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Hoofdstuk I:  Voorwoord. 
 
 

In de voorafgaande jaren heeft het bestuur zich enerzijds geprepareerd en 

georiënteerd op de komende taak en anderzijds adviezen geformuleerd aan de 

minister en de provincies. Op 1 april 2002 trad eindelijk de Flora en faunawet in 

werking. De inwerkingtreding veroorzaakte nog wel enig opwaaiend stof, 

maar de Staatssecretaris hield voet bij stuk en de wet met al zijn 

uitvoeringsmaatregelen was een feit. Al heel spoedig werd duidelijk, dat velen 

niet geheel of geheel niet voldoende waren voorbereid op de ingrijpende 

veranderingen. Grondgebruikers, jachthouders, provincie, departement en ook 

het Faunafonds moesten snel inspelen op de nieuwe rol en 

verantwoordelijkheden. Met name het ontbreken van Faunabeheereenheden 

en Faunabeheerplannen wreekte zich onmiddellijk. Het secretariaat werd 

bedolven onder adviesaanvragen voor een ontheffing. Eenieder kan blij zijn, 

dat er een goed team op het secretariaat in Dordrecht zat, dat heel goed wist 

wat er waar aan de hand was en hoe daar verantwoord mee omgegaan kon 

worden. Zowel de jarenlange ervaring van de secretaris, de coördinator en 

consulenten van het Jachtfonds als de kennis en inzet van de nieuwe mensen, 

stonden er borg voor, dat de vele adviesaanvragen snel en adequaat werden 

afgehandeld.  

 

Naast de vele adviesaanvragen voor ontheffing kwamen ook spoedig de 

verzoeken tot een tegemoetkoming in de schades op gang. Het aantal overtrof 

binnen de kortste keren het op grond van de ervaringen onder de Jachtwet 

ingeschatte aantallen verzoeken. Daarnaast moesten ook de verzoeken van 

voor april 2002 afgehandeld worden, die ontstaan waren onder het oude 

regime. Al met al werden de medewerkers en medewerksters geen moment 

met rust gelaten. Ook letterlijk niet, want uit het hele land regende het 

telefoontjes, soms om advies, soms om duidelijk te laten weten het niet eens 

te zijn met een beslissing. 

 

Tijdens de bestuursvergaderingen werden de vraagstukken regelmatig 

besproken. Daarnaast werd een Onderzoeksprogramma uitgebracht, dat vooral 

ingaat op het vraagstuk òf en welke methoden er zijn te ontwikkelen om 

schade aan landbouwgewassen te voorkomen zonder dieren te doden. Helaas 

hadden we in dat stadium nog geen onderzoeksbudget om ook daadwerkelijk 

onderzoek te entameren. 

 

De dieren, die het meeste aandacht, zorg en vaak irritatie bezorgden, waren de 

overwinterende, maar vooral de overzomerende ganzen, de roeken, kraaien en 

kauwen en de vos. In de loop van het jaar 2003 tekenden zich nieuwe 

contouren af voor beleid ten aanzien van deze soorten. Helaas konden we nog 

geen Faunabeheerplannen verwelkomen. Dat zal in verschillende provincies 

nog wel even duren, maar dat ze komen, is zeker. Daarmee zal de uitvoering 

van de wet soepeler verlopen. 

 

Het bestuur slaagde erin ook de afgelopen twee jaren effectief en in goede 

harmonie met elkaar te vergaderen. Ook al was de materie soms geladen, 

lagen de inzichten verschillend,  we slaagden erin om het eens te worden. 

Daar ben ik mijn medebestuursleden en de adviseurs zeer erkentelijk voor. Niet 

minder ben ik alle medewerkers en medewerksters zeer erkentelijk voor hun 

tomeloze inzet en grote betrokkenheid. Zij verdienen grote waardering. 

 

Servaas Huys, voorzitter 
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Hoofdstuk II: Algemene toelichting op de werkzaamheden van het 
Faunafonds. 
 
 
Inleiding: 
 
Het bestuur van het Faunafonds heeft besloten de jaarverslagen over 
2002 en 2003 te combineren in één jaarverslag. Deze beslissing is met 
name ingegeven door de drukke werkzaamheden binnen het 
secretariaat van het fonds waardoor het uitbrengen van een 
afzonderlijk  jaarverslag over 2002 noodgedwongen moest worden 
uitgesteld. In dit jaarverslag brengt het bestuur van het Faunafonds 
verslag uit over die werkzaamheden welke met name na de 
inwerkingtreding van de Flora- en faunawet op 1 april 2002 zijn 
uitgevoerd. Gelijktijdig met het uitbrengen van dit jaarverslag worden 
ook de jaarrekeningen van het Faunafonds over de periode van 1 april 
2002 tot en met 31 december 2002 en van 1 januari 2003 tot en met 31 
december 20o3 uitgebracht.  
 
