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HOOFDSTUK 1.  

Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Sinds 2017 is het faunabeleid officieel is gedecentraliseerd. De Wet natuurbescherming trad in werking en 

daarmee is het Faunafonds geëindigd te bestaan. Hoewel dit het moment was dat de nieuwe wet officieel 

in werking trad, staan provincies al langer aan de lat voor een provinciale invulling van de landelijke 

kaders op het gebied van faunabeheer, waaronder schadebestrijding. Om te blijven voorzien in advisering 

aan provincies in het dossier faunabeheer en schadebestrijding, heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) 

de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) ingesteld. In 2021 is de eerste benoemingsperiode 

(vier jaar) voor leden van de MARF verstreken. Dit geeft gelegenheid tot een evaluatie van de adviesraad. 

Het IPO heeft Berenschot gevraagd deze evaluatie uit te voeren.  

Vraagstelling 

Het doel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in de ervaringen omtrent de advisering van de MARF 

tijdens de eerste benoemingsperiode (2017-2021). Hierbij zijn de volgende hoofdvragen gedefinieerd: 

• In hoeverre voldoet de advisering van de MARF aan de adviesbehoefte vanuit de provincies? 

• Op welke wijze kan het functioneren van de MARF verbeterd worden? 

 

1.2 Onderzoeksaanpak 

Om de vooraf gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden, is gestart met het evaluatiekader. Om 

succesvol te zijn is een adviesraad afhankelijk van de wijze waarop met het advies wordt omgegaan, 

oftewel de mate van doorwerking die de adviezen hebben bij de ontvangers. Vanuit deze gedachte was het 

startpunt het Doorwerkingsmodel als evaluatiekader (zie figuur 1). Het model gaat in op zes factoren die 

van invloed zijn op de doorwerking van adviezen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gedurende het onderzoek bleek echter dat de onderzoeksvraag fundamenteler van aard was. Waar het 

Doorwerkingsmodel zich richt op de organisatie en het adviesproces, wees de opgehaalde informatie op 

vragen over de oriëntatie van de adviesraad. Om deze reden is het evaluatiekader bijgesteld en uitgebreid 

tot de lijnen richten, inrichten en verrichten: 

 

Figuur 1. Factoren van invloed op de doorwerking van adviezen 
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• Het ‘richten’ gaat over de oriëntatie van de MARF. Het betreft de missie en visie van het adviesorgaan, 

gebaseerd op de adviesbehoefte, en de doelgroep waaraan de MARF zijn adviezen richt.  

• Het ‘inrichten’ gaat over de vertaling van de missie naar een passende organisatiestructuur. De 

inrichting van het adviesorgaan omvat keuzes over de taakstelling, de organisatiestructuur en de 

afspraken over het verloop van een adviestraject.  

• Het ‘verrichten’ gaat over de uitvoering: het opstellen van de adviezen. Het omvat zaken als de 

samenwerking tussen alle stakeholders in het proces, de kwaliteit van de advisering, de werkwijze en 

communicatie en presentatie.   

De elementen van het doorwerkingsmodel zijn te plaatsen onder de pijlers inrichten (samenstelling 

organisatie en organisatie adviesproces) en verrichten (keuze onderwerpen en vraagarticulatie, 

werkwijze en kwaliteit, timing en communicatie en presentatie).  

Om aan de hand van dit evaluatiekader te komen tot beantwoording van de onderzoeksvragen, zijn er drie 

onderzoeksmethoden ingezet: documentstudie, interviews en een case study. Deze gegevens zijn 

geanalyseerd en verwerkt in de voorliggende rapportage.  

 

1.3 Leeswijzer 

De rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 presenteren we de feiten omtrent de organisatie en 

werkwijze van de MARF. We staan stil bij het doel en de achtergrond en gaan in op de organisatie en 

governance. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 in op de bevindingen over de MARF in de praktijk, aan de 

hand van vier perspectieven. In hoofdstuk 4 wegen we in de analyse de verzamelde informatie en 

beantwoorden we de onderzoeksvragen. Tot slot presenteren we de aanbevelingen aan de hand van twee 

stappen. 
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HOOFDSTUK 2.   

Organisatie en 

werkwijze 

In dit hoofdstuk gaan we in op de feitelijke informatie over de (advisering van) de MARF. Hierbij 

beschrijven we hetgeen is vastgelegd bij de instelling van de MARF en gedurende de afgelopen vier jaar. 

Dit vullen we aan met feiten die zijn opgehaald in de interviews. Een eerste bevinding hierbij is dat het 

feitelijke beeld lastig te reconstrueren was. Dit heeft ermee te maken dat documentatie gefragmenteerd is, 

eenvoudig en summier beschreven is en er geen heldere vindplaats leek te zijn. Dit hoofdstuk geeft 

daardoor slechts hetgeen weer wij hebben kunnen terugvinden. 

