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Hoofdstuk I:  voorwoord 
 
 
In het afgelopen jaar – 2004 – heeft het Faunafonds zijn plaats in de wereld van 
faunazaken in Nederland verder versterkt. Veel is geïnvesteerd in het ontwikkelen 
van kennis en vaardigheden om de vele onderwerpen, die zich steeds voordoen op 
een vlotte en adequate manier af te handelen. Het bestuur en de medewerkers 
beschouwen het als een dure plicht om de toegemeten taak zo goed mogelijk naar 
ieders tevredenheid uit te voeren. Niet altijd kan iedereen geheel tevreden worden 
gesteld. Dan is het zaak om goed uit te leggen welke argumenten en overwegingen 
een rol hebben gespeeld. Het Faunafonds slaagt daar in toenemende mate in.  
Op het politieke toneel bleef het faunabeleid in beroering; de in 2002 in werking 
getreden wet kristalliseert langzaam maar zeker en soms met horten en stoten uit. 
Onderwerpen de fauna betreffende blijven vaak de gemoederen bezig houden; niet 
altijd wordt de nodige nuance in acht genomen; anderzijds is het ook goed om je 
regelmatig af te vragen of de genomen maatregel wel het beoogde resultaat 
bereikt. In het breed samengestelde bestuur komen regelmatig alle nuances aan 
bod; boeiende discussies, een baaierd aan argumenten.  
Desondanks bereiken we steeds een door allen gedragen standpunt. Onze adviezen 
worden zorgvuldig gewikt en gewogen; het is fijn te ervaren, dat steeds meer de 
standpunten van het Faunafonds een rol van betekenis spelen in het beleid en in 
juridische afweging. 
Naast de intense betrokkenheid van de minister en zijn medewerkers is het prettig 
te ervaren, dat in provincieland velen zich inzetten om het uitgezette faunabeleid 
tot een succes te maken. Ook de Faunabeheereenheden groeien in hun rol; wij 
spreken de hoop uit, dat ze dat in toenemende mate kunnen blijven doen en de hun 
toegemeten ruimte in volle verantwoordelijkheid kunnen benutten. 
Vanaf deze plek bedank ik allen, die het afgelopen jaar zich hebben ingezet voor 
zaken, die het Faunafonds betreffen. De collega’s in het bestuur en de twee 
adviseurs wil ik apart benoemen, maar vooral wil ik mijn waardering en dank 
uitspreken aan de medewerkers en medewerksters van het secretariaat. Zij hebben 
zich dit jaar vaak voor veel meer dan de volle honderd procent ingezet. De druk was 
vaak onverantwoord groot. Desondanks slaagden zij er in om zorgvuldigheid en 
kwaliteit aan elkaar te koppelen. Ik spreek de hoop uit, dat we in het komende jaar 
de ruimte krijgen de personele bezetting enigszins aan te passen, zodat met iets 
meer rust, maar met dezelfde ambitie en passie aan de vele faunazaken gewerkt 
kan worden. 
 
Servaas Huys, voorzitter. 
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Hoofdstuk II: Algemene toelichting op de werkzaamheden van het Faunafonds. 
 
 
Inleiding: 
 
Het bestuur van het Faunafonds biedt u hierbij het jaarverslag van zijn 
werkzaamheden aan over het jaar 2004. Dit jaar kan worden gekenschetst als een 
jaar waarin de eerste stormen na de inwerkingtreding van de wet enigszins zijn 
geluwd. Het bestuur heeft in het verslagjaar zijn rol als adviseur inhoud kunnen 
geven door de adviezen die in het kader van de vaststelling van de 
faunabeheerplannen zijn uitgebracht. In nagenoeg alle provincies zijn thans de 
faunabeheerplannen opgesteld en, nadat het Faunafonds daarover advies heeft 
uitgebracht, goedgekeurd. De inhoud van de faunabeheerplannen is getoetst aan 
de voorwaarden genoemd in artikel 10 van het Besluit Faunabeheereenheden en 
faunabeheerplannen. Door de vaststelling van de faunabeheerplannen is het aantal 
individuele ontheffingen, waarover het Faunafonds advies moest uitbrengen, 
gedaald. Voorts maken de verzoeken voor een tegemoetkoming in de schade door 
overwinterende ganzen en smienten een substantieel deel  uit van het totale aantal 
verzoeken voor een tegemoetkoming dat bij het Faunafonds wordt ingediend. De 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in december 2003 
het Beleidskader Faunabeheer vastgesteld en ingevoerd. In dat beleidskader geeft 
de Minister aan op welke wijze hij de schadeproblematiek die overwinterende 
ganzen en smienten in Nederland veroorzaken wil aanpakken.  
 
 
Werkzaamheden: 
 
Bestuurlijke aangelegenheden: 
 
Op 10 april 2002 zijn de beleidsregels van het Faunafonds gepubliceerd in de 
Staatscourant. In de beleidsregels heeft het bestuur van het Faunafonds aangegeven 
hoe verzoeken voor een tegemoetkoming in de schade zullen worden beoordeeld. 
Zoals in het jaarverslag van 2002/2003 al is aangegeven is het beroep dat door 
grondgebruikers op het Faunafonds wordt gedaan om een tegemoetkoming in de 
schade te verlenen aanzienlijk. In 2003 heeft een commissie onder voorzitterschap 
van de voorzitter van het Faunafonds onderzoek gedaan naar mogelijkheden die 
het beroep op het Faunafonds zouden kunnen doen verminderen. In november 
2003 heeft de commissie zijn rapport uitgebracht aan de Minister van LNV. 
Vervolgens heeft de Minister de aanbevelingen bestudeerd en heeft hij het bestuur 
van het Faunafonds verzocht de aanbevelingen te implementeren voor zover dat 
direct mogelijk was dan wel in overleg met de meest betrokken partijen te bezien of 
aanpassing van de beleidsregels mogelijk was. In het afgelopen jaar heeft de 
wijziging van de beleidsregels een aantal keren op de agenda van de 
bestuursvergaderingen gestaan. De discussie over de aanpassing van de 
beleidsregels heeft echter dit verslagjaar nog niet tot afronding geleid. De 
verwachting is dat de beleidsregels nu begin 2005 zullen worden afgerond en dat 
de wijzigingen na publicatie in de Staatscourant van kracht zullen worden.  
 