Werkzaamheden: 
 
Bestuurlijke aangelegenheden: 
 
Beleidsregels Faunafonds: 
De belangrijkste taak voor het bestuur van het Faunafonds is het 
verlenen van tegemoetkomingen in door dieren van beschermde 
inheemse soorten aan bedrijfsmatige geteelde landbouwgewassen 
aangerichte schade. 
De toenmalige Staatssecretaris van LNV had in overleg met de colleges 
van gedeputeerde staten begin 2002 te kennen gegeven geen gebruik 
te zullen maken van de hen in artikel 84, tweede lid van de wet 
gegeven bevoegdheid bij ministeriële regeling regels te stellen 
waarbinnen het Faunafonds de tegemoetkomingen in de schade zou 
dienen te verlenen. Daarom heeft het bestuur besloten zelf 
beleidsregels vast te stellen en te publiceren waarin de voorwaarden 
en criteria waaronder het bestuur een tegemoetkoming zal verlenen 
zijn vastgelegd. De beleidsregels zijn vastgesteld per 14 maart 2002 en 
gepubliceerd in de Staatscourant van 10 april 2002 nr. 69. 
 
Bestuursreglement en mandaatregeling: 
Gelijktijdig met de beleidsregels heeft het bestuur het bestuurs-
reglement en een mandaatregeling vastgesteld en gepubliceerd. 
In het bestuursreglement zijn de huisregels voor het Faunafonds 
opgenomen. Zo zijn regels bepaald ten aanzien van de openbaarheid 
van vergaderingen en verslagen alsmede de wijze van vertegen-
woordiging naar buiten.  
In de mandaatregeling zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot 
tekenbevoegdheid etc. 
 
Opdracht tot taxaties: 
Onder de Jachtwet konden grondgebruikers die schade leden door 
dieren die onder die wet waren beschermd zich met een verzoek tot de 
wildschadecommissie in hun provincie wenden om die schade te laten 
taxeren. Als de wildschadecommissie de noodzaak daartoe aanwezig 
achtte kon die grondgebruiker zich vervolgens tot het Jachtfonds 
wenden met het verzoek hem een tegemoetkoming in de schade toe 
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te kennen. In de Flora- en faunawet zijn de wildschadecommissies 
opgeheven en kan men zich rechtstreeks wenden tot het bestuur van 
het  Faunafonds.  Ter  voorbereiding  op  zijn  toekomstige  
werkzaamheden heeft het bestuur besloten om de opdracht tot 
taxaties aan taxatiebureaus te laten verlopen via een zogenoemde 
niet-openbare EG aanbestedingsprocedure. Deze procedure komt er op 
neer dat via een aankondiging in het Publicatieblad van de Europese 
Unie personen/bedrijven wordt uitgenodigd van hun belangstelling te 
laten blijken. Na de publicatie begin 2002 zijn in totaal van een 
zevental bedrijven meldingen ontvangen dat zij wensten in te schrijven 
op een bestek. Na beoordeling van de referenties van deze bedrijven 
heeft het bestuur besloten zes van hen uit te nodigen een offerte uit te 
brengen. Eén bedrijf viel af omdat dit bedrijf nauwelijks aantoonbare 
ervaring had met het taxeren van schade aan landbouwgewassen door 
dieren. Doordat verschillende bedrijven een offerte voor dezelfde kavel 
in het bestek hadden uitgebracht heeft het bestuur op basis van de in 
het bestek aangegeven criteria moeten besluiten welk bureau de 
opdracht voor taxatie in welke provincie moest worden gegund. 
Uiteindelijk zijn de opdrachten voor taxaties aan een viertal 
taxatiebureaus verspreid over het land gegund. Daarmee vielen twee 
bedrijven die een offerte hadden uitgebracht af. Eén daarvan heeft 
besloten een procedure te starten bij de Rechtbank in den Haag. 
Onlangs heeft de rechter uitspraak gedaan en daarbij de vordering 
afgewezen. Het tweede bureau dat een offerte heeft uitgebracht maar 
door het bestuur is afgewezen heeft eind 2003 besloten een klacht in 
te dienen tegen het bestuur bij de Nationale ombudsman. Deze klacht 
is nog bij de ombudsman in behandeling. 
 
Na de opdrachtverlening heeft het bestuur richtlijnen voor taxaties 
voor het Faunafonds vastgesteld. Het bestuur heeft daartoe besloten 
om de taxaties zo uniform en zo objectief mogelijk te laten verlopen. 
Onderdeel van de taxatierichtlijnen is het rapport Meten is Weten, dat 
door het secretariaat in samenwerking met DLV en de proefboerderij 
Zegveld is opgesteld en waarin objectieve regels zijn vastgelegd voor 
het taxeren van schade in grasland. 
 
Teneinde kennis te maken met de Minister van LNV en hem op de 
hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen het Faunafonds 
heeft een delegatie van het bestuur op 5 december 2002 een 
kennismakingsgesprek gehad met de Minister en een delegatie van 
ambtenaren.  
 
 
Inhoudelijke werkzaamheden 
 
Tegemoetkomingen in de schade: 
In artikel 83 van de wet is bepaald dat een belanghebbende die schade 
lijdt veroorzaakt door dieren behorende tot beschermde inheemse 
diersoorten en die in redelijkheid niet tot zijn eigen risico dient te 
blijven zich tot het Faunafonds kan wenden met een verzoek een 
tegemoetkoming in de schade te verlenen. Tot 1 april 2002 bestond de 
mogelijkheid bij het Jachtfonds een dergelijk verzoek in te dienen. 
Gemiddeld ontving het Jachtfonds zo’n 2500-3000 verzoekschriften 
voor een tegemoetkoming per jaar. Het Faunafonds kan zich op dit 
punt in een nog grotere populariteit verheugen getuige de cijfers in 
tabel 2. 
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Tabel 2:  aantallen verzoeken voor een tegemoetkoming in de schade 
 2002   2003   

Verzoeken in behandeling:      13  0,2%    862  14,4% 

Toegewezen verzoeken:  3483  64,4%  3433  57% 

Afgewezen verzoeken:  1934  35,6%  1710  28,5% 

Totaal:   5430*)   6005   

*) van dit aantal verzoekschriften zijn 1953 verzoekschriften ingediend onder de vigeur 

van de Jachtwet en 3477 onder de vigeur van de Flora- en faunawet. 