 

2.1 Doel en taakstelling 

In maart 2014 heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland (BAC VP) van het IPO besloten het 

bestuur van het Faunafonds1 bij inwerkintreding van de Wet natuurbescherming om te vormen naar een 

maatschappelijke adviesraad faunaschade. Het doel hiervan was het creëren van een structuur waarin de 

maatschappelijke organisaties op een betekenisvolle wijze inbreng en advies richting de BAC VP konden 

leveren. Voor het advies werd gedacht aan manieren om faunaschade te voorkomen en bestrijden, met 

inachtneming van de verschillende maatschappelijke belangen die hierbij relevant zijn. In het 

instellingsbesluit, vastgesteld in de periode eind 2016/begin 2017 door de afzonderlijke Gedeputeerde 

Staten (GS) van de 12 provincies, is de volgende taak beschreven: 

Er is een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade die tot taak heeft de (gezamenlijke) provincies 

gevraagd en ongevraagd te: 

a) adviseren over het voorkomen en bestrijden van faunaschade en het toe te passen instrumentarium 

daarbij;  

b) adviseren over onderzoeksresultaten om faunaschade te kunnen voorkomen en te bestrijden; 

c) faciliteren in het maatschappelijke debat in het kader van zijn adviestaak. 

Hiermee veranderde de rol van de MARF ten opzichte van het Faunafonds. Het Faunafonds had de formele 

verantwoordelijkheid voor het onderwerp van faunaschade, het beleid en uitvoering daarvan. De 

opdracht aan de MARF werd gericht op het geven van gedegen adviezen voor de provincies, gebaseerd 

voor zover mogelijk op nieuwe wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk.  

 

 

 

1 Het Faunafonds was het wettelijk adviesorgaan voor de colleges van GS onder de Flora- en faunawet. In 
deze wet was bepaald dat, alvorens GS een ontheffing kon verlenen, het Faunafonds gehoord moest 
worden omtrent de aanvraag en de eventuele ontheffingverlening. De wetgever had deze wettelijke 
adviestaak aan het Faunafonds opgedragen om landelijk zoveel mogelijk één zelfde ontheffingenbeleid te 
voeren. 
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Ondersteunende organisaties binnen het faunadossier 

Naast de MARF zijn er meerdere organisaties en organen ter ondersteuning van het faunadossier bij 

provincies. Hieronder lichten we de rol en functie van de Faunabeheereenheden (FBE’s) en Commissie 

Onderzoek van BIJ12 toe, ter verduidelijking op het onderscheid tussen de MARF en deze organisaties. 

• FBE’s: de FBE’s zijn wettelijk verankerde samenwerkingsverbanden tussen jachthouders en 

maatschappelijke organisaties, met als doelstelling om faunabeheerplannen op te stellen en daar 

uitvoering aan te geven. Op provinciaal uitvoeringsniveau vindt binnen de FBE’s afstemming plaats 

tussen verschillende belanghebbenden. De FBE’s bestaan uit uitvoerende secretariaten en besturen. 

De besturen bestaan jachthouders, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties.  

• Commissie Onderzoek: BIJ12 is een uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies, belast met het 

verlenen van tegemoetkomingen voor faunaschade aan grondgebruikers. Ter ondersteuning op het 

faunadossier laat BIJ12 namens de provincies onderzoek uitvoeren. Daarbij wordt BIJ12 

ondersteund door de Commissie Onderzoek, waarin experts zitting nemen vanuit landbouw, jacht, 

dierenwelzijn, natuurbeheer en wetenschap. De leden van de Commissie Onderzoek worden 

benoemd door de directeur van BIJ12. 

 

2.2 Samenstelling en leden 

Zoals vastgelegd in het instellingsbesluit, bestaat de adviesraad uit ten minste zes leden met bestuurlijke 

ervaring, kennis van de provincie en deskundigheid op één van de volgende gebieden: jacht, landbouw, 

natuurbescherming, dierenbescherming of wetenschap. Bij instelling van de MARF zijn hiertoe een 

voorzitter en vijf experts  op één van de genoemde gebieden aangesteld. Gedurende de eerste 

zittingstermijn van de leden is één lid teruggetreden, hiervoor is een nieuw lid met soortgelijke 

deskundigheid geworven en ingesteld.  

Governance en ondersteuning 

De MARF is een onafhankelijk adviesorgaan. In 

de advisering wordt de adviesraad bijgestaan 

door een secretaris vanuit 

uitvoeringsorganisatie BIJ12.  