Bestuursvergaderingen: 
Inmiddels heeft het bestuur een vast ritme gevonden in de bestuursvergaderingen. 
In beginsel komt het bestuur maandelijks bijeen. In het verslagjaar is deze 
frequentie gehaald. Was aanvankelijk het Jaarbeurscongrescentrum in Utrecht de 
vaste vergaderlocatie in de loop van het verslagjaar heeft het bestuur besloten zijn 
vaste vergaderlocatie te uit oogpunt van kostenbeheersing te verplaatsen naar 
Kasteel Groeneveld te Baarn. Op 1 juli 2004 heeft het bestuur aansluitend aan de 
bestuursvergadering een  veldbezoek gebracht aan het einland Tiengemeten, 
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gelegen in het Haringvliet, alwaar het bestuur kennis heeft kunnen nemen van de 
problematiek van de overzomerende en overwinterende ganzen.   
Na afloop van de bestuursvergadering van 4 november 2004 heeft het bestuur een 
bezoek gebracht aan DUKE BIRD te Lelystad waar het bestuur zich heeft laten 
informeren over mogelijkheden van verjaging en andere middelen om schade te 
voorkomen of te beperken. 
 
Op de agenda van de bestuursvergaderingen staan naast een aantal vaste 
agendaonderwerpen ook de verzoeken voor een tegemoetkoming waarin de 
schade is vastgesteld op een bedrag hoger dan €.5000,00. In die gevallen beslist het 
bestuur tijdens de bestuursvergadering of de tegemoetkoming moet worden 
verleend. 
Voorts zijn in het verslagjaar de faunabeheerplannen van de provincies Utrecht, 
Noord-Brabant, Flevoland, Groningen, Overijssel, Zeeland, Friesland, Gelderland (3), 
Zuid-Holland, Drenthe, Noord-Holland  behandeld en van een advies voorzien.  
 
Verder heeft het bestuur tijdens bestuursvergaderingen onder meer de volgende 
onderwerpen besproken: Rapport en aanbevelingen Cie Huys, Klachtenregeling 
Faunafonds en het IBO-rapport: Een herkenbare staat; investeren in de overheid. 
Tijdens de bestuursvergadering op 4 november 2004 heeft het bestuur zich door de 
heren G.J. Spek en W. Neutel van de vereniging Het Reewild laten voorlichten over 
de verschillende methoden voor het beheer van reeën, edelherten en wilde zwijnen. 
 
Het bestuur heeft besloten voor de uitvoering van de onderzoekstaken van het 
fonds alsmede voor het opnieuw vaststellen van het Meerjarenonderzoeks-
programma de Commissie Onderzoek nieuw leven in te blazen.  
De Commissie heeft een Plan van Aanpak gemaakt waarin thema-gewijs 
onderzoeksvragen zijn geformuleerd waar het bestuur in de periode 2005-2008 een 
antwoord op wenst te verkrijgen. Een extern bureau zal worden gevraagd te 
inventariseren welk onderzoek in binnen- of buitenland inmiddels is uitgevoerd.  
 
Inhoudelijke werkzaamheden 
 
Tegemoetkomingen in de schade: 
In artikel 84 van de wet is bepaald dat een belanghebbende die schade lijdt 
veroorzaakt door dieren behorende tot beschermde inheemse diersoorten aan 
landbouwgewassen, vee, bossen of bedrijfsmatige visserij 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. In tabel 1 is het aantal 
verzoekschriften dat bij het Faunafonds is ingediend gedurende de jaren 2002 tot en 
met 2004 weergegeven.  
 
Tabel 1:  aantallen ontvangen verzoekschriften voor een tegemoetkoming in de 
schade alsmede de daartegen ingediende bezwaarschriften: 
 2002  2003  2004  
Aantal verzoekschriften:  5430*)  6005  4574  

Aantal bezwaarschr. FF: 214 6,15 % 385 6,5% 204 4,4% 

       

       

*) 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 het aantal verzoekschriften in 2004 is gedaald 
ten opzichte van zowel 2002 als 2003. Een sluitende verklaring is hiervoor niet te 
geven. Wel bestaat het vermoeden dat door de invoering van het Beleidskader 
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Faunabeheer het aantal verzoeken is afgenomen. Immers in het Beleidskader is 
bepaald dat grondgebruikers, die voor ganzen en smienten kwetsbare gewassen 
telen preventieve maatregelen moeten treffen om schade te voorkomen en waarbij, 
ter ondersteuning van de verjaging, ook beperkt afschot van ganzen en smienten 
mogelijk is. Voorts moet ook de plaatsing van de zwarte kraai en de kauw op de 
landelijke lijst voor grondgebruikers duidelijk hebben gemaakt dat het indienen van 
een verzoek voor een tegemoetkoming in de schade door deze dieren geen zin 
meer heeft.  
 
Bezwaarschriften: 
Ook in 2004 zijn tegen de beslissingen van het Faunafonds bezwaarschriften 
ingediend door aanvragers die zich niet met de beslissing konden verenigen.  
In tabel 1 zijn de in de jaren 2002 tot en met 2004 ontvangen verzoekschriften 
alsmede de daartegen ingediende bezwaarschriften vermeld. In 2004 is, nadat uit 
het bezwaarschrift bleek dat een onjuiste beslissing was genomen in 28 gevallen na 
heroverweging een nieuw besluit genomen. De overige 176 bezwaarschriften zijn 
voorzien van een zienswijze voor advies overgedragen aan de Afdeling Recht en 
Rechtsbescherming van de Directie Regelingen in Den Haag. Nadat deze afdeling 
advies heeft uitgebracht wordt de beslissing op bezwaar ondertekend door de 
voorzitter.  
 