 

De cijfers in deze tabel laten zien dat er een enorme toename is in het 
aantal verzoekschriften ten opzichte van het aantal verzoekschriften 
dat ten tijde van de Jachtwet bij het Jachtfonds werd ingediend. Voor 
een deel valt de toename te verklaren doordat een aantal diersoorten 
die onder de Jachtwet als schadelijk wild werden aangemerkt onder de 
nieuwe wet tot beschermde inheemse diersoorten zijn verklaard. Zo 
mogen onder meer de zwarte kraai en de kauw niet langer worden 
gedood als deze diersoorten schade aan landbouwgewassen 
toebrengen. De toename kan voorts worden verklaard doordat een 
afnemende acceptatie van schade bij grondgebruikers is waar te 
nemen. Daar waar voorheen de jachthouder bij schade kon optreden 
was de grondgebruiker snel tevreden. Er werd iets aan zijn probleem 
gedaan.  
 
Onder de nieuwe wet is niet de jachthouder, maar de grondgebruiker 
zelf degene die verantwoordelijk is voor het voorkomen en beperken 
van schade. Hij kan daarvoor zijn jachthouder inschakelen, maar als 
deze met het geweer wil optreden is daarvoor in veel gevallen een 
ontheffing krachtens artikel 68 van de provincie nodig. Door de 
voorgeschreven administratieve procedure en de verplichte publicatie 
van verleende ontheffingen kan in veel gevallen niet snel en accuraat 
genoeg worden opgetreden waardoor de grondgebruiker met de 
schade blijft zitten. Dat is voor hem vervolgens reden zijn schade bij 
het bestuur van het Faunafonds te melden.  
Doordat het Faunafonds meer verzoeken voor een tegemoetkoming in 
de schade ontving dan voorheen bij het Jachtfonds werden ingediend 
is ook de totale uitgekeerde schade aanzienlijk toegenomen. 
 
Tabel 3 geeft daarvan een beeld. Ter vergelijking zijn ook de door het 
Jachtfonds in 2001 verstrekte tegemoetkomingen opgenomen. 
 
Tabel 3: verleende tegemoetkomingen in 2001, 2002 en 2003 

Diersoort:  2001 2002 2003  

  

Haas  20.523 35.380 20.716 

Konijn  322 380  

Fazant  3.202 5.322 1.465  

Wilde eend 25.528 90.428 54.868 

Houtduif  4.601 47.750 9.406  

Patrijs  18 144  

Overig bejaagbaar 283 1.672 442 

Kolgans  677.470 853.152 1.523.558  

Grauwe gans 571.719 809.268 1.772.531 

Rietgans  46.932 53.956 108.032  

Kl. rietgans 22.361 35.500 73.207 
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Brandgans  218.772 311.734 349.751  

Rotgans  205.442 276.553 343.871  

Nijlgans  925  

Canadagans  5.142 14.859 11.067  

Overzomer.gans  203.260 232.433 177.343  

Wilde zwaan 4.222 6.571 12.512 

Knobbelzwaan  269.180 257.353 101.879  

Bergeend  336 6.489 8.653  

Smient  489.970 651.563 769.942  

Meerkoet  34.464 98.990 27.096 

Waterhoen  384 1.652 1.102  

Mees  12.434 55.821 263.406  

Vink  1.337 15.626 11.749  

Overige Vwvogels 48.244 38.881  

Zwarte kraai 1.030 25.259 90.960 

Roek  360.501 350.965 263.639  

Kauw  283 10.307 31.878  

Ekster 6.705 

Spreeuw  31.311 30.107 6.626  

Scholekster  9.365 111 2063  

Aalscholver  248  

Holenduif  1.154 14.939 6.649  

Ringmus  141 738  

Vlaamse gaai 1.062 

Overig onbejaagb. 873 74  

Turkse tortel 67 

Edelhert  4.848 12.756 29.954  

Damhert  9.438 10.722 4.171  

Ree  7.416 12.258 1.331  

Wild zwijn 2.913 6.578 17.599 

Das  32.937 30.233 58.059  

Bever 245 911 

  

Totaal:  €. 3.332.545 €. 4.406.162 €. 6.177.274 

 
Deze cijfers overziend valt natuurlijk de toename in de schade door 
overwinterende ganzen sterkt op. Ook de Minister van LNV is deze 
toename opgevallen. Hij heeft mede op uitnodiging van een aantal 
aangenomen  Tweede  Kamermoties  en  na  overleg  met  
maatschappelijke organisaties op 1 december 2003 besloten het 
Beleidskader Faunabeheer vast te stellen. In dat beleidskader zijn 
maatregelen aangekondigd waarmee getracht wordt de omvang van 
de schade door overwinterende ganzen en smienten te verminderen. 
 