In het instellingsbesluit is vastgelegd dat 

indien adviezen van de MARF gevolgen hebben 

voor beleid, deze via de Ambtelijke 

Adviescommissie Vitaal Platteland (AAC VP) en 

de BAC VP voorgelegd worden aan GS. De AAC 

VP wordt in de praktijk voorbereid en 

geadviseerd door de IPO-werkgroep 

Natuurwetgeving.  

 

 

 

 

 

Figuur 2. Governance omtrent de MARF 
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2.3 Werkwijze  

De adviesraad stelt zijn eigen werkwijze vast binnen de kaders van het instellingsbesluit. Dit heeft de 

MARF gedaan in het Adviesprogramma Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade 2017-2019. In dit 

adviesprogramma presenteert de MARF drie thema’s voor advisering, waarvan één gevraagd advies en 

twee ongevraagde adviezen (gebaseerd op suggesties van de BAC VP, de Commissie Onderzoek BIJ12-

Faunafonds en BIJ12-Faunafonds).  Het Adviesprogramma geeft per thema een beknopte omschrijving 

van de aanleiding, adviesvraag en afbakening en is in november 2017 aangeboden aan de BAC VP. In 2019 

heeft de BAC VP de MARF om een extra advies gevraagd, gericht op de Faunabeheereenheden (FBE’s). De 

opgeleverde adviezen zijn: 

• Verbinden en vernieuwen – naar een nieuwe balans tussen preventie en vergoeding 

- Onderwerpen: gebiedsgericht faunaschadebeleid (gevraagd advies) en maatschappelijke 

optimalisatie systematiek tegemoetkoming faunaschade (ongevraagd advies) 

• Ganzen zonder grenzen – voor een robuust en gebiedsgericht ganzenbeheer (voorafgegaan door het 

tussenadvies: Op weg naar een robuust ganzenbeheer) 

- Onderwerp: robuuste ganzenaanpak (ongevraagd advies) 

• Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen. ‘Mensen maken het verschil’ 

- Onderwerp: Faunabeheereenheden (gevraagd advies) 

Momenteel worden de adviezen die zijn overgenomen door de provincies nog uitgewerkt. Zo wordt de 

drempelsystematiek nader onderzocht en krijgt ook het ganzenadvies opvolging. De definitieve impact 

van de adviezen is daarmee nog niet weer te geven.  

Adviestraject 

In het Adviesprogramma benoemt de adviesraad dat de raad voor alle thema’s werkdocumenten voor 

eigen gebruik vaststelt. In de gesprekken is opgehaald dat voor de drie adviezen globaal gezien hetzelfde 

adviesproces is gevolgd.  

  

Na verzending van het advies start het traject van behandeling door de provincies. Hiertoe wordt het 

advies geagendeerd bij de werkgroep Natuurwetgeving, die het IPO-standpunt ten aanzien van het MARF-

advies voorbereiden. Na bespreking van het ambtelijke advies in de werkgroep, wordt deze geagendeerd 

voor goedkeuring door de AAC VP. Na goedkeuring wordt het MARF-advies met ambtelijk advies 

geagendeerd in de BAC VP. De BAC VP stelt vervolgens het IPO-standpunt vast en besluit op welke wijze 

invulling aan het advies gegeven zal worden.   

 

 

Onderwerpkeuze

• Vastgelegd in het 
adviesprogramma

Vraagarticulatie

• Door MARF, eventueel 
in overleg met 
IPO/provincies

Onderzoek

• (Deels) uitgevoerd 
door externe partij

Bepalen advies

• Geformuleerd door 
MARF

• Uitgewerkt door 
secretaris BIJ12

Verzending advies

• Direct aan BAC VP
• Afschrift aan AAC VP & 

werkgroep 
Natuurwetgeving



 

 

 

Maatschappelijke adviesraad Faunaschade 8/23 

HOOFDSTUK 3.  

De MARF in de praktijk 

In dit hoofdstuk worden de meningen ten aanzien van de (advisering van de) MARF beschreven. Eerst 

gaan we nader in op het evaluatiekader, dat de structuur biedt waarlangs we de bevindingen presenteren. 

Vervolgens gaan we in op de diverse perspectieven ten aanzien van de MARF in de praktijk.  

 

3.1 Een gestructureerd overzicht: richten, inrichten, 

verrichten 

In dit hoofdstuk worden de meningen van de verschillende stakeholdergroepen geordend aan de hand 

van het organisatiemodel ‘richten, inrichten, verrichten’. 