Beroepszaken: 
In 2004 is in 15 gevallen door de rechter uitspraak gedaan in geschillen waarbij 
aanvragers, na de bezwarenbehandeling, tegen de uitslag daarvan bij de rechtbank 
in beroep zijn gegaan. Hiervan werd in tien gevallen het beroep ongegrond 
verklaard. Van de vijf gegrond verklaarde gevallen is het bestuur in drie gevallen in 
hoger beroep gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(ABRRvS). In twee gevallen is in 2004 het hoger beroep al gegrond verklaard en is 
het bestuur alsnog in het gelijk gesteld. Eén van deze gevallen betrof het hoger 
beroep tegen de weigering een tegemoetkoming te verlenen in de schade die 
kraaiachtigen in pas gezaaide maïs hadden aangericht. Nadat de Rechtbank in 
Zutphen het tegen deze beslissing ingediende beroep ongegrond had verklaard 
heeft ook de ABRRvS het hoger beroep ongegrond verklaard. Het derde hoger 
beroep is in 2005 gegrond verklaard, zodat ook in dat dossier het bestuur in het 
gelijk is gesteld. Dit laatste betrof een verzoek om een tegemoetkoming in de 
schade die kraaiachtigen aan lammeren zou hebben veroorzaakt. Nadat de 
rechtbank te Assen appellant in eerste instantie in het gelijk had gesteld heeft de  
ABRRvS in hoger beroep de beslissing van de rechtbank ongegrond verklaard en 
alsnog de visie van het Faunafonds overgenomen. In één geval heeft een bezwaarde 
zelf tegen de ongegrondverklaring door de Rechtbank Groningen hoger beroep 
ingesteld bij de de ABRRvS.  De afdeling heeft in 2005 het hoger beroep ongegrond 
verklaard (zaak Hevinga). 
 
In de overige twee gevallen, waarin de rechter het beroep gegrond heeft verklaard 
(waarvan één Jachtfondsdossier) is besloten geen hoger beroep in te stellen en 
alsnog een tegemoetkoming in de schade te verlenen.  
 
Voorts heeft de Rechtbank ’s Gravenhage in 2004 uitspraak gedaan in een zaak die 
door een taxatiebureau tegen het Faunafonds was ingesteld vanwege het feit dat 
het Faunafonds dit bureau in het kader van de gunning van de taxatieopdrachten 
had afgewezen. De Rechtbank oordeelde dat het Faunafonds op goede gronden tot 
dit besluit was gekomen.  
 
Tenslotte moet in deze rubriek worden vermeld dat de Nationale Ombudsman 
uitspraak heeft gedaan in een klacht die een ander taxatiebureau bij de Nationale 
Ombudsman had ingediend tegen het bestuur van het Faunafonds. In die klacht was 
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de vraag aan de orde of het Faunafonds tijdig en correct had geantwoord op de 
schriftelijke vragen en opmerkingen die het taxatiebureau bij het bestuur had 
ingediend naar aanleiding van de afwijzing door het bestuur in het kader van de 
gunning van taxatiewerkzaamheden. De Nationale Ombudsman heeft de klacht 
gegrond verklaard. Hoewel dit verder geen juridische consequenties heeft, heeft het 
bestuur besloten alsnog  te trachten de vragen die klager nog heeft te 
beantwoorden en zijn opmerkingen van een reactie te voorzien.  
 
In 2004 verleende tegemoetkomingen in de schade: 
Hieronder zijn vermeld de bedragen die door het Jachtfonds en het Faunafonds over 
de jaren 2001 tot en met 2004 als tegemoetkoming in de schade zijn verleend. 
 
Tabel 2: verleende tegemoetkomingen in 2001, 2002, 2003 en 2004*) 
Diersoort: 2001 2002 2003 2004 

     

Haas  20.523 35.380 20.716 14.130 

Konijn  322 380  

Fazant 3.202 5.322 1.465 16.396 

Wilde eend 25.528 90.428 54.868 13.388 

Houtduif 4.601 47.750 9.406 13.120 

Patrijs  18 144  

Overig 

bejaagbaar 

283 1.672 442  

Kolgans 677.470 853.152 1.523.558 1.108.911 

Grauwe gans 571.719 809.268 1.772.531 1.041.553 

Rietgans 46.932 53.956 108.032 63.052 

Kl. rietgans 22.361 35.500 73.207 73.152 

Brandgans 218.772 311.734 349.751 309.892 

Rotgans 205.442 276.553 343.871 235.854 

Nijlgans 925    

Canadagans 5.142 14.859 11.067 17.955 

Overzomer.gan

s 

203.260 232.433 177.343 168.417 

Kleine zwaan    2.870 

Wilde zwaan 4.222 6.571 12.512 9.058 

Knobbelzwaan 269.180 257.353 101.879 99.689 

Bergeend 336 6.489 8.653 4.626 

Smient 489.970 651.563 769.942 645.354 

Meerkoet  34.464 98.990 27.096 18.384 

Waterhoen 384 1.652 1.102  

Mees 12.434 55.821 263.406 112.602 

Vink 1.337 15.626 11.749 8.434 

Overige 

Vwvogels 

48.244 38.881 11.742 99.544 

Zwarte kraai 1.030 25.259 90.960 11.616 

Roek 360.501 350.965 263.639 77.367 

Kauw 283 10.307 31.878 7.284 

Ekster   6.705 3.584 

Spreeuw 31.311 30.107 6.626  

Scholekster 9.365 111 2063 544 

Aalscholver  248   

Holenduif 1.154 14.939 6.649 1.608 

Ringmus  141 738 352 
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Huismus    338 

Vlaamse gaai   1.062 730 

Overig 

onbejaagb. 

873 74   

Kokmeeuw    4.605 

Turkse tortel   67 190 

Edelhert 4.848 12.756 29.954 3.175 

Damhert 9.438 10.722 4.171 9.195 

Ree 7.416 12.258 1.331 8.883 

Wild zwijn 2.913 6.578 17.599 17.729 

Vos    1.650 

Das 32.937 30.233 58.059 13.680 

Bever 245  911 523 
     

Totaal: €. 3.332.545 €. 4.406.162 €. 6.177.274 €. 4.239.434 

*) Op verzoek van het provinciaal bestuur van de provincie Groningen heeft het Faunafonds 
voor de schade die overwinterende ganzen en smienten in deze provincie aan blijvend 
grasland hebben aangericht een verhoging van 10% van de getaxeerde schade uitgekeerd. 
Dit bedrag ter grootte van €.4.126 is later door het provinciaal bestuur aan het Faunafonds 
gerestitueerd. 
 