Bezwaarschriften: 
Helaas is niet iedere aanvrager die een beslissing van het Faunafonds 
ontvangt het eens met die beslissing en besluit een bezwaarschrift 
tegen die beslissing in te dienen.  
In tabel 2 is vermeld dat in totaal in 2002 5430 verzoekschriften zijn 
ontvangen. Daarvan zijn 3477 verzoekschriften bij het Faunfonds 
ingediend. Tegen de beslissingen op deze verzoekschriften is in 214 
gevallen  (6,15%)  een  bezwaarschrift  ingediend.  De  214  
bezwaarschriften hadden betrekking op 185 afwijzingen en 29 
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(gedeeltelijke) toewijzingen. In 2002 is in 160 dossiers een beslissing 
op bezwaar geschreven en verzonden. 
Voor 2003 zien de cijfers er als volgt uit. In totaal zijn 6005 
verzoekschriften ontvangen. Daartegen zijn 385 bezwaarschriften 
ingediend (6,41%). De 385 bezwaarschriften hadden betrekking op 276 
afwijzingen en 109 toewijzingen. In 2003 zijn 63 beslissingen op 
bezwaar geschreven en verzonden.  
 
In 2003 zijn de eerste beslissingen van het bestuur van het Faunafonds 
aan een rechterlijke toets onderworpen. 
Op 7 augustus 2003 heeft de rechtbank te Assen de beleidsregel van 
het Faunafonds dat uitsluitend een tegemoetkoming in de schade kan 
worden verleend voorzover naar zijn oordeel de grondgebruiker de 
schade niet had kunnen voorkomen of beperken door het treffen van 
maatregelen of inspanningen waartoe hij naar eisen van redelijkheid 
en billijkheid was gehouden, niet onredelijk geoordeeld. Daarmee was 
het eerste wettelijke succes bereikt. In het verslagjaar 2003 is in de 
andere beroepen nog geen uitspraak door de rechter gedaan. 
 
Ganzenopvangovereenkomsten: 
Op verzoek van de Minister van LNV heeft het bestuur van het 
Faunafonds de overeenkomsten met een negental agrarische 
natuurverenigingen in Groningen, Friesland en Gelderland voor het 
opvangen van overwinterende ganzen en die in het verleden door het 
Jachtfonds waren afgesloten, voor de seizoenen 2002/2003 en 
2003/2004 voortgezet. Daarnaast zijn enkele opvangovereenkomsten 
met individuele grondgebruikers voorgezet. In totaal is met deze 
ganzenopvangovereenkomsten een bedrag van ruim €3 miljoen 
gemoeid. 
 
Dassen- en edelhertengedoogovereenkomsten:  
Het Jachtfonds had met ca. 500 individuele grondgebruikers een 
overeenkomst voor de duur van vijf jaren afgesloten voor het gedogen 
van dassenburchten en dassenpijpen op hun gronden. Dassenburchten 
bevinden  zich  veelal  in  houtopstanden  die  grenzen  aan  
landbouwgronden. In sommige gevallen komen de pijpen van de 
dassenburchten uit in de landbouwgronden. In die gevallen heeft het 
bestuur van het Jachtfonds besloten vooraf met die grondgebruikers 
overeenkomsten af te sluiten waardoor de dassen met rust worden 
gelaten. Voor de schade die de das aan gewassen veroorzaakt kan een 
afkoopsom worden vastgesteld. Jaarlijks is met deze overeenkomsten 
een bedrag gemoeid van ca. €220.000. 
Edelherten komen in ons land voor op de Veluwe. Met een 50 tal 
grondgebruikers heeft het Jachtfonds overeenkomsten afgesloten voor 
het medegebruik van de landbouwgronden door de edelherten. In de 
praktijk betekent dat grondgebruikers hun weilanden of percelen met 
groenbemester gedurende een bepaalde periode van het jaar ter 
beschikking stellen voor begrazing door edelherten. Zij ontvangen 
daarvoor een vergoeding van ca. €50 per ha. In totaal is met deze 
overeenkomsten een bedrag gemoeid van ca. €80.000. per jaar. 
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Hoofdstuk III:  Uitgebrachte adviezen 
 
 
 
Adviezen aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit: 
 
In 2002 zijn geen adviezen aan de Minister van LNV uitgebracht. In 
2003 zijn de volgende adviezen van het bestuur aan de Minister 
verzonden.  
 
Advies 2003-1.  
Advies van het bestuur van het Faunafonds inzake de uitbreiding van 
de wildlijst met de kolgans, de grauwe gans en de smient. Advies van 6 
mei 2003. 
 
Advies 2003-2. 
Advies van het bestuur van het Faunafonds inzake de wijziging van het 
besluit beheer en schadebestrijding dieren. Advies van 6 mei 2003. 
 
Advies 2003-4.  
Advies  van  het  bestuur  van  het  Faunafonds  inzake  de  
beleidsmaatregelen voor smienten. Advies van 21 november 2003. 
 
Adviezen aan de colleges van gedeputeerde staten van provincies: 
 
In 2002 zijn de volgende adviezen uitgebracht: 
 
Advies 2002-1. 
Advies aan het college van gedeputeerde staten van Friesland inzake 
het concept van de verordening artikel 65, vierde lid, van de Flora- en 
faunawet van de Provincie Friesland. Advies van 22 februari 2002. 
 
Advies 2002-2. 
Advies aan het college van gedeputeerde staten van Utrecht inzake het 
concept van de verordening artikel 65, vierde lid, van de Flora- en 
faunawet van de Provincie Utrecht. Advies van 22 februari 2002. 
 