           

De gesprekspartners zien in alle drie de fasen van het organisatiemodel in wisselende mate ruimte voor 

ontwikkeling. We maken hierbij onderscheid tussen vier soorten stakeholders. Allereerst wordt het 

perspectief van de leden van de MARF belicht, waarna achtereenvolgens de hoofdlijnen uit de gesprekken 

met de bestuurders van de BAC VP, de ambtenaren van de AAC VP/werkgroep Natuurwetgeving en de 

FBE’s worden beschreven.  

 

3.2 Het perspectief van de MARF 

3.2.1 Richten 

De leden van de MARF hebben de afgelopen jaren met veel aandacht en energie over diverse onderwerpen 

geadviseerd. Hiermee voldoen ze aan de taakstelling, met nadruk op de eerste taak “adviseren over 

voorkomen en bestrijden van faunaschade”. Ze merken echter op dat ze hierin weinig aansluiting hebben 

ervaren met de provincies, met name omtrent de adviezen en de voortgang. Er wordt weinig zicht ervaren 

op de doorwerking van de adviezen en door enkele leden is aangegeven dat ze zien dat de adviezen weinig 

tot geen doorwerking kennen. Dit laatste leidt ertoe dat het gevoel bestaat dat de MARF hun missie 

omtrent goede advisering niet heeft behaald.  

Gekeken naar de achterliggende reden hiervoor zijn er diverse beelden: 

• Proces. De MARF ziet de bestuurders uit de BAC VP als zijn primaire doelgroep. De adviezen worden 

echter eerst behandeld door de (ambtelijke) werkgroep Natuurwetgeving en de AAC VP. Hierdoor 

heeft de MARF beperkt zicht op in hoeverre en op welke manier de adviezen de doelgroep bereiken. 

Daar komt bij dat een deel van de leden van de MARF weinig commitment ervaart bij de bestuurders 

om opvolging te geven aan de adviezen.  

• Inhoud. In de optiek van de MARF is het een belangrijk gegeven dat faunaschade provinciegrenzen 

overschrijdt en vormt dit rationale voor provincies om te streven naar sterkere 

samenwerkingsverbanden. Dierverplaatsingen houden zich niet aan provinciegrenzen en ook 

maatschappelijke organisaties zijn veelal nationaal of internationaal georiënteerd. Hierdoor wordt het 

Richten Inrichten Verrichten
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realiseren van gemeenschappelijke beleidslijnen in het faunabeheerdossier door de MARF als 

essentieel gezien. De MARF merkt echter terughoudendheid bij de provincies met betrekking tot het 

overnemen van hun adviezen gericht op het creëren van gedeelde kaders. 

Verbeterpunten voor een volgende raadsperiode zijn volgens de MARF in ieder geval het versterken van 

het commitment op de adviezen. Ook heeft de MARF behoefte aan heldere verwachtingen en input van de 

provincies met betrekking tot de adviesonderwerpen, bijvoorbeeld door jaarlijkse afstemming te 

organiseren. Tot slot sprak de MARF uit behoefte aan verbreding te hebben, waarbij de focus niet slechts 

op faunaschade ligt maar op faunabeleid in de brede zin van het woord. Een verbreding van de het 

adviesmandaat zou recht doen aan het breed gedragen adagium in het faunabeheerbeleid ‘voorkomen-

bestrijden-betalen’. Daarnaast achten verscheidene leden het van belang om ook de adviezen in bredere 

zin aan stakeholdergroepen zoals de FBE’s (en NGO’s) te richten. 

3.2.2 Inrichten 

De leden van de MARF geven aan dat ze beperkt zicht op hebben op de inrichting van het adviesproces. De 

weg die een advies doorloopt op het moment dat zij het versturen wordt ervaren als een ‘black box’. 

Gekeken naar de uitkomsten tot dusverre, hebben de leden het gevoel dat er weinig van hun adviezen 

wordt overgenomen. De impact van een advies zou voor de leden beter te duiden zijn als er meer inzicht is 

op het proces na het uitbrengen van een advies.  

Daarbij wordt aangegeven dat het vervolgproces, nadat een advies is aangeboden, zich traag voltrekt. 

Tussen het moment dat een advies uitgebracht wordt en de ontvangst van een reactie vanuit de BAC VP 

zitten soms periodes van meer dan een jaar. De leden van de MARF hebben beperkt zicht op wat de 

vertraging in het adviesproces teweegbrengt en ervaren weinig grip op de voortgang. Een mogelijke 

oorzaak die meermaals werd aangedragen is dat de ambtenaren die zitting hebben in de AAC VP en de 

werkgroep Natuurwetgeving onvoldoende in het vormgevingsproces omtrent de advisering meegenomen 

worden. De behandeling van de adviezen zou hierdoor ook minder ambtelijke prioriteit krijgen. Met het 

oog op de toekomst spreken meerdere leden het voornemen uit om de ambtelijke tak in een eerder 

stadium en intensiever te betrekken bij de adviesvorming.  