Muizenschade: 
Vanaf augustus 2004 is het Faunafonds plotseling geconfronteerd met 
verzoekschriften voor een tegemoetkoming in de schade die met name veldmuizen 
hadden aangericht in diverse landbouwgewassen, waaronder winterwortelen, 
graszaad. Vanaf september 2004 werd een groot aantal verzoekschriften ontvangen 
van veehouders in de streek tussen Lemmer en Sneek in Friesland, waar veldmuizen 
aanzienlijke oppervlakten grasland volledig hadden vernield. Deze schade in deze 
vorm en omvang was slechts bekend uit 1974 toen grote oppervlaktes grasland in 
delen van de Alblasserwaard eveneens door veldmuizen waren beschadigd. Sinds 
de invoering van de Flora- en faunawet op 1 april 2002 is de status van de veldmuis 
gewijzigd. Vanaf dat moment wordt de veldmuis aangemerkt als een beschermde 
inheemse diersoort. Bestrijding is uitsluitend mogelijk als de provincie waarin het 
schadeperceel is gelegen een vrijstelling artikel 65 of een ontheffing krachtens 
artikel 68 van de wet heeft verleend voor het gebruik van op grond van de 
Bestrijdingsmiddelen wet toegelaten middelen. 
 
De aan winterwortelen toegebrachte schade is eind 2004 getaxeerd. Voor zover de 
schade was aangericht aan te velde staande gewassen heeft het bestuur besloten 
daarvoor een tegemoetkoming te verlenen. 
In veertig gevallen is in totaal ruim €120.000 schade getaxeerd aan graszaad en 
winterwortelen. Daarvan is ruim €110.000 aan tegemoetkoming uitgekeerd. 
De schade die veldmuizen aan blijvend grasland hebben toegebracht zal in het 
voorjaar van 2005 worden getaxeerd. Inmiddels zijn meer dan 300 verzoeken voor 
een tegemoetkoming in de schade ontvangen. 



 

Jaarverslag Faunafonds 2004 

10

Controletaxaties: 
Het bestuur heeft in 2002 een viertal taxatiebureaus, verspreid over het land, 
opdracht gegeven de schades, waarvoor een tegemoetkoming is aangevraagd, te 
taxeren. Jaarlijks worden op deze wijze ruim 3000 taxaties ten behoeve van het 
Faunafonds verricht. Het bestuur heeft in 2003 besloten steekproefsgewijs een 
controle op deze taxaties te laten verrichten. Voor de steekproef is gezocht naar een 
bureau dat landelijk de controletaxaties kan verrichten. Gebleken is dat de Dienst 
Landbouwvoorlichting (DLV) taxateurs in dienst heeft die landelijk deze taxaties 
kunnen verrichten. Daarom is in 2004 aan DLV verzocht in 100 gevallen verspreid 
over de vier taxatiebureaus een controletaxatie uit te voeren. Op basis van de 
gegevens uit de controletaxaties is gebleken dat in ca. 50% van de gevallen de 
taxatie van zowel de taxateur als die van DLV nagenoeg overeenstemden. In de 
andere gevallen zijn verschillende referentiepunten genomen waardoor aanzienlijke 
verschillen konden ontstaan. In alle gevallen bleek dat de taxaties van de vaste 
taxateurs lager of gelijk waren aan de schades welke door de DLV zijn vastgesteld. 
Besloten is voor 2005 de controletaxaties voort te zetten en de wijze waarop de 
taxaties moeten worden verricht verder te expliciteren, zodat de uitgangspunten 
van de verschillende taxaties gelijk zullen zijn. 
 
Klantentevredenheidsonderzoek: 
Regelmatig verschenen in de pers berichten over de moeilijke toegankelijkheid van 
het Faunafonds en het feit dat het haast onmogelijk zou zijn een tegemoetkoming 
in de schade van het Faunafonds te verkrijgen. Daarom heeft het bestuur besloten 
tot het houden van een klantentevredenheidsonderzoek. Aan een student van een 
hbo-opleiding marketing is gevraagd dit onderzoek uit te voeren door een 
vragenlijst te zenden aan via een steekproef te verkrijgen personen die in de 
periode van 2000-2003 een verzoekschrift Faunaschade bij het Faunafonds hebben 
ingediend. Op grond hiervan zijn 292 enquêteformulieren verzonden. Daarvan zijn 
er 203 ingevuld terugontvangen. De respons was daarmee met ca. 70 % erg hoog. 
 
Als algemeen oordeel blijkt dat de respondenten tevreden zijn over de 
dienstverlening van het Faunafonds. Voorts blijkt de jachthouder de belangrijkste 
bron van informatie voor de aanvrager van een tegemoetkoming in de schade. De 
meeste aanvragers beoordelen hun kennis over de Flora- en faunawet voldoende. 
Een verzoekschrift wordt veelal via het LNV-loket aangevraagd. Informatie over het 
Faunafonds verkrijgen grondgebruikers vaak uit vakliteratuur. Het Handboek 
Faunschade wordt nog niet optimaal gebruikt. Er is veel vraag naar aanvullende 
informatie. Aanvragers vinden de contacten met de taxateurs voor verbetering 
vatbaar. De afhandeling van een verzoekschrift duurt voor de meerderheid te lang 
en de beslissingen worden nog onvoldoende gemotiveerd. De meerderheid van de 
respondenten heeft nog nooit een bezwaarschrift tegen een beslissing van het 
Faunafonds ingediend. Van degenen die wel een bezwaarschrift heeft ingediend 
ervaart een ruime meerderheid de afhandeling daarvan niet positief. Internet wordt 
nog niet optimaal gebruikt. Een ruime meerderheid heeft wel een emailadres en 
geeft aan informatie voortaan via e-mail te willen ontvangen. De vraag of de 
nieuwe wet voordelen heeft, beantwoordt een meerderheid ontkennend. Het meest 
voorkomend antwoord op de vraag “wat zou u anders willen zien bij het 
Faunafonds” is dat tijd en kosten verbonden aan het plaatsen van afweermiddelen 
vergoed zou moeten worden. Voorts blijkt dat het aanvragen voor een ontheffing 
voor afschot ter ondersteuning van de verjaging bij provincies te lang duurt en dat 
de grondgebruiker niet degene zou moeten zijn die verantwoordelijk is voor het 
voorkomen en beperken van schade aangericht door beschermde inheemse 
diersoorten. Met de beleidsregels: geen tegemoetkoming in de schade als de schade 
is aangericht door diersoorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt om de 
diersoort bij belangrijke schade te doden en dat van de grondgebruiker kan worden 
gevergd dat hij naast het plaatsen van afweermiddelen en ter ondersteuning van 
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het effect van de verjaging enkele exemplaren doodt of laat doden, zijn vrijwel alle 
ondervraagden het eens. 
 
De conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn besproken tijdens een 
bestuursvergadering. Het bestuur heeft de  wens uitgesproken dat de conclusies en 
aanbevelingen zoveel mogelijk moeten worden overgenomen in de taakuitoefening 
van het bestuur en het secretariaat. 
 
Het bestuur heeft voorts het voornemen uitgesproken elke vijf jaar een dergelijk 
onderzoek te laten uitvoeren om op die manier te volgen hoe de meningen over de 
Flora- en faunawet in het algemeen en het Faunafonds in het bijzonder zich in de 
loop der jaren ontwikkelen.  
 
Ganzenopvangovereenkomsten: 
Op verzoek van de Minister van LNV heeft het bestuur van het Faunafonds wederom 
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 2003/2004 en 
2004/2005 voortgezet. Daarnaast zijn enkele opvangovereenkomsten met 
individuele grondgebruikers voorgezet. In totaal is met deze 
ganzenopvangovereenkomsten een bedrag van ruim €3 miljoen gemoeid. Naar het 
zich laat aanzien zal dit jaar het laatste jaar zijn geweest dat met deze agrarische 
natuurverenigingen opvangovereenkomsten voor overwinterende ganzen en 
smienten zullen worden afgesloten. In het Beleidskader heeft de Minister bepaald 
dat vanaf 1 juni 2005 door de provincies in totaal 80.000 ha opvanggebieden zullen 
worden aangewezen waar overwinterende ganzen en smienten ongestoord kunnen 
foerageren. Grondgebruikers met gronden gelegen binnen de aangewezen 
gebieden kunnen een opvangovereenkomst volgens de subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer afsluiten. Daartoe zullen speciale pakketten worden ontwikkeld voor 
het opvangen van ganzen en smienten.  
 
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. 
€.340.000. De door het Jachtfonds gesloten overeenkomsten hebben een looptijd tot 
en met 2005. 
 
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. €35.000. per jaar. 
 
Onderhoud rasters Veluwe. 
In 2004 heeft de Minister van LNV het Faunafonds verzocht het beheer en 
onderhoud van ca. 20 km wildrasters en wildroosters op de Veluwe over te nemen 
van het Jachtfonds. In dat kader heeft het Faunafonds opdracht verleend aan een 
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aannemer de rasters en roosters te controleren op deugdelijkheid en 
verkeersveiligheid. De controle heeft er in geresulteerd dat op een aantal locaties 
verkeersborden zijn geplaatst. In enkele gevallen was sprake van gewijzigde 
omstandigheden of veranderde ligging in het wegdek zodat daarbij aanpassingen 
zijn verricht. De controle wordt twee maal per jaar uitgevoerd. 
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Hoofdstuk III:  Uitgebrachte adviezen 
 
 
 
Adviezen aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 
 
Advies 2004-1: 
 
Op 12 juni 2004 heeft het bestuur van het Faunafonds de Minister van Landbouw 
Natuur en Voedselkwaliteit op diens verzoek geadviseerd over de weer- en 
verjaagmiddelen alsmede de schadevergoedings-criteria voor tegemoetkomingen 
door overwinterende ganzen en smienten.  
 

Advies 2004-2: 

Op 9 augustus 2004 heeft het bestuur van het Faunafonds de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op zijn verzoek van advies gediend over het 
eventueel sluiten van de jacht op konijnen in verband met het heersende VHS of 
ook wel RHD genoemd. 

 
De adviezen zijn te raadplegen op de website van het Faunafonds, 
www.faunafonds.nl.  
 
Adviezen aan de colleges van gedeputeerde staten van provincies: 
 
Vossensymposium. 
De vos is in dit verslagjaar regelmatig in het middelpunt van de discussie gestaan. 
Met name de schade die vossen zouden kunnen aanrichten aan pluimveebedrijven 
waar legkippen volgens het zogenoemde Freilandsysteem worden gehouden 
alsmede de schade die vossen aan schapen en lammeren zouden veroorzaken is 
voor het bestuur aanleiding geweest voor het organiseren van een symposium over 
de vos en de schade die de vos zou kunnen veroorzaken. Op 12 mei 2004 heeft de 
provincie Utrecht haar Statenzaal ter beschikking gesteld voor het houden van het 
symposium. Tijdens dit symposium zijn diverse inleidingen gehouden door 
binnenlandse en buitenlandse vossendeskundigen. Van het symposium is een 
verslag gemaakt dat binnenkort in boekvorm beschikbaar zal komen.  
 
Het symposium heeft geleid tot een tweetal generieke adviezen aan de provinciale 
besturen. 
Op 14 juli 2004 zijn de provinciale besturen geadviseerd omtrent ontheffing-
verlening voor afschot van vossen op en nabij pluimveebedrijven waar legkippen 
volgens het Freilandsysteem worden gehouden.  
Op 27 julie 2004 heeft het Faunafonds de colleges van gedeputeerde staten 
geadviseerd omtrent ontheffingsverzoeken voor afschot van vossen als deze schade 
veroorzaken aan schapen en lammeren.  
 
