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Hoofdstuk I: Algemene toelichting op de werkzaamheden van het 
Faunafonds. 
 
 
Inleiding: 
 
Met dit jaarverslag brengt het bestuur van het Faunafonds  voor de 
derde maal verslag uit van zijn werkzaamheden. Het jaarverslag 2001  
heeft betrekking op het gehele kalenderjaar 2001. 
 
Lange tijd heeft het er in 2001 uitgezien dat de Flora- en faunawet per 
1 januari 2002 in werking zou treden. Bij Koninklijk Besluit is in 
december 2001 de inwerkingstredingsdatum bepaald op 1 april 2002.  
 
Werkzaamheden: 
 
De werkzaamheden van het Faunafonds hebben gedurende de 
verslagperiode in het teken gestaan van de voorbereiding van de 
taken, die het fonds na de inwerkingtreding van de wet zal gaan 
uitvoeren.  
Zo is onder meer een aanvang gemaakt met een toetsingskader 
Faunabeheerplannen. Veel tijd is dit verslagjaar besteed aan het 
ontwikkelen van de beleidsregels voor de tegemoetkomingen in de 
schade die beschermde diersoorten aan de landbouw aanrichten. 
Nadat zowel de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij als gedeputeerde staten van de provincies hadden besloten 
geen ministeriële regeling krachtens artikel 84, tweede lid, van de wet 
vast te stellen heeft het bestuur, gelet op artikel 4:81 Algemene wet 
bestuursrecht besloten beleidsregels vast te stellen voor de wijze 
waarop tegemoetkomingen in de schade kunnen worden verstrekt. De 
door het bestuur vastgestelde beleidsregels zijn gepubliceerd in de 
Staatscourant van 10 april 2002 nr. 69. 
 
In het verslagjaar zijn drie adviezen uitgebracht aan de Staatssecretaris 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.  
Op 7 september 2001 heeft het bestuur van het Faunafonds de 
Staatssecretaris geadviseerd over het ontwerp Besluit Faunafonds en 
op 10 december 2001 over de concepten van de Regeling Beheer en 
Schadebestrijding Dieren alsmede de Jachtregeling. Voor de inhoud 
van deze adviezen wordt verwezen naar hoofdstuk III Uitgebrachte 
adviezen 2001, waar de adviezen nader worden toegelicht. 
 
Naast de voorbereiding van deze adviezen heeft het bestuur nog een 
groot aantal andere activiteiten ondernomen.  
Hoogtepunt in dit verslagjaar is ongetwijfeld het door het bestuur van 
het Faunafonds in Zuilichem (GLD) georganiseerde symposium 
Overzomerende Ganzen geweest. Aan het symposium werd door 
ca.125 personen, die bij hun dagelijks werkzaamheden met 
overzomerende ganzen te maken hebben, deelgenomen. In een viertal 
inleidingen is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling die de 
populatie overzomerende ganzen in ons land doormaakt. De 
Staatssecretaris was uitgenodigd het symposium te openen, maar was 
helaas wegens andere verplichtingen verhinderd. Haar taak werd 
waargenomen door de directeur Natuurbeheer van het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de heer  



 

 

Jaarverslag Faunafonds 2001 

5

mr G. Raaphorst. Vervolgens hebben de heren Roemaat (LTO), Van 
Heijst (SBB) en Voslamber (SOVON) hun visie gegeven op de 
problematiek van de overzomerende ganzen. In het middaggedeelte is 
tijdens een bustocht de situatie van de overzomerende ganzen in de 
Bommelerwaard in ogenschouw genomen. Het symposium is mede 
mogelijk gemaakt door intensieve ondersteuning vanuit de 
wildbeheereenheid de Bommelerwaard in de persoon van de heer W. 
Verhagen. Belangrijkste conclusie van het symposium was dat 
beleidsbepalers (provinciale bestuurders) duidelijke keuzen moeten 
maken waar overzomerende ganzen worden geaccepteerd en dus de 
schade die deze dieren veroorzaken wordt vergoed en waar de 
overzomerende ganzen geen toekomst wordt geboden en dus zullen 
worden ver- en bejaagd. Van het symposium is een verslag gemaakt 
dat op de website van het Faunafonds is gepubliceerd.  
 