Wat betreft de organisatorische inrichting spreken de zittende leden de wens uit om de benoeming van 

nieuwe leden volgens een transparantere wervingsprocedure plaats te laten vinden. In de afgelopen 

periode werd een vacature die ontstond ingevuld in overleg tussen de portefeuillehouder in de BAC VP en 

de voorzitter van de MARF. De MARF vindt een transparante wervings- en opvolgingsprocedure voor 

benoemingen echter passender. Ook werd de suggestie gedaan om de daadwerkelijke benoeming 

efficiënter te laten verlopen door deze niet separaat door de twaalf Gedeputeerde Staten te laten doen, 

maar het mandaat te geven aan de BAC VP met vereiste unanieme instemming. 

3.2.3 Verrichten 

De leden van de MARF kijken terug op een succesvolle raadsperiode waar over vier thema’s geadviseerd 

is: gebiedsgericht faunaschadebeleid, de maatschappelijke optimalisatie systematiek tegemoetkoming 

faunaschade, faunabeheereenheden en de robuuste ganzenaanpak. De onderlinge samenwerking werd als 

zeer prettig ervaren. De leden zijn redelijk tevreden over de inhoudelijke lijnen waarvoor gekozen is. 

Afhankelijk van het uitgebrachte advies verschillen leden van mening over de kwaliteit van de 

formulering, maar over het algemeen zijn ze tevreden over de inhoudelijke kwaliteit. 

Met betrekking tot het resultaat van de advisering, wordt de respons die ontvangen is vanuit de BAC VP 

als beperkt (minimaal) ervaren. In het verlengde daarvan verwachten de leden van de MARF dat ook 

beleidsmatig de impact van hun advisering beperkt is gebleven gedurende de eerste raadsperiode. De 

leden ervaren weinig grip op de navolgbaarheid van de adviezen en het proces dat doorlopen wordt na 

advisering. Hierdoor kan men moeilijk de vinger leggen op de knelpunten in het proces. Voor 
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verschillende leden van de MARF is dit een belangrijk verbeterpunt met het oog op de toekomst en de 

impact van de advisering. Het wordt van belang geacht dat er meer duidelijkheid komt over de 

bestuurlijke adviesbehoefte van de BAC VP en hoe de MARF daar in de toekomst beter aan kan 

beantwoorden. 

Wat betreft de secretariële ondersteuning spreken de leden de behoefte uit aan een vergroting van de 

ambtelijke capaciteit. De samenwerking en ondersteuning van BIJ12 wordt als efficiënt en kwalitatief goed 

ervaren. Wel is de ondersteuning in de ogen van de leden in omvang te beperkt. Voor de borging van de 

kwaliteit van de advisering in de toekomst zou een vergroting van de ambtelijke capaciteit gewenst zijn.  

 

3.3 Het perspectief van de provincies (bestuurlijk) 

3.3.1 Richten 

De bestuurders van de BAC VP geven aan dat de MARF en zijn advisering onvoldoende op de bestuurlijke 

radar staan. De adviezen krijgen beperkt bestuurlijke aandacht en hebben hierdoor niet de gewenste 

beleidsmatige impact. Ook geven de bestuurders aan dat de advisering niet aansluit bij de adviesbehoefte 

die er is. Dit laatste hangt samen met de beperkte bestuurlijke aandacht, wat elkaar versterkt (niet 

voldoen aan adviesbehoefte leidt tot afname bestuurlijke aandacht, afname van aandacht leidt tot gevoel 

dat advisering geen impact heeft en daarmee niet voldoet aan de behoefte).    

Dit komt deels voort vanuit de visie waarmee de adviezen zijn opgesteld. De adviezen van de MARF 

redeneren vanuit een uniformering van het provinciale beleid. Dit contrasteert met de bestuurlijke 

invalshoek, waarbij men redeneert vanuit de eigen provinciale context en daarmee maatwerk als basis 

neemt. Hierdoor krijgen de MARF-adviezen weinig prioriteit tijdens de vergaderingen van de BAC VP. Het 

adagium ‘gemeenschappelijk raamwerk, eigen invulling’ werd door bestuurders naar voren gebracht in de 

interviews. Daarnaast kwam in de gesprekken naar voren dat er geen gedeelde adviesbehoefte is. Zo heeft 

de één het over overlast van damherten (hoe ga je om met de maatschappelijke opinie versus de schade 

die een individu ervaart?), waar de ander het heeft over hoe kennisuitwisseling tussen FBE’s vergroot kan 

worden.  