In 2003 is het volgende advies uitgebracht: 
 
Advies 2003-3. 
Advies aan de colleges van gedeputeerde staten van de provincies 
inzake de implementatie van het Beleidskader Faunabeheer ten 
aanzien van het onderdeel schade door overwinterende ganzen en 
smienten. Advies van 19 november 2003. 
 
Deze adviezen zijn te raadplegen op de website van het Faunafonds, 
www.faunafonds.nl.  
 
Adviezen artikel 68 ontheffingen aan provincies: 
De werkzaamheden van het Faunafonds hebben in het begin van de 
verslagperiode vooral betrekking gehad op de advisering van de 
ontheffingen welke krachtens artikel 68 bij de provinciale besturen 
werden aangevraagd om ter ondersteuning van de verjaging dieren 
van beschermde inheemse soorten te mogen doden. In de Flora- en 
faunawet (hierna de wet) is bepaald dat de verantwoordelijkheden ten 
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aanzien van beheer en schadebestrijding behoren tot het provinciaal 
bestuur. Ter uitvoering van de maatregelen tot het beheer en de 
schadebestrijding is in de wet  voorzien in de oprichting van 
faunabeheereenheden. Faunabeheereenheden kunnen in het bezit 
worden gesteld van ontheffingen waarbij het wordt toegestaan  ter 
ondersteuning van de verjaging enkele van de schadeveroorzakende 
dieren van beschermde inheemse soorten te doden.  
 
De provincie kan de ontheffing verlenen op basis van een goedgekeurd 
faunabeheerplan waarover het Faunafonds heeft geadviseerd. Echter 
met  de  totstandkoming  van  de  faunabeheereenheden  en  
dientengevolge  de  faunabeheerplannen  wilde  het  na  de  
inwerkingtreding van de wet niet echt vlotten. Aan het eind van 2002 
zijn de eerste faunabeheereenheden opgericht en pas in 2004 lijken de 
eerste vastgestelde en goedgekeurde faunabeheerplannen het licht te 
zullen zien. In de tussentijd waren individuele grondgebruikers 
gedwongen, als zij schade aan hun gewassen ondervonden zelf een 
ontheffing voor afschot bij de provincie aan te vragen. Met name in de 
periode direct na de inwerkingtreding van het Faunafonds heeft de 
advisering van de ontheffingsaanvragen tot een grote stroom adviezen 
geleid. Op enig moment heeft het bestuur zelfs besloten dat 
noodgedwongen moest worden volstaan met het vermelden van een 
paraaf van een medewerker op de adviesaanvraag van de provincie. 
Van een inhoudelijk advies was op dat moment geen sprake. 
Desondanks zijn op deze wijze ca. 1000 aanvragen voor advies door 
het Faunafonds behandeld. Dat dergelijke adviezen de toets der kritiek 
van de rechter niet konden doorstaan was op voorhand wel duidelijk.  
Naast de vele “paraafadviezen” zijn in de jaren 2002 en 2003 ook nog 
grote aantallen inhoudelijke adviezen aan de provincies verstrekt. 
 
 
In tabel 1 zijn de aantallen inhoudelijk gemotiveerde adviezen vermeld 
die door het Faunafonds in de jaren 2002 en 2003 aan de provincies 
zijn verstrekt, exclusief de “paraafadviezen”. 
 
 
Tabel 1: aantal verstrekte adviezen ontheffingen art. 68 FF-wet 
Provincie  2002  2003  
   
Groningen  14  48  
Friesland  15  15  
Drenthe  45  10  
Overijssel  49  37  
Gelderland  28  48  
Flevoland  2  16  
Utrecht  31  28  
Noord-Holland  101   92  
Zuid-Holland  134   76  
Zeeland  89  72  
Noord-Brabant  61   184  
Limburg  93  47  
Totaal  662  673  
 
De hoop en de verwachting is dat dit aantal adviezen sterk zal dalen 
zodra de faunabeheereenheden hun faunabeheerplannen ter 
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goedkeuring hebben aangeboden en inwerking zijn. Dan immers 
hoeven individuele ondernemers niet langer zelf ontheffingen voor 
afschot ter ondersteuning van de verjaging aan te vragen. 
 
Faunabeheerplannen: 
Het bestuur van het Faunafonds heeft inmiddels een tweetal 
faunabeheerplannen ter advisering voorgelegd gekregen. Dit betrof 
het faunabeheerplan in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. 
 
Het bestuur heeft het provinciaal bestuur van Utrecht inhoudelijk van 
advies gediend omtrent het faunabeheerplan. Het plan is volgens het 
bestuur in opgesteld overeenkomstig de voorwaarden welke in artikel 
10 van het besluit faunabeheereenheden en faunabeheerplannen zijn 
vermeld. Ook inhoudelijk was het bestuur van mening dat dit 
faunabeheerplan er goed uitzag en meende dat er voor de provincie 
geen beletselen  bestonden het plan goed te keuren. Inmiddels is de 
goedkeuring geschied en is het plan in werking.  
 