Voorts zijn de Voorzitter en de secretaris als toehoorder aanwezig 
geweest bij vergaderingen van het bestuur van het Jachtfonds. De 
secretaris heeft regelmatig de vergaderingen van het Landelijk Overleg 
Fauna van provinciale ambtenaren faunazaken bijgewoond. Tijdens 
deze vergaderingen is intensief over de raakvlakken tussen provincies 
en Faunafonds van gedachten gewisseld.  
 
Van  incidentele  gevallen  zijn  de  volgende  activiteiten  
vermeldenswaard.  
Op 11 januari 2001 hebben de secretaris en de secretaris-
penningmeester van het Jachtfonds de presentatie van het Alterra-
rapport Overzomerende ganzen in de Noordelijke Delta bijgewoond. In 
het rapport wordt een ontwikkeling geschetst van de populatie 
overzomerende (grauwe) ganzen in het Zuid-Hollandse en Zeeuwse 
deltagebied voor de komende 10 jaren.  
 
De Voorzitter is als dagvoorzitter opgetreden tijdens de derde 
Doorwerth-conferentie op 28 september 2001. 
 
De secretaris heeft op 19 oktober 2001 een inleiding over de Flora- en 
faunawet gehouden bij de Rotary Hoekse Waard. 
 
Op 29 oktober 2001 hebben de voorzitter en de secretaris een 
kennismakingsbezoek gebracht aan de heer P. Schenk, directeur van 
het Nationaal Park de Hoge Veluwe en voorzitter van de Vereniging 
het Reewild.  
 
Op 13 november hebben de voorzitter en de secretaris de 
jaarvergadering van de wildschadecommissie van de provincie Zeeland 
bijgewoond.  
 
Tijdens  het  verslagjaar  hebben  geen  bestuurswisselingen  
plaatsgevonden. De adviseur namens het Ministerie van LNV is met 
ingang van 1 november 2001 opgevuld door de nieuwe 
plaatsvervangend directeur van de directie Natuurbeheer van het 
ministerie de heer ir. J.H. Bakker. Het bestuur is verheugd dat met zijn 
aantreden de lange periode, dat de functie van LNV-adviseur in het 
bestuur vacant was, tot het verleden behoort. 
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Hoofdstuk II:  Uitgebrachte adviezen 
 
 
Het Faunafonds heeft gedurende het verslagjaar drie adviezen 
uitgebracht aan de Staatssecretaris en een tweetal adviezen aan 
provincies. De adviezen aan de Staatssecretaris hadden betrekking op 
de ontwerpen van het Besluit Faunafonds en de Ministeriële 
Regelingen, de Regeling Beheer en Schadebestrijding Dieren en de 
Jachtregeling. 
 
Het bestuur van het Faunafonds heeft in zijn vergadering van 6 
september 2001 kennis genomen van het ontwerp Besluit Faunafonds. 
Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur het volgende advies 
opgesteld. 
 
Strekking van het advies inzake het ontwerp Besluit Faunafonds. 

Gelet op het vorenstaande geeft het bestuur van het Faunafonds u in 

overweging als soorten, bedoeld in artikel 83, eerste lid, onderdeel a van de 

wet de beschermde inheemse diersoorten aan te wijzen die zijn genoemd in 

artikel 4, eerste lid, onderdeel a en b van de wet. Met andere woorden aan te 

wijzen alle van nature in Nederland voorkomende zoogdieren en alle op het 

grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten 

vogels, met de genoemde uitzonderingen. 

 

Voorts zijn in het advies enkele opmerkingen gemaakt ten aanzien van de 

financiering van het Faunafonds en de rol van provincies bij de uitvoering van 

de Flora- en faunawet. 

Zij geeft u dan ook in overweging om bij het begin van het kalenderjaar een 

voorschot van 75% van het totale goedgekeurde begrotingsbedrag ter 

beschikking te stellen en het restant van 25% in juli van dat betreffende jaar 

aan het Faunafonds ter beschikking te stellen. Verantwoording van de 

ontvangen en uitgegeven gelden vindt achteraf plaats door middel van 

overlegging van de jaarrekening over dat betreffende jaar. 