De bestuurders zijn verdeeld ten aanzien van de vraag waar de meerwaarde van de MARF precies ligt. 

Voorbeelden van ingebrachte invalshoeken met betrekking tot de potentiële meerwaarde zijn advisering 

omtrent de juridificering van het beleidsveld en advisering vanuit natuur-technische kennis. Met het oog 

op de toekomst wordt een verdiepend bestuurlijk gesprek over de adviesbehoefte en de potentiële 

meerwaarde van de MARF die daarmee samenhangt als waardevol geacht. Waarbij de vraag op tafel ligt of 

een organisatie als de MARF meerwaarde heeft in de huidige beleidscontext.  

3.3.2 Inrichten  

De bestuurders geven aan dat de adviezen geringe doorwerking kennen. Ze voelen zich niet betrokken bij 

het adviesproces en voelen afstand tot de MARF in hun eigen proces van behandelen van de adviezen.  

De geringe doorwerking van de adviezen komt vanuit het bestuurlijke perspectief deels voort uit de 

beperkte afstemming tussen de MARF en de bestuurders. In de beleving van de bestuurders heeft er 

weinig afstemming plaatsgevonden over de aard en de insteek van de adviezen. 

Ten aanzien van de inrichtingsfase stellen de bestuurders dat de positie van de MARF onvoldoende stevig 

is. Hoewel de MARF de bestuurders van de BAC VP definieert als de primaire doelgroep waaraan het de 

advisering richt, wordt dit door de bestuurders niet zo ervaren. De bestuurders zien zichzelf daarbij ook 

niet als opdrachtgever voor de MARF. Er is zeer beperkt contact tussen de bestuurders en de MARF 

omtrent de richting, inhoud en duiding van de advisering wat de doorwerking van de adviezen niet ten 

goede komt.  
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Voor een nieuwe raadsperiode zijn duidelijkere afspraken aangaande het verloop van het adviestraject 

gewenst, waarbij ook contactmomenten met de BAC VP en de MARF worden ingebouwd. Voor het creëren 

van bestuurlijk draagvlak voor de adviezen is een directere lijn tussen beide gremia gewenst.  

3.3.3 Verrichten 

De adviezen van de MARF worden vanuit het perspectief van de bestuurders als inhoudelijk sterk ervaren 

en de onderwerpkeuze sluit aan bij actualiteit en de discussies binnen het faunadossier. De adviezen 

sluiten echter beperkt aan op de praktijk en provinciale adviesbehoefte, wat de praktische toepasbaarheid 

ondermijnt. De toepasbaarheid van de advisering wordt door de insteek gericht op uniformiteit als een 

ontwikkelpunt voor de toekomst ervaren. De doorwerking van de advisering kan verhoogd worden door 

de praktische toepasbaarheid van de advisering in het oog te houden en meer recht te doen aan het 

gedecentraliseerde karakter van het beleidskader.  

Als verbeterpunt voor de adviezen, zou er meer aandacht moeten zijn voor de uitvoerbaarheid ervan. Dit 

hangt samen met het betrekken van ambtenaren in het proces van totstandkoming van de adviezen. 

Betere aansluiting op de praktijk van de provincies zou de kwaliteit van de adviezen en daarmee de 

doorwerking verhogen.   

 

3.4 Het perspectief van de provincies (ambtelijk) 

3.4.1 Richten  

Vanuit het ambtelijke perspectief wordt aangegeven dat de advisering van de MARF niet goed aansluit bij 

de behoefte die er op ambtelijk niveau is. De doelstelling van de MARF is veelal niet duidelijk en ook over 

de adviesbehoefte bestaat een gedifferentieerd beeld, waarbij door meerdere personen is aangegeven dat 

er geen adviesbehoefte bestaat. De ambtenaren voelen tevens dat zij niet de primaire doelgroep zijn en 

ervaren daarmee afstand tot de MARF.  

Inhoudelijk sluit het ambtelijke perspectief aan op het bestuurlijke perspectief dat veronderstelt dat er 

beperkt behoefte is aan adviezen die sturen op uniformiteit. De provincies redeneren vanuit de 

verscheidenheid (de basis voor de decentralisatie) terwijl de MARF juist het overstijgende perspectief 

opzoekt.  