Adviezen artikel 68 ontheffingen aan provincies: 
De provincie kan de ontheffing verlenen op basis van een goedgekeurd 
faunabeheerplan waarover het Faunafonds heeft geadviseerd. Inmiddels zijn in 
nagenoeg alle provincies faunabeheerplannen door de in die provincie werkzame 
faunabeheereenheden opgesteld. Veel provinciale besturen hebben de 
faunabeheerplannen (soms deels) goedgekeurd. Als het faunabeheerplan is 
goedgekeurd kunnen de faunabeheereenheden 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 
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doden. Deze ontheffingen kunnen de faunabeheereenheden door mandateren naar 
individuele jachthouders. Vastgesteld moet worden dat een aantal provinciale 
besturen in beperkte mate ontheffing heeft gegeven aan de faunabeheereenheid. 
Hierdoor worden door die provincies nog veel individuele verzoeken voor een 
ontheffing voor afschot ter advisering aan het bestuur voorgelegd.  
 
Hierna is in tabel 3 opgenomen het aantal verzoeken voor een ontheffing voor 
afschot ter ondersteuning van de verjaging van schadeveroorzakende dieren die ter 
advies aan het Faunafonds zijn voorgelegd. 
 
Tabel 3: aantal verstrekte adviezen ontheffingen art. 68 FF-wet 
Provincie 2002 2003 2004 
    
Groningen 14 48 39 
Friesland 15 15 4 
Drenthe 45 10 11 
Overijssel 49 37 54 
Gelderland 28 48 9 
Flevoland 2 16 13 
Utrecht 31 28 22 
Noord-Holland 101 92 66 
Zuid-Holland 134 76 73 
Zeeland 89 72 85 
Noord-Brabant 61 184 116 
Limburg 93 47 19 
Totaal 662 673 511 
 
 
Faunabeheerplannen: 
Het bestuur van het Faunafonds heeft inmiddels dertien faunabeheerplannen ter 
advisering voorgelegd gekregen. In alle gevallen zijn de plannen in het bestuur 
besproken en heeft het bestuur de provincies meegedeeld dat kan worden 
ingestemd met de tekst van het plan. In een aantal gevallen heeft het bestuur nog 
suggesties en aanbevelingen gegeven hoe bepaalde onderwerpen in het plan nog 
kunnen worden verbeterd.  
Opvallend is voorts dat sommige provincies niet alle onderdelen van het plan 
hebben goedgekeurd of dat faunabeheerplannen ter advisering zijn voorgelegd 
waarin nog niet alle deelplannen zijn verwerkt. Het bestuur heeft de provincies 
laten weten dat alleen volledige plannen in behandeling zullen worden genomen. 
In een aantal gevallen is echter toch een niet volledig plan van advies voorzien. 
Gevolg daarvan is dat thans nog aanvullende/nog niet voor advies voorgelegde 
deelplannen worden voorgelegd, hetgeen niet bevorderlijk is voor een efficiënte 
werkwijze binnen  de provincies en het bestuur van het Faunafonds. 
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Hoofdstuk IV:  Onderzoek en voorlichting door het Faunafonds 
 
Onderzoek: 
 
In de onderhandelingen omtrent de begrotingsgoedkeuring 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.  
 
Reeds in 2001 heeft het bestuur besloten een Meerjarenprogramma Onderzoek voor 
het Faunafonds vast te stellen. Omdat pas in 2003 voor het eerst de hiervoor 
genoemde middelen aan het bestuur ter beschikking zijn gesteld is het bestuur nog 
maar beperkt toegekomen aan het uitvoeren van het voorgenomen onderzoek. Van 
de projecten die al in 2003 zijn opgestart en de projecten waarvoor dit jaar opdracht 
is gegeven volgt hierna een stand van zaken.  
 
1. Het Roekenproject Zuid-Oost Drenthe. 
Dit project, dat onder leiding staat van de Noordelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie en waarbij het Faunafonds in de begeleidingscommissie 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 is inmiddels afgerond. Het eindverslag zal tijdens de bestuursvergadering 
van augustus 2005 worden besproken.  
 
2.  Mogelijkheden van verplaatsing van roekenkolonies in Zuid-West Drenthe. 
In o.a. de gemeenten Steenwijk, 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. Inmiddels zijn de 
eerste resultaten van dit onderzoek bekend. In de gemeenten Steenwijk zijn de 
roeken van de overlastlocatie (begraafplaats) verwijderd zonder dat binnen de 
gemeentegrenzen een nieuwe vestigingsplaats voor de roeken kon worden 
aangewezen. Voorts heeft de gemeente Steenwijk besloten uit het roekenproject te 
stappen. De gemeente Westerveld (Ov) heeft daarop gevraagd de opengevallen 
plaats van Steenwijk over te mogen nemen. Voorts is over dit project te melden dat 
met name in de gemeente Hoogeveen het er naar uitziet dat dit project geslaagd is. 
Op de overige overlastlocaties is nog maar beperkt succes geboekt. 
 
3. Preventie vogelschade, een integrale aanpak vanuit diverse invalshoeken. 
In de bestuursvergadering van januari 2004 heeft het bestuur ingestemd met een 
verzoek van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) te Lelystad voor een 
onderzoek naar preventiemogelijkheden in de akkerbouw en de 
vollegrondsgroententeelt. Dit onderzoek zou mede door het Hoofdproductschap 
akkerbouw (HPA) en het Productschap voor de Tuinbouw (PT) mede worden 
gefinancierd. Nadat het HPA zijn instemming met de financiering heeft verleend 
heeft het PT besloten geen financiële bijdrage aan dit onderzoek te verlenen. Het 
PPO heeft daarop het onderzoeksvoorstel aangepast en opnieuw aan het 
Faunafondsbestuur en het HPA voorgelegd. Het bestuur heeft daarop opnieuw 
besloten bij te dragen aan het onderzoek. Het onderzoek zal in de loop van 2005 
van start gaan.  
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4. Onderzoek naar de stuurbaarheid van overzomerende ganzen. 
Tijdens de bestuursvergadering van maart 2004 heeft het bestuur van het 
Faunafonds besloten CABWIM conform haar offerte opdracht te geven naar de 
stuurbaarheid van overzomerende ganzen. In dit onderzoek staan twee 
onderzoeksvragen centraal: 

1. in hoeverre kan besproeiing met actieve kool (Norit) ganzenschade aan 
blijvend grasland voorkomen?  