 

Het bestuur meent dat van provincies niet kan worden verwacht dat zij onder 

de Flora- en faunawet een beleid voeren, dat vergelijkbaar is met het beleid dat 

de Minister onder de vigeur van de Jachtwet en de Vogelwet heeft gevoerd. 

Het bestuur heeft daartoe onder meer overwogen dat het karakter van de 

Flora- en faunawet als beschermingswet een geheel andere is dan het karakter 

van bijvoorbeeld de Jachtwet, die als benuttingswet kan worden gekenmerkt.  

Voorts zijn onder de wet  feitelijk nog slechts vijf diersoorten bejaagbaar en 

zijn de mogelijkheden om schadeveroorzakende diersoorten te beperken 

drastisch verminderd. Waar onder de Jachtwet de diersoorten genoemd in 

artikel 8, eerste lid, (in totaal 11 soorten) nagenoeg het gehele jaar door 

bejaagbaar waren, kunnen een beperkt aantal van deze diersoorten onder de 

Flora- en faunawet slechts onder voorwaarden en soms pas na verkregen 
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ontheffing, door de jachthouder worden gevangen en gedood. De onder de 

Jachtwet bestaande mogelijkheid voor de grondgebruiker om 

schadeveroorzakende diersoorten te vangen en te doden, is hem in de Flora- 

en faunawet, en in het Besluit Beheer en Schadebestrijding voor een belangrijk 

deel ontnomen. Het verjagen, verontrusten en doden van deze schadesoorten 

is toegestaan, indien de betreffende provincie daartoe in een provinciale 

verordening de mogelijkheid heeft geboden.  

 

Samenvattend deelt het bestuur derhalve niet uw opvatting dat het onder de 

Jachtwet en Vogelwet gevoerde beleid door de provincies onder de Flora- en 

faunawet ongewijzigd kan worden voortgezet. 

 
Tijdens de bestuursvergadering van 6 december 2001 is het advies van 
het Faunafonds op de concepten van de Regeling Beheer en 
Schadebestrijding Dieren alsmede de Jachtregeling vastgesteld. 
 
Strekking van het advies op het concept van de Regeling Beheer en 

Schadebestrijding dieren. 

Het bestuur geeft u in overweging in de toelichting op het besluit op te nemen 

dat, uitgaande van de in de wet aan de provincies gedecentraliseerde 

bestuursbevoegdheden, van de provincies verwacht wordt dat zij de in artikel 

67 van de wet gegeven bevoegdheid vooral zullen aanwenden voor de 

bestrijding van exoten en verwilderde diersoorten (waaronder de 

“boerengans, Anser anser forma domestica” en de “verwilderde wilde eend 

Anas platyrynchos forma domestica”)  en dat slechts in zeer uitzonderlijke 

gevallen ontheffing wordt verleend voor beschermde inheemse diersoorten. 

Voorts acht het bestuur het gewenst u in overweging te geven te monitoren 

onder welke omstandigheden en voorwaarden provincies gebruik maken van 

deze bevoegdheid. Over twee à drie jaren zou het provinciale beleid op dit 

punt kunnen worden geëvalueerd en zou een aanpassing van de bijlage 1 in de 

regeling kunnen plaatsvinden. 

 
 
Strekking van het advies van het Faunafonds op het ontwerp van de 

Jachtregeling. 

Thans stelt het bestuur met verwondering vast dat de kosten van een jachtakte 

na sommering van de bedragen van artikel 4, tweede, derde en vierde lid totaal 

€120,00 bedragen, in guldens f.264,45. Ter vergelijking, de huidige jachtakte 

kost  f.175,00. De nieuwe jachtakte zal dus met, afgerond, f.110,00 stijgen. Voor 

deze stijging wordt in de toelichting op de regeling geen verklaring gegeven. 

