie Personeel en Organisatie. 
 
Voor de volgende functies is een functie-informatieformulier samengesteld. 
* secretaris 
* coördinator faunazaken 
* consulent faunazaken 
* medewerker faunazaken 
* medewerker financiën 
* secretaresse. 
 
In  overleg met het managementteam van de directie Natuurbeheer is, 
mede op basis van de door de kwartiermaker samengestelde notitie over 
het secretariaat en de door de Bestuursraad gemaakte keuze voor optie 
3a, besloten de omvang van het secretariaat van het Faunafonds 
vooralsnog te stellen op 8 fte’s. 
Daaraan is nog een halve fte toegevoegd toen bleek dat niet LASER het 
archief van het Jachtfonds/Faunafonds zou gaan beheren, maar dat dat 
een taak zou zijn van het secretariaat van het Jachtfonds/Faunafonds. 
 
Zoals in het jaarverslag 1999 reeds is vermeld, betekende de keuze van de 
Bestuursraad voor de intensieve samenwerkingsrelatie met LASER dat de 
meest logische huisvesting van het secretariaat van het toekomstige 
Faunafonds zou zijn in het kantoor van de Dienst LASER te Dordrecht. 
Immers daar worden landelijk ook onder meer de artikel 53 Jachtwet- en 
de artikel 10 Vogelwetvergunningen voor het beperken en bestrijden van 
schade met behulp van het geweer verstrekt. 
De secretaris heeft zich daarop intensief bezig gehouden met de 
voorbereidingen voor de verhuizing van de secretariaten van het 
Jachtfonds en het Faunafonds. 
 
Ter voorbereiding van de verhuizing naar Dordrecht is in overleg met de 
Facilitaire Dienst van het Ministerie van Landvouw, Natuurbeheer en 
Visserij een programma van eisen samengesteld en besproken met 
LASER te Dordrecht. LASER/Regionale beleidsdirectie bleken beide 
voldoende ruimte te kunnen vrijmaken om het secretariaat van het 
Faunafonds te kunnen huisvesten. Eind september 2000 zijn het 
secretariaat van het Jachtfonds en het secretariaat van het Faunafonds 
verhuisd naar Dordrecht.  Met ingang van 1 oktober 2000 waren beide 
secretariaten weer operationeel. 
 
De vulling van het secretariaat van het Faunafonds is in fasen geschied. 
Na de benoeming van de secretaris (36 uur per week) is medio september 
2000 via interim-functievervulling de medewerkster faunazaken (36 uur per 
week) in dienst getreden. Per 1 november 2000 is de medewerkster 
financiën (24 uur per week) en per 15 november 2000 de medewerkster 
archief (16 uur per week) in dienst getreden.  De functie secretaresse (36 
uur per week) wordt vervuld door een medewerkster via het uitzendbureau 
Start. 
 
Voorts zijn uit de formatie van de directie Natuurbeheer de secretaris-
penningmeester van het Jachtfonds (36 uur per week) alsmede de drie 
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schadeconsulenten (elk 36 uur per week) aan de secretariaten van het 
Jachtfonds en het Faunafonds toegevoegd. 
 
De schadeconsulenten zijn gemiddeld één dag per week in Dordrecht 
aanwezig. Zij dragen dan bij aan de behandeling van verzoeken voor een 
tegemoetkoming in de aangerichte schade.
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Hoofdstuk VI:  Samenvatting 
 
 
In de verslagperiode welke loopt van 1 januari 2000 tot en met 31 
december 2000 heeft het Faunafonds zich voorbereid op haar toekomstige 
takenpakket.  In dat kader zijn met LASER gesprekken gevoerd omtrent de 
behandeling van verzoeken voor een tegemoetkoming in de aangerichte 
schade. 
 
Tijdens de bestuursvergaderingen is inhoudelijk van gedachten gewisseld 
omtrent de  toekomstige taken van het Faunafonds. Voorts is in een aantal 
gevallen inhoudelijk advies uitgebracht aan de Staatssecretaris en een 
tweetal provincies. 
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is 
geadviseerd over het gedogen van ganzen in Nederland. 
 
Naar het zich thans laat aanzien zal de Flora- en faunawet na het 
zomerreces van de Staten-Generaal rond 1 september 2001 inwerking 
treden.  Als die datum kan worden gehaald, sluit het bestuur een 
voorbereidingsperiode van 2 jaar af en kan het werkelijk aan de slag. Het 
bestuur en de medewerkers van het secretariaat zijn er klaar voor! 
 
Dordrecht, april  2001 
 
 
Het bestuur van het Faunafonds. 
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Bijlage 1:  Lijst met uitgebrachte adviezen 
 
 
Adviezen aan de Staatssecretaris van LNV: 
 
 
Datum: Nummer advies: Omschrijving: 
 
07-09-2000 Advies 2000-1 Het gedogen van ganzen in   
  Nederland 
 
 
 
Adviezen aan de provincies: 
 
 
Datum: Nummer advies: Omschrijving: 
 
04-01-2001 FF/2001/005 Advies aan de colleges van   
  gedeputeerde staten    
  van Noord-Brabant en Limburg  
  inzake rapport “De geschiktheid van 
  natuurgebieden in Noord-Brabant en 
  Limburg als leefgebied voor edelhert 
  en wild zwijn’. 
 
04-01-2001 FF/2001/006 Advies aan de afdeling  

 Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting van de  

 provincie Flevoland inzake 
 het Reeënbeheerplan 

  Flevoland 2000-2006. 
 
 
Overige adviezen: 
 
- 
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Bijlage 2: Samenstelling Bestuur en secretariaat Faunafonds: 
 
Bestuur: 
 
Leden: J.S. Huys (voorzitter),  

G.H.M. Alferink,   

ir. A.W.J. Bosman,   

dr. J.M. Drees,  

B.J.A. Hakvoort,  

dr. D.W. van Liere,  

H.J. Slijkhuis,  

ir. R.F. de Vries, 

 drs. N.J. van der Wal. 

 

Adviseur namens de provincies: 

 ir L.H. Hoeijmakers, (tot 25 mei 2000, daarna) 

mr H. Manschot. 

 

Adviseur namens Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 

mr. Drs. M.H. Houpt, (tot 1 november 2000, daarna 

vacature). 

 

Secretaris Jachtfonds:  

H.W.M. van Welie. 

 

Kwartiermaker tot 01-02-2000  : mr. E.E. Kuilema 

Secretaris v.a. 01-02-2000   : mr. ing. H. Revoort 

 
Samenstelling secretariaat: 
 
Secretaris Faunafonds   : mr ing H. Revoort 
Secretaris-penningmeester Jachtfonds : H.W.M. van Welie 
Medewerkster Faunazaken   : T. Tetelepta 
Medewerkster Financiën : L. Kooistra- Van 

Helden 
Medewerkster archief    : M. Vanhooydonck 
Secretaresse     :  S. Friggen 
 
Schadeconsulenten: 
 
Schadeconsulent Noord-Nederland  : A. Klaver 
Schadeconsulent Midden-Nederland : H. Engberink 
Schadeconsulent Zuid-Nederland  : P.C. Remijnse 