2. in hoeverre biedt inzaai met witte klaver in daarvoor geschikte 
natuurterreinen foerageermogelijkheden voor overzomerende ganzen. 

Beide onderzoeksvragen zijn gerezen naar aanleiding van uitkomsten van 
Amerikaans en Canadees onderzoek. Daar bleek dat sneeuwganzen met actieve 
kool besproeid gras niet consumeerden. Als dat ook in Nederland toepasbaar is dan 
zou dat een revolutionaire ontwikkeling kunnen zijn. Ook bleek witte klaver voor 
ganzen een heel aantrekkelijk gewas om op te foerageren. Bijkomend voordeel van 
witte klaver in het algemeen is dat deze stikstof kan binden zodat bemesting 
achterwege kan blijven. Beide onderzoeken zijn in 2004 gestart. De eerste resultaten 
zullen in 2005 aan het bestuur worden gepresenteerd. 
 
5.    Voswerende beschermingsmaatregelen bij weidevogels. 
In de bestuursvergadering van april 2004 is een verzoek behandeld van de 
Agrarische Natuurvereniging Waterland om aanvullend aan het landelijke 
predatieonderzoek bij weidevogels financiering te verlenen voor een onderzoek 
naar beschermingsmaatregelen bij weidevogels. Het idee was om in theorie  
bekende beschermingsmaatregelen in de concreet praktijk te testen op effectiviteit 
en werking ter bescherming van weidevogelnesten. Het bestuur heeft hiermee 
ingestemd. In de loop van het najaar zouden aanvankelijk de resultaten bekend zijn. 
Tot op heden is nog geen rapportage van de Agrarische Natuurvereniging 
Waterland ontvangen. 
 
6.   Pilotproject zaaizaadbehandeling biologische maïs. 
In dezelfde bestuursvergadering is besloten Bioveem opdracht te geven een 
onderzoek te laten doen naar mogelijkheden maïszaad zodanig te behandelen dat 
dit wordt beschermd tegen vraat door kraaiachtigen. Als zou blijken dat dit 
onderzoek het gewenste resultaat zou opleveren zou dat van waardevolle betekenis 
kunnen zijn voor ondernemers die biologische maïs verbouwen. Sinds de plaatsing 
van de zwarte kraai en de kauw op de landelijke lijst is het aantal verzoeken voor 
een tegemoetkoming in de schade die deze dieren aan maïs veroorzaken weliswaar 
afgenomen maar ook roeken kunnen aanzienlijke schade in maïspercelen 
veroorzaken. Begin 2005 zullen de resultaten van het onderzoek aan het bestuur 
bekend worden gemaakt. 
7. Onderzoek naar broedende Brandganzen op de Hellegatsplaten. 
Tenslotte heeft het bestuur in de april vergadering instemming verleend met 
financiering van een onderzoek naar de ontwikkeling van een populatie broedende 
brandganzen op de Hellegatsplaten op de grens van Zuid-Holland en Noord-
Brabant. Volgens deskundigen overtreft het broedsucces van de brandgans dat van 
de grauwe gans. Als dat het geval is bestaan grote risico’s voor de 
schadetegemoetkomingen, als blijkt dat de schade die deze ganzen aan 
landbouwgewassen veroorzaken ook groot is.  Ook over dit onderzoek zal het 
bestuur begin 2005 worden gerapporteerd. 
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Voorlichting: 
 
1. Ganzenbrochure. 
De in het jaarverslag 2002/2003 aangekondigde ganzenbrochure heeft in 2004 het 
licht gezien. De door het CLM ontworpen brochure geeft inzicht in de soorten 
ganzen die in Nederland overwinteren en de schade die deze ganzen aan 
landbouwgewassen veroorzaken. De brochure is als bijlage bij een uitgave van 
zowel de Boerderij als Oogst meegezonden. Op die manier is naar verwachting 95% 
van de agrariërs bereikt. Voorts zijn brochures op verzoek verzonden. De totale 
oplage bedroeg ruim boven de 100.000 stuks. 
 
2. Website www.faunafonds.nl: 
De website van het Faunafonds voorziet inmiddels in een grote behoefte. Het 
verzoekschrift kan via deze website worden gedownload en de adviezen en andere 
publicaties worden op de website openbaar gemaakt. 
 
Verder zijn ook in 2004 door de medewerkers van het Faunafonds 
voorlichtingsbijeenkomsten her en der in het land gehouden. Volstaan wordt daar 
enkele van te vermelden.  
 
De invoering van de Flora- en faunawet leverde ook in 2004 veel verzoeken op om 
nadere informatie. Specifiek onderdeel daarbij is de ontwikkelingen die in het 
beleid een rol spelen bij het Beleidskader Faunabeheer. 
 
In dat kader is de secretaris van het Faunafonds inmiddels een vaste inleider tijdens 
de Actualiteitendag van de Vereniging voor Agrarisch Recht. Zijn van een 
uitgebreide toelichting voorziene inleiding is gepubliceerd in de Kroniek Agrarisch 
Recht 2003 die in mei 2004 is uitgebracht.  
Verder zijn leidingen over de Flora- en faunawet en het beleid ten aanzien van het 
verlenen van tegemoetkomingen verzorgd voor: 

• WLTO afdeling/ vereniging van bedrijfsvoorlichting Vechtstreek in Ouderkerk 
aan de Amstel, 

• GLTO afdeling Neerrijnen/Oppijnen en de afdeling Nijkerk, 
• ZLTO afdeling Made en Drimmelen en de afdeling Rijsbergen 
• Diverse wildbeheereenheden, waaronder de WBE’s  Lage Zwaluwe,  

Cadzand, Maasbracht. 
• De vereniging van rentmeesters, kring west. 