Mede gelet op hetgeen het bestuur hierboven en in het advies over het Besluit 

Faunafonds reeds heeft overwogen en gelet op het feit dat invoering van de 

Flora- en faunawet met zich meebrengt dat maatschappelijke organisaties een 

grotere inspanning moeten leveren ten behoeve van het beheer van de fauna 
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(instellen van faunabeheereenheden en opstellen van faunabeheerplannen), is 

het bestuur van opvatting dat de verhoging van de jachtakte met een dergelijk 

bedrag niet consequent en onlogisch is.  Bovendien merkt het bestuur op dat 

een bijdrage van €50,00 per akte betekent dat alle aktehouders gezamenlijk 

ongeveer €1,5 miljoen bijeen brengen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht 

op de €3,2 miljoen die de Minister van LNV bijdraagt in de bekostiging van de 

tegemoetkomingen in door onbejaagbare diersoorten. Het bestuur kan geen 

argument bedenken waarom jachtaktehouders proportioneel zoveel moeten 

bijdragen in door onbejaagbare diersoorten aangerichte schade. Door die 

korting wordt tevens de indruk gewekt dat de bekostiging van de 

tegemoetkomingen in schade voor een belangrijk deel worden gefinancierd 

door de gezamenlijke jachtaktehouders. Het bestuur acht dat een ongewenste 

situatie. 

 

Voorts is het bestuur van mening dat met de verhoging van de kosten van de 

jachtakte het animo van jagers een bijdrage te leveren aan een verantwoord 

beheer van soorten sterk zal verminderen, waardoor het niet denkbeeldig is 

dat het fonds in de toekomst aanzienlijke bedragen ten behoeve van door 

beschermde inheemse diersoorten aangerichte schade zal moeten betalen.  

 

Met betrekking tot de ten behoeve van het Faunafonds geheven bijdrage van 

€50,00 deelt het bestuur u het volgende mede. 

De jachtaktehouders gaan jaarlijks €20,00 bijdragen in de kosten van 

onderzoek en voorlichting. Dit bedrag is gezien hun bijdrage in het verleden 

aan het Jachtfonds en in het kader van het daarmee te dienen algemeen 

belang te billijken. Dat kan naar de mening van het bestuur niet worden 

gezegd van de €50,00, zeker niet indien deze geheel in mindering wordt 

gebracht op de bijdrage van de Minister van LNV aan het Faunafonds. 

 

 
De kosten van de jachtakte zijn vervolgens in de definitieve 
Jachtregeling aanzienlijk naar beneden bijgesteld. 
 
In dit verslagjaar zijn ook door de provincies de eerste stappen gezet 
om invulling te geven aan de voor hen nieuwe verantwoordelijkheid 
voor beheer en schadebestrijding, welke in de Flora- en faunawet bij 
de provincies is gelegd. Alle provincies zijn in het verslagjaar gestart 
met de opstelling van provinciale beleidsplannen Faunabeheer. In deze 
plannen leggen de provincies vast welk beleid zij ten aanzien van 
schadeveroorzakende dieren van onder de wet beschermde soorten 
voornemens zijn te gaan voeren. Omdat deze taak voor de provincies 
nieuw is, is veelvuldig een beroep gedaan op de kennis en jarenlange 
ervaring van medewerkers van het Faunafonds. De adviezen aan de 
provincies konden worden onderbouwd en gemotiveerd met de 
schadecijfers, die het Jachtfonds sinds 1990 heeft bijgehouden van de 
getaxeerde schades en de daarvoor uitbetaalde tegemoetkomingen. 
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De provincies Friesland,  Utrecht en Noord-Brabant hebben concepten 
van hun provinciale beleidsnota’s in het verslagjaar aan het bestuur 
van het Faunafonds ter becommentariëring voorgelegd. De 
conceptnota’s zijn tijdens bestuursvergaderingen besproken in 
aanwezigheid van de betrokken provinciale ambtenaar. Het is de 
bedoeling dat in een later stadium de provinciale beleidsnota’s formeel 
voor advies aan het bestuur zullen worden voorgelegd.  
Met deze werkzaamheden heeft het Faunafonds op een goede en 
zinvolle wijze invulling gegeven aan de taak van het Faunafonds de 
provincies bij te staan bij de uitvoering van de aan deze in de wet 
opgedragen taken.  
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Hoofdstuk III:  Bestuursvergaderingen 
 