Het faunabeheerplan Noord-Brabant kon naar de mening van het 
bestuur nog geen goedkeuring krijgen. In het plan was niet 
aangegeven onder welke voorwaarden ontheffing werd aangevraagd 
om ter ondersteuning van de verjaging dieren die schade veroorzaken 
mogen worden met het geweer mogen worden gedood. De provincie 
heeft de bemerkingen van het bestuur doorgesluisd naar de 
faunabeheereenheid, die op haar beurt het plan zal aanpassen. 
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Hoofdstuk IV:  Onderzoek en voorlichting door het Faunafonds 
 
 
Onderzoek: 
 
Hoewel het bestuur al in 2000 een Meerjarenprogramma Onderzoek 
Faunafonds had vastgesteld heeft het tot april 2003 geduurd dat het 
Faunafonds ook daadwerkelijk financiële middelen tot zijn beschikking 
kreeg om onderzoek te (laten) uitvoeren. 
In de goedkeuringbrief bij de begroting 2003 is bepaald dat het 
Faunafonds de jaarlijkse jachtaktebijdragen kan besteden aan 
voorlichting en onderzoek. Het aantal jachtakten dat jaarlijks wordt 
uitgegeven ligt op ongeveer 28.000 stuks. Per jachtakte wordt €18,00 
geheven als bijdrage voor het Faunafonds. Dat betekent dat het 
jaarlijkse budget voor onderzoek en voorlichting is te stellen op ca.  
€.504.000. Het bestuur stelt vast dat met deze beslissing uitsluitend de 
jachtaktehouders in ons land met zijn allen het totale budget benodigd 
voor al het onderzoek door het Faunafonds bijeenbrengen, waarbij 
moet worden opgemerkt dat de Kamer alsmede de Minister van LNV 
wenst dat het Faunafonds bij zijn onderzoek met name onderzoek naar 
alternatieven voor afschot betrekt.  
 
Nadat voor het jaar 2003 gelden voor onderzoek en voorlichting 
beschikbaar werden gesteld heeft het bestuur van het Faunafonds 
opdracht gegeven tot de volgende onderzoeken. 
 
1.  Het Roekenproject Zuid-Oost Drenthe. 
Dit project, dat onder leiding staat van de Noordelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie en waarbij het Faunafonds in de begeleidings-
commissie is vertegenwoordigd, heeft tot doel te onderzoeken welke 
verjagingsmethoden, inclusief afschot ter ondersteuning van de 
verjaging het meest effectief zijn om met name roekenschade aan 
landbouwgewassen te voorkomen en te beperken. Het project, dat 
inmiddels twee jaar loopt, zal in 2004 worden afgerond. 
 
2.  Mogelijkheden van verplaatsing van roekenkolonies in Zuid-West 
Drenthe. 

In de gemeenten de Wolden, Hoogeveen en Meppel wordt veel 
overlast ondervonden van roekenkolonies die zich in de bebouwde 
kom bevinden. Het bureau Cabwim heeft een idee ontwikkeld om 
locaties van roekenkolonies binnen de bebouwde kom onaantrekkelijk 
te maken en zo de kolonies te verplaatsen naar locaties buiten de 
bebouwde kom, waar de roeken geen of nagenoeg geen schade 
veroorzaken aan landbouwgewassen. Als dit project slaagt zal dat een 
belangrijke stap zijn in de duurzame ontwikkeling van alternatieve 
locaties waar roeken niet langer voor schade en overlast zorgen. 
 
3. Evaluatie Ganzenopvang door negen Agrarische Natuurverenigingen. 

Op verzoek van Boeren-Natuur is mede door een substantiële bijdrage 
van het Faunafonds meer duidelijkheid gekomen in de effecten van het 
opvangen van overwinterende ganzen in Groningen, Friesland, Noord-
Holland en Gelderland. Conclusies uit dit evaluatieonderzoek zijn van 
belang geweest bij het advies dat het Faunafonds aan u heeft 
uitgebracht over de overwinterende ganzen en smienten. 
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4.  Onderzoek naar effecten van plaatsing van de kolgans, grauwe 
gans en smient op de wildlijst. 
Het bureau Alterra heeft op verzoek van het Faunafonds onderzocht 
welke effecten het openen van de jacht op de kolgans, de grauwe gans 
en de smient op de populatieomvang van die diersoorten zal hebben. 
De resultaten van dit onderzoek hebben de basis gevormd voor het 
advies dat is uitgebracht naar aanleiding van uw vraag de effecten aan 
te geven als de jacht op dieren van deze diersoorten weer zou worden 
geopend.  
 
Voorlichting: 
 
1. Het Handboek Faunaschade.  
Ter voorlichting van grondgebruikers heeft het bestuur het gewenst 
geacht per diersoort en per gewas aan te geven welke preventieve 
verjaagmethoden mogelijk zijn om schade door dieren van 
beschermde inheemse diersoorten tegen te gaan. Het Handboek is in 
een oplage van 10.000 stuks verspreid onder agrariërs, jagers, besturen 
van wildbeheereenheden en natuurterreinbeherende organisaties. Het 
Handboek is een zeer succesvolle uitgave gebleken. Niet alleen 
provinciale besturen gebruiken het Handboek veelvuldig bij de 
beoordeling van individuele aanvragen voor ontheffingen voor afschot 
ter ondersteuning van de verjaging van schadeveroorzakende dieren, 
ook de rechter heeft inmiddels de waarde van het Handboek ingeschat 
getuige de vele verwijzingen naar het Handboek in rechterlijke 
uitspraken. 
 