In het perspectief van de ambtenaren is het moeilijk om de provinciale adviesbehoefte eenduidig te 

formuleren. Dit maakt het complex om concrete vragen te benoemen waar de MARF in de toekomst zijn 

advisering op zou kunnen richten. Hoewel er een breed scala aan vragen spelen in het beleidsveld van 

fauna(schade), is de MARF in hun ogen veelal niet de geijkte adviespartner. Deze vragen dienen vanuit een 

inhoudelijke (ecologische of juridische) kennisbasis beantwoord te worden. De Commissie Onderzoek, de 

FBE’s of een ecologisch en/of juridisch onderzoeksbureau zou bij deze vragen een grotere rol op zich 

kunnen nemen. Voor de MARF wordt hierbij veelal geen rol voorzien.  

3.4.2 Inrichten  

Ten aanzien van de inrichtingsfase stelt het ambtelijke perspectief dat er veel onduidelijkheid is over het 

proces rondom de advisering van de MARF. Er is geen duidelijke ambtelijk opdrachtgever aangewezen en 

waar exact verantwoordelijkheden belegd zijn. Er is geen duidelijk proces afgesproken langs de 

gebruikelijke lijnen van de bureaucratisering waardoor adviezen pas laat behandeld kunnen worden.  

Ook brengt het ambtelijke perspectief de behoefte in om in een voorstadium bij de adviesvorming 

geïnformeerd te worden. De MARF heeft vanuit de positie als onafhankelijke adviesraad gekozen om de 

adviezen rechtstreeks aan de BAC VP te richten. Het ambtelijke perspectief stelt echter dat door in een 

eerder stadium van het adviseringsproces geïnformeerd te worden ook sneller een advies in behandeling 
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te kunnen nemen. Nu ontvangen ambtenaren een afschrift op het moment dat bestuurders een advies van 

de MARF ontvangen hebben waardoor op dat moment de ambtelijke voorbereiding start. Door eerder op 

te de hoogte te worden gesteld van de komst en inhoud van adviezen kan het proces na oplevering van het 

advies versneld worden. Dergelijke contactmomenten tussen de MARF en de ambtelijke overlegstructuren 

kan daarbij ook gelegenheid bieden tot de beantwoording van inhoudelijke vragen. Adviezen kunnen op 

basis daarvan beter geduid worden waardoor de inhoudelijke voorbereiding voor de bestuurders van de 

BAC VP verbeterd kan worden. 

3.4.3 Verrichten 

In het ambtelijke perspectief wordt de kwaliteit van de adviezen verschillend beoordeeld, afhankelijk van 

het type advies. Sommige adviezen worden als zeer waardevol en interessant gezien terwijl andere 

adviezen kwalitatief minder worden gewaardeerd. De adviezen van de MARF zijn relatief globaal 

geformuleerd vanuit het eerder genoemde uniformiteitsperspectief. Dit sluit in de optiek van de 

ambtenaren onvoldoende aan op de complexiteit van de provinciale context en zijn daarmee moeilijk 

implementeerbaar.  

 

3.5 Het perspectief van de FBE’s 

3.5.1 Richten 

De FBE’s geven aan een meerwaarde te zien voor de MARF, maar een herijking wordt noodzakelijk geacht 

om deze potentiële waarde in het beleidsveld te verwezenlijken. Het beleidsveld wordt als sterk 

gepolariseerd ervaren en de MARF heeft de potentie om hier een rationele noot tegenover te zetten. Wel 

geldt dat de adviesbehoefte moeilijk te concretiseren blijkt, zo zijn er weinig concrete adviesvragen 

benoemd.  

Er leven verder verschillende beelden ten aanzien van de wijze waarop in een nieuwe raadsperiode 

invulling gegeven dient te worden aan de MARF en zijn advisering. Sommige gesprekspartners stellen dat 

de MARF een neutraal orgaan dient te zijn, waarin leden zitting nemen op basis van kennis, netwerk en 

achtergrond zoals leden voor een Raad van Toezicht worden geselecteerd. De belangen zouden juist in het 

proces van de totstandkoming van een advies goed in beeld moeten worden gebracht en eventueel 

transparant en navolgbaar moeten worden afgewogen door de MARF. Dit zou ten goede komen aan de 

kwaliteit van de advisering. Anderen zien echter meerwaarde in een MARF waarbij juist de 

belangenvertegenwoordiging geborgd wordt en zo het gehele beleidsveld vertegenwoordigd.  

Ook vanuit het FBE perspectief wordt de discrepantie tussen de door provincies omarmde decentralisatie 

en de door de MARF gehanteerde invalshoek van uniformiteit benadrukt. De politieke focus van 

provincies verschilt en de context waarbinnen FBE’s opereren daardoor eveneens. Dit compliceert het 

streven van de MARF naar een uniform beleidskader.  