 
Op 1 februari 2001 werd de eerste bestuursvergadering van dit 
verslagjaar ten kantore van het Faunafonds in Dordrecht gehouden. 
Nadat de heer drs. C. de Vries, bioloog bij het Provinciaal 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland een inleiding had gehouden over 
zijn vossenonderzoek, waarin ook aandacht werd geschonken aan 
predatie van vossen op weidevogels, mocht het bestuur de 
Staatssecretaris van LNV verwelkomen. De Staatssecretaris en de 
directeur Natuurbeheer waren uitgenodigd voor een nadere 
kennismaking met het bestuur van het Faunafonds en een 
gedachtenwisseling over een aantal actuele onderwerpen. In het 
middaggedeelte van deze dag werd een bezoek gebracht aan de 
overwinterende ganzen die in het Oude Land van Strijen alsmede in de 
Korendijkse Slikken en aanliggende landbouwgronden foerageerden. 
 
De bestuursvergadering van 1 maart 2001 stond in het teken van het 
Meerjarenprogramma Onderzoek van het Faunafonds. In het 
Meerjarenprogramma Onderzoek is door het bestuur van het fonds 
vastgelegd welk onderzoek het bestuur voor de komende vier jaren 
noodzakelijk acht en welk financieel beslag daarmee is gemoeid. Het 
meerjarenprogramma onderzoek is aangeboden aan zowel de 
Staatssecretaris alsmede aan gedeputeerde staten van de provincies. 
Echter totdat op de begroting is beslist is het (laten) uitvoeren van 
onderzoek door het Faunafonds onmogelijk. 
 
Op 5 april 2001 is naast het beleidsplan van de provincie Friesland 
onder meer gesproken over de financiering van het Faunafonds, de 
ontwikkeling van Roekenkolonies in ons land, voorlichtingsaspecten 
van het Faunafonds en het beleid van LNV met betrekking tot 
edelherten en wilde zwijnen en de gevolgen die dat beleid zal hebben 
als de Flora- en faunawet is ingevoerd. 
 
Tijdens de bestuursvergadering van 3 mei 2001 is gesproken over de 
inventarisatiecijfers  Roekenkolonies  1998/1999,  het  Grofwild-
onderzoek Veluwe, het plan van aanpak monitoring en de vermeende 
steenmarteroverlast op Schiphol. 
 
De bestuursvergadering van 5 juli 2001 stond naast het beleidsplan van 
de provincie Utrecht in het teken van het rapport Meten is Weten. In 
dit rapport wordt met behulp van de grashoogtemeter beschreven hoe 
met behulp van een objectieve meetmethode het verlies aan gras door 
vraat door bijvoorbeeld ganzen kan worden gemeten. Het bestuur 
heeft in deze vergadering besloten dat de grashoogtemeter zal 
worden voorgeschreven als voor de taxateurs van het fonds aan te 
wenden middel voor de bepaling van de graslandschades. Mevrouw 
Drees, bestuurslid van het fonds, heeft in deze vergadering een 
toelichting gegeven op een rapport inzake de vossenlintworm. 
 
Op 6 september 2001 is behalve het ontwerp besluit Faunafonds 
gesproken over de reactie van de Staatssecretaris op het 
Meerjarenprogramma Onderzoek Faunafonds, de concept begroting 
van het fonds voor het jaar 2002 en een subsidieverzoek van de 
Historische Vereniging Holland voor het uitbrengen van een boek. Het 
subsidieverzoek is afgewezen omdat het bestuur van mening was dat 



 

 

Jaarverslag Faunafonds 2001 

11

het onderwerp van het boek nauwelijks een relatie onderhield met de 
taken van het Faunafonds. 
 