2. Ganzenbrochure. 
Mede in het licht van de voorlichting over de problematiek van de 
overwinterende ganzen en het belang van het creëren van 
opvanggebieden heeft het bestuur het Centrum voor Landbouw en 
Milieu opdracht verleend tot het samenstellen van een nieuwe 
ganzenbrochure die begin april 2004 op grote schaal zal worden 
verspreid onder de landbouwers in ons land. In de brochure wordt 
ingegaan op de internationale verantwoordelijkheid die ons land heeft 
ten aanzien van de opvang van overwinterende ganzen en smienten. 
In de brochure zal ook een relatie worden gelegd met de schade die 
deze ganzen en smienten kunnen veroorzaken aan landbouw-
gewassen en aan grasland. 
 
2. Website www.faunafonds.nl: 
Ten tijde van het uitbrengen van het Handboek Faunaschade 
ontstonden plannen voor het inrichten van een website over het 
Faunafonds. Met medewerking van de externe adviseur die het 
Faunafonds ook bijstaat bij het onderhoud van het administratieve 
gegevensverwerkende  systeem  Faunafonds  2000  zijn  de  
(on)mogelijkheden van een website besproken. Toen bleek dat een 
website mogelijk was en de domeinnaam faunafonds.nl nog niet in 
gebruik was is besloten tot de opzet van de site. Inmiddels blijkt uit 
een in 2004 gehouden enquête dat de website dagelijks door een 
aantal bezoekers wordt geraadpleegd. In 2003 is de website uitgebreid 
met de mogelijkheid het verzoekschrift Faunaschade van de site te 
downloaden. Inmiddels blijkt dat ca. 30% van de aanvragers het 
verzoekschrift van de website downloadt. Het bestuur is voornemens 
te bezien of de website in het kader van voorlichtingsactiviteiten nog 
verder kan worden ontwikkeld. 
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Naast deze tastbare vormen van voorlichting zijn door medewerkers 
van het Faunafonds onderwerpen, die op het terrein van het 
Faunafonds  liggen  besproken  tijdens  een  groot  aantal  
voorlichtingsbijeenkomsten. Volstaan wordt met enkele daarvan te 
vermelden. 
 
Vanwege de inwerking treden van de Flora- en faunawet per 1 april 
2002 zijn in verschillende provincies voorlichtingsbijeenkomsten 
gehouden.  
Tijdens deze bijeenkomsten zijn door de consulenten van het 
Faunafonds presentaties verzorgd over de taken van het Faunafonds. 
 
Zo is in de provincies Drenthe, Flevoland, Noord Brabant en Zeeland 
voorlichting gegeven over de invoering van de nieuwe wet. In de 
provincie Noord Brabant zijn vier voorlichtingsavonden gehouden in 
maart en april 2003, verspreid over de provincie. Op deze avonden 
werd voorlichting gegeven door medewerkers van de provincie, de 
Directie Zuid van het Ministerie van LNV en door het Faunafonds. Een 
ieder vanuit zijn invalshoek en verantwoordelijkheid. Het Faunafonds 
had een informatiestand ingericht met tekst en uitleg over de taken 
van het Faunafonds en samenstelling en verantwoordelijkheden van 
het bestuur. Per avond waren tussen de twee en vierhonderd 
belangstellenden aanwezig. De doelgroepen waren: grondgebruikers, 
jachthouders, natuurbeschermers, bestuurders van gemeenten, 
waterschappen. 
De voorlichting in de provincie Zeeland werd gehouden in de maand 
mei en juni 2003. Deze voorlichting werd gehouden door de provincie 
en het Faunafonds. Ook hier was de belangstelling groot. 
In de provincies Zuid Holland en Limburg is geen gecoördineerde 
voorlichting over de invoering van de nieuwe wet gegeven.  
 
Voorts is door medewerkers van het Faunafonds tijdens meerdere 
avonden voorlichting gegeven op uitnodiging van afdelingen van LTO-
organisaties, Wildbeheereenheden (wbe’s) en Gewesten van de K.N.J.V. 
Zo zijn inleidingen verzorgd voor de GLTO-afdeling Borculo, De dienst 
der Domeinen te Lelystad, wbe Texel, wbe IJsselvallei en de wbe 
Bommelerwaard. 
Ook zijn inleidingen gehouden bij groepen belangstellenden, zoals: 
·  Een inleiding voor de kring West van de Nederlandse 
vereniging van Rentmeesters, 

·  Een inleiding tijdens de workshop van Bioveem over 
roekenschade aan biologische maïsteelt, 

·  Een inleiding voor leden van de Nederlandse Vakbond voor 
melkveehouders te Baak, 

·  Een bijdrage geleverd aan de workshop “Beleid en beheer van 
wilde hoefdieren” op het landgoed Elswout. 