 
Naast deze inleidingen is regelmatig een bijdrage verleend aan diverse vormen van 
informatieoverdracht, zoals artikelen in vakbladen en landelijke en regionale 
kranten. 
 
Tenslotte kan in dit kader nog worden vermeld dat medewerkers van het 
Faunafonds een tweetal malen provinciale juristen, op hun verzoek, hebben 
bijgestaan in juridische procedures, éénmaal bij de Rechtbank Arnhem en éénmaal 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beide gedingen waren 
door belanghebbenden aangespannen tegen beslissingen van het provinciaal 
bestuur. In beide gevallen heeft het betreffende college een voor de provincie 
gunstige uitspraak gedaan. 
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Hoofdstuk V:  Secretariaat van het Faunafonds 
 
 
Sinds de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet en de start van het Faunafonds 
heeft er een aanzienlijke druk gestaan op het secretariaat dat de Minister van LNV 
aan het bestuur heeft toegevoegd. Die druk in de eerste plaats ontstaan door het 
onverwacht grote aantal verzoekschriften voor een tegemoetkoming in de schade 
welke sinds de inwerkingtreding van de wet bij het Faunafonds zijn ingediend. 
Voorts hebben de enorme aantallen verzoeken om advies welke van de provincies 
zijn ontvangen op aanvragen voor een ontheffing krachtens artikel 68 voor een 
aanzienlijke werkbelasting gezorgd.  
Gelukkig heeft de Minister deze problematiek ook onderkend en is aan het 
Faunafonds tijdelijk de mogelijkheid geboden extra personeel aan te trekken. 
Teneinde duidelijkheid te verkrijgen omtrent de formatie die noodzakelijk is om de 
taken van het Faunafonds uit te voeren is besloten een organisatie- en formatieplan 
samen te stellen omtrent de vraag welke formatie is vereist om de taken van het 
fonds per 1 januari 2005 uit te kunnen voeren.  
Het bestuur heeft het organisatie- en formatieplan vastgesteld en aan de Minister 
aangeboden. De verwachting is dat het plan begin 2005 zal kunnen worden 
geïmplementeerd. 
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Hoofdstuk VI:  Samenvatting 
 
Het jaar 2004 is te kenschetsen als een jaar waarin voor het eerst een redelijk beeld 
kon worden verkregen van de totale werkzaamheden van het Faunafonds. De 
hectiek van de eerste twee jaren was wat geluwd. Het feit dat in de meeste 
provincies de faunabeheereenheden hun faunabeheerplannen hebben afgerond en 
door het provinciale bestuur zijn goedgekeurd heeft geleid tot een verminderde 
stroom verzoeken voor advies op aanvragen voor ontheffingen voor afschot. 
Vastgesteld moet evenwel worden dat het lijkt dat nog niet in alle provincies 
voldoende optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de 
faunabeheerplannen bieden. Daardoor wordt nog te vaak en soms onnodig een 
advies aan het Faunafonds gevraagd.  
 
Ook de afspraken die maatschappelijke organisaties hebben gemaakt en die hebben 
geleid tot de vaststelling van het Beleidskader Faunabeheer door de Minister van 
LNV hebben hun vruchten afgeworpen. Het aantal verzoekschriften is in 2004 
afgenomen en ook het totale bedrag dat door het Faunafonds is betaald aan 
tegemoetkomingen in de schade is voor het eerst in jaren weer gedaald.  
 
In dit verslagjaar is een groot aantal onderzoeksprojecten opgestart. Hiermee is 
verder invulling gegeven aan de derde taak van het Faunafonds, het (doen laten) 
verrichten van onderzoek op het gebied van beheer en schadebestrijding. De 
meeste onderzoeken kennen een looptijd van een jaar, zodat in het volgend 
jaarverslag gerapporteerd kan worden over de eerste resultaten van die 
onderzoeken. 
 
 
 
Dordrecht, mei 2005, 
Het bestuur van het Faunafonds. 
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 Bijlage 1: Samenstelling Bestuur en secretariaat Faunafonds in 2004: 
 
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,   

mevr. drs. A. Hazekamp 

B.J.A. Hakvoort,  

H.J. Slijkhuis,  

ir. R.F. de Vries, 

 drs. N.J. van der Wal (ontslag gevraagd per 17 mei 2004) 

 J.H.M.Schellekens (door het bestuur voorgedragen voor benoeming 

per 1 november 2004 in de plaats van de heer Van der Wal). 

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

 dr. R.P.B. Foppen (benoemd met ingang van 1 maart 2004 in de plaats 

van mevrouw Drees) 

 

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 (tot 1 september 2004) 

 

Secretaris: mr. ing. H. Revoort 

Coördinator Faunazaken: 

 H.G. Engberink (vanaf 1 juni 2004) 

Notulist:   mevr. mr. E.B. Sonnema 
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Samenstelling secretariaat 2004: 
Secretaris Faunafonds  : mr ing H. Revoort 
Coördinator Faunazaken  : H.W.M. van Welie (tot 1-9-04) 
    : H.G. Engberink ( miv. 1-6-04) 
Juridisch medewerker  : mevr. mr B. Sonnema (tijd.) 
Medewerker Faunazaken  : mevr. T. Tetelepta 
Medewerker Financiën : mevr. L. Kooistra- Van Helden 
Administratief medewerker  :  mevr. S. Friggen 
     Mevr. V. van Helvoort (tijd.) 
     Mevr. S. Girigori (tot 1-7-2004) 
    : mevr. ir. M. van Leeuwen (miv. 18-6-04) 
Administratief ondersteunend  
medewerker    : T. Pavlovic (tijd.) 
Secretaresse    :  mevr. C. Snoeijer 
 
Consulenten faunazaken: 
Consulent Noord-Nederland : A. Klaver 
Consulent Midden-Nederland : H. Engberink (waarnemer tot 1-10-2004) 
    : J.A. van Baarsen (miv. 1-10-04) 
Consulent Zuid-Nederland  : P.C. Remijnse (tot 1-12-2004) 