Tijdens de vergadering van 4 oktober is voor het eerst gesproken over 
de beleidsregels van het Faunafonds met betrekking tot de 
tegemoetkoming in door beschermde inheemse diersoorten 
aangerichte schade. Voorts werd een tweetal subsidieverzoeken 
besproken. Deze subsidieverzoeken moesten worden afgewezen 
omdat het Faunafonds nog niet beschikt over financiële middelen om 
subsidieverzoeken te honoreren.  
 
De vergadering van 1 november 2001 werd op locatie gehouden in een 
kantoor op de Luchthaven Schiphol. Op uitnodiging van de heer G. 
Klaver, hoofd van de afdeling die zich bezighoudt met het faunabeheer 
op de luchthaven, werd het bestuur voorgelicht over de relatie fauna 
en luchtvaart. Een gepland bezoek aan het luchthaventerrein ging 
wegens de strenge veiligheidsprocedures na 11 september 2001, 
helaas niet door. In het reguliere deel van de bestuursvergadering is de 
discussie over de beleidsregels voortgezet. 
 
De vierentwintigste en laatste bestuursvergadering van dit verslagjaar 
is gehouden op 6 december 2001. Deze stond in het teken van het 
toetsingskader Faunabeheerplannen. In het toetsingskader wordt 
uiteengezet hoe de faunabeheerplannen die in de toekomst aan het 
Faunafonds ter advisering worden voorgelegd, zullen worden 
beoordeeld. Voorts zijn de adviezen op de Regeling Beheer en 
Schadebestrijding dieren en de Jachtregeling besproken en is van 
gedachten gewisseld over het ontwerp van de beleidsnota van de 
provincie Noord-Brabant. 
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Hoofdstuk IV:  Secretariaat van het Faunafonds 
 
 
In het jaarverslag van 2000 is gedetailleerd de samenwerkingsrelatie 
met de dienst LASER beschreven. Hoewel deze samenwerkingsrelatie 
ook tijdens bestuursvergaderingen regelmatig aan de orde is geweest 
en het bestuur van mening is dat een zelfstandig bestuursorgaan zelf 
zijn administratie dient in te richten, bleek gaande weg het verslagjaar 
dat LNV vasthoudt aan de in het vorige jaarverslag beschreven optie 
3a. Deze optie is met een enkele aanpassing voorlopig door het 
bestuur aanvaard. De inbreng van de dienst LASER is thans als volgt. 
Een aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de schade wordt 
telefonisch aangevraagd bij de frontoffice van LASER. Deze zendt het 
aanvraagformulier met een brochure van het Faunafonds naar een 
grondgebruiker. De grondgebruiker vult het aanvraagformulier in en 
zendt dit naar de LASER vestiging te Dordrecht. LASER Dordrecht zendt 
de aanvrager een ontvangstbevestiging en verzoekt aanvrager in 
voorkomend geval zijn aanvraag aan te vullen. Eenmaal complete 
aanvragen worden zo snel mogelijk ter beoordeling doorgezonden 
naar het secretariaat van het Faunafonds. Daar vindt de beoordeling 
van de aanvraag plaats. Leidt de aanvraag tot betaling van een 
tegemoetkoming dan krijgt LASER een afschrift van de beschikking en 
verzorgt de betaling van de tegemoetkoming. 
 
Deze procedure is vastgelegd in een administratieve organisatie en is 
door LASER geaccordeerd. 
 
In het begin van het verslagjaar is het secretariaat intern verhuisd van 
de vijfde naar de vierde verdieping. Hierdoor kreeg het secretariaat de 
vereiste werkruimte beschikbaar.  
 
Arbeidsomstandigheden: 
Veel tijd en energie is gestoken in het mede helpen opzetten van een 
goed georganiseerde bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) in het 
pand. Er bestond wel een ontruimingsplan en er waren per etage 
ontruimingsfunctionarissen aangewezen maar daar bleef het over het 
algemeen bij. Inmiddels is het BHV-plan nagenoeg gereed en zijn evac-
chairs aangeschaft. Met behulp van deze evacuatiestoelen kunnen 
slachtoffers eenvoudig via de trap naar beneden worden gebracht. De 
wekelijkse aanwezigheid van één van de consulenten faunazaken die 
zich per rolstoel voortbeweegt benadrukte de aanschaf van de 
evacuatiestoelen nog eens extra.  
De secretaris zelf wordt ingeval van calamiteiten ingezet als EHBO’er, 
terwijl de secretaresse van het fonds volgend jaar de opleiding tot 
bedrijfshulpverlener (eerste levensreddende handelingen en kleine 
brandblusmiddelen) gaat volgen.  
 