Naast deze vormen van voorlichting is door medewerkers van het 
Faunafonds ook bijgedragen aan voorlichtingsmiddelen van anderen.  
In dit verband is te noemen de bijdrage aan: 
     * de Handreiking faunabeheerplannen, ten behoeve van het 
opstellen van faunabeheerplannen door de faunabeheereenheden. Dit 
was een gezamenlijke uitgave van de KNJV, de LTO, Vereniging 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Landschappen, de Federatie 
Particulier Grondbezit en de Nederlandse organisatie voor Jacht en 
Grondgebruik.  
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Hoofdstuk V:  Secretariaat van het Faunafonds 
 
 
De omvang van het secretariaat van het Faunafonds was aanvankelijk 
afgestemd op het aantal verzoekschriften dat voorheen bij het 
Jachtfonds werd ingediend. Daarboven was rekening gehouden met 
extra formatie voor de nieuwe taken die de wet aan het bestuur van 
het fonds opdraagt. De totale formatieomvang is daarom met ingang 
van 1 april 2002 gesteld op 8,5 fte. 
Direct na inwerkingtreding van de wet bleek dat deze formatieomvang 
te krap was om alle taken naar behoren te kunnen vervullen. In overleg 
met de directie Natuur van het Ministerie is besloten de formatie uit te 
breiden met de volgende functies: 

·  juridisch medewerker, 1fte (tijdelijke uitbreiding tot 1 januari 
2005), 

·  administratief medewerker 2,6 fte ( 2,0 vast en 0,6 tijdelijk 
tot 1 januari 2005) 

·  administratief ondersteunend medewerker 1 fte tijdelijk tot 
27 oktober 2004. 

 
Het bestuur heeft begin 2004 besloten een organisatieplan te schrijven 
waarin de formatieve bezetting voor de komende jaren, gelet op de 
taken van het Faunafonds, structureel wordt bezien. 
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Hoofdstuk VI:  Samenvatting 
 
In dit gecombineerde jaarverslag 2002 en 2003 doet het Faunafonds 
verslag van zijn werkzaamheden gedurende deze jaren.  
 
De werkzaamheden worden gekenmerkt door de problemen die de 
invoering van de Flora- en faunawet per 1 april 2002 met zich mee 
hebben gebracht. De in deze wet geregelde bescherming van 
diersoorten welke onder de Jachtwet in het kader van 
schadebestrijding met het geweer konden worden gedood, heeft 
nagenoeg een verdubbeling opgeleverd van het aantal ingediende 
verzoekschriften ten opzichte van het Jachtfonds. Bij de uitgekeerde 
tegemoetkomingen valt op dat de schade door overwinterende ganzen 
wederom sterk is toegenomen. 
 
Voorts is door het ontbreken van goedgekeurde faunabeheerplannen 
een onverantwoord hoge werkdruk ontstaan ten aanzien van de 
advisering van de individuele ontheffingsaanvragen voor afschot van 
schadeveroorzakende dieren. Tijdelijk zijn daardoor noodgedwongen 
ontheffingsaanvragen van advies voorzien door het plaatsen van een 
paraaf op de aanvraag. In rechterlijke procedures heeft de 
beoordelende rechter deze vormen van advies te recht als 
onvoldoende beoordeeld. 
 
Door het ontbreken van financiële middelen heeft het bestuur pas 
medio 2003 de eerste opdrachten voor onderzoek kunnen verlenen. 
Hoewel ook daarvoor geen gelden beschikbaar waren gesteld heeft 
het bestuur begin 2002 besloten tot de samenstelling van het 
Handboek Faunaschade. Dit handboek is in een grote oplage verspreid 
onder grondgebruikers, jachthouders en terreinbeheerders. Uit de 
reacties na het uitbrengen van het Handboek Faunaschade is gebleken 
dat dit handboek in een grote behoefte voorziet. De inhoud van het 
handboek is eveneens op de website van het Faunafonds gepubliceerd. 
 
 
 
Dordrecht, mei 2004, 
Het bestuur van het Faunafonds. 
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 Bijlage 2: Samenstelling Bestuur en secretariaat Faunafonds: 
 
Bestuur: 
 
Het bestuur van het Faunafonds is met ingang van 1 juli 1999 voor de 
periode van vier jaar benoemd. Bij beschikking van 30 januari 2004 zijn 
de volgende personen (wederom) benoemd voor een periode van vier 
jaar ingaande 1 juli 2003. 
 
Leden:  J.S. Huys (voorzitter),  

G.H.M. Alferink,   

ir. A.W.J. Bosman,   

drs. A. Hazekamp 

B.J.A. Hakvoort,  

H.J. Slijkhuis,  

ir. R.F. de Vries, 

 drs. N.J. van der Wal. 

 dr. J.M. Drees (benoemd tot en met 30 september 2003) 

Adviseur namens de provincies: 

 mr H. Manschot. 

Adviseur namens Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 

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

Secretaris-penningmeester Jachtfonds, als waarnemer bij 

bestuursvergaderingen van het Faunafonds: 

H.W.M. van Welie. 

Secretaris:  mr. ing. H. Revoort 

 
Samenstelling secretariaat: 
 
Secretaris Faunafonds      :  mr ing H. Revoort 
Coördinator Faunazaken      :  H.W.M. van Welie 
Juridisch medewerkster      :  mr B. Sonnema (tijd.) 
Medewerkster  Faunazaken    :  T.  Tetelepta  
Medewerkster Financiën :  L. Kooistra- Van 

Helden 
Administratief medewerkster    :   S. Friggen 
       V. van Helvoort (tijd.) 
       S. Girigori 
Administratief ondersteunend  
medewerker      :  T.  Pavlovic  (tijd.)  
Secretaresse      :   B.  Betrian  
 
Consulenten faunazaken: 
Consulent  Noord-Nederland   :  A.  Klaver  
Consulent Midden-Nederland    :  H. Engberink 
Consulent  Zuid-Nederland    :  P.C.  Remijnse 