Problematisch is de ondersteuning op het gebied van automatisering. 
Bij de verhuizing van de secretariaten van het Jachtfonds en het 
Faunafonds van Den Haag naar Dordrecht is besloten dat de Haagse 
steunpuntbeheerder ook het in Dordrecht gehuisveste deel van de 
directie onder zijn hoede zou nemen. Dit blijkt in de praktijk niet te 
functioneren. Met name de consulenten faunazaken die via een 
inbelmogelijkheid met het secretariaat zijn verbonden ondervinden 
daarvan veel last. Regelmatig is communicatie via de mail onmogelijk. 
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Daarom zal in 2002 worden voorgesteld de steunpuntbeheerders van 
LASER en de Regionale Beleidsdirecties ook de steunpuntbeheerstaken 
van beide secretariaten te laten verzorgen, zodat bij problemen direct 
aktie kan worden ondernomen. 
 
In het begin van de verslagperiode heeft de secretaresse te kennen 
gegeven een functie bij de directie Natuurbeheer in Den Haag te 
aanvaarden. Daarop is via het uitzendbureau Start Simone Friggen 
aangetrokken als secretaresse. Haar uitzendperiode is medio het jaar 
omgezet in een tijdelijke aanstelling van één jaar. 
Verder hebben zich geen personele wijzigingen in de bezetting van het 
secretariaat voorgedaan. 
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Hoofdstuk V:  Samenvatting 
 
 
In de verslagperiode welke loopt van 1 januari 2001 tot en met 31 
december 2001 heeft het Faunafonds zich verder voorbereid op zijn 
toekomstige takenpakket. Met LASER zijn afspraken gemaakt omtrent 
de behandeling van verzoeken voor een tegemoetkoming in de 
aangerichte schade. 
 
Tijdens de bestuursvergaderingen is inhoudelijk van gedachten 
gewisseld omtrent de taken van het Faunafonds. Voorts is in drie 
gevallen inhoudelijk advies uitgebracht aan de Staatssecretaris.  
 
Bij Koninklijk Besluit is aan het einde van het verslagjaar bekend 
geworden dat de Flora- en faunawet op 1 april 2002 inwerking zal 
treden.  Eindelijk zal het Faunafonds dan met zijn totale takenpakket 
een aanvang kunnen nemen. 
 
Dordrecht, april  2004. 
 
 
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:  
 
07-09-2001  Advies 2001-1  Advies op het ontwerp Besluit 

Faunafonds 
 
10-12-2001  Advies 2001-2  Advies op het ontwerp 

  Regeling Beheer en 
Schadebestrijding Dieren 

 
10-12-2001  Advies 2001-3  Advies op het ontwerp van de 

Jachtregeling. 
    
 
 
 
Overige adviezen: 
 
Aan de provincies Friesland, Utrecht en Noord-Brabant is advies 
uitgebracht op door deze samengestelde concept- beleidsnotas 
Faunabeheer. In deze nota’s werd door deze provincies inzicht verstrekt 
hoe zij invulling zullen geven aan de verantwoordelijkheid die de wet 
aan hen opdraagt ten aanzien van het beheer en schadebestrijding 
door dieren van onder de wet beschermde soorten. 
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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: 

 mr H. Manschot. 

 

Adviseur namens Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 

Ir. J.H. Bakker (met ingang van 1 november 2001) 

 

Secretaris Jachtfonds:   

H.W.M. van Welie. 

 

Secretaris:  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  
 
Consulenten faunazaken: 
 
Consulent Noord-Nederland  :  A. Klaver 
Consulent Midden-Nederland  :  H. Engberink 
Consulent Zuid-Nederland    :  P.C. Remijnse 