3.5.2 Inrichten  

De FBE’s hebben geen formele organisatorische positie in het adviseringsproces maar hebben als primaire 

stakeholder wel zicht op de doorvertaling en het omzetten van de advisering in plannen en uitvoering. De 

FBE’s stellen dat het adviseringsproces zich traag voltrekt waarbij het lang duurt voordat adviezen door 

de BAC VP in behandeling genomen en vervolgens geïmplementeerd worden. Het faunadossier is echter 

een dossier dat beïnvloed wordt door incidenten en zich snel ontwikkelt. Vanuit het perspectief van de 

FBE’s dient de MARF met zijn advisering snel in te kunnen springen op deze snel veranderende context.  

Om de impact van de adviezen te vergroten, stellen de FBE’s dat de positie van de MARF verstevigd dient 

te worden. De positionering van de MARF op het niveau van het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) wordt als een mogelijkheid genoemd om de MARF meer kracht bij te zetten. De 
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minister is verantwoordelijk voor de jacht en de landelijke vrijstelling. Provincie en minister hebben dan 

ook een gezamenlijke wettelijke taak bij het voorkomen van schade door dieren. De positionering van de 

MARF op dit niveau zou ervoor moeten zorgen dat dit tot uitdrukking komt. 

Ook de communicatieve lijn tussen de bestuurders van de BAC VP en de leden van de MARF dient in de 

optiek van de gesprekspartners van de FBE’s korter te zijn. Hierdoor worden de adviezen directer 

overgebracht en de tijdsspanne van het adviseringsproces tot aan beleidsimplementatie verkort.  

3.5.3 Verrichten 

Ook de FBE’s delen het beeld van de andere stakeholdergroepen dat de advisering van de MARF nu 

onvoldoende impact heeft. Dit wordt deels gewijd aan de kwaliteit van de advisering op inhoudelijke vlak 

maar ook aan het trage proces bij het IPO/de provincies dat volgt op een advies.  

Ten aanzien van de kwaliteit laten de FBE’s een verdeeld beeld zien. Het advies van de MARF dat zich 

specifiek richt op FBE’s wordt verschillend gewaardeerd. Waar sommige gesprekspartners aangeven de 

kern van het advies zeer waardevol te vinden en volledig te onderschrijven, stellen anderen dat het advies 

niet de essentie van de problematiek raakt en zich te veel richt op randzaken die onvoldoende impact 

hebben op daadwerkelijke verbeteringen. Ook is aangegeven dat het advies is gegeven op basis van een 

onderzoek door een externe partij die (te) weinig inhoudelijke kennis van het faunadossier zou hebben. 

Hier leidt de kwaliteit van het advies onder. 
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HOOFDSTUK 4.   

Analyse, conclusies en 

aanbevelingen 

In dit hoofdstuk gaan we in op onze analyse van de bevindingen. We presenteren het algemene beeld aan 

de hand van de bevindingen en gaan in op de belangrijkste en meest opvallende conclusies. Vervolgens 

gaan we nader in op onze conclusies aan de hand van de lijnen richten, inrichten en verrichten. Tot slot 

beantwoorden we, voor zover mogelijk, de vooraf gestelde onderzoeksvragen.  

 

4.1 Het algemene beeld 

De beelden over de adviesraad en de advisering van de MARF lopen zeer uiteen. Hoewel er brede 

consensus is over de resultaten van de MARF, namelijk dat de advisering zoals plaats heeft gevonden in de 

afgelopen vier jaren niet heeft geleid tot de gewenste impact, hebben betrokkenen ieder eigen beelden bij 

waarom dit het geval is.  

Wij herleiden dit terug naar de start van de MARF. Vooraf is er weinig vastgelegd en is de opdracht aan de 

MARF schriftelijk beperkt tot het instellingsbesluit. In dit besluit ontbreken een helder doel, de missie en 

visie en een beschrijving van de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. Dit leidt ertoe dat de MARF in het 

adviesprogramma een eigen richting en visie heeft gekozen. Hierbij zijn de relevante onderwerpen 

benoemd en opgepakt. Echter, omdat het doel niet is vastgelegd, hebben betrokkenen zich ieder een eigen 

beeld gevormd bij wat het doel en de visie van de advisering zou moeten zijn. Deze beelden sluiten in 

grote lijnen niet aan bij het eigen beeld van de MARF. Dit ligt dus niet aan de MARF óf aan de betrokkenen, 

maar komt voort uit een onduidelijk startpunt. Door het ontbreken van een formele invulling van het 

opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, is het onduidelijk aan welke partij het is om de beelden bij elkaar 

te brengen.  

Deze diverse beelden zien we terug op de verschillende niveaus: 

• Richten: er is in de startfase weinig vastgelegd over het richten van de MARF. Het 

opdrachtgeverschap hiervoor is slechts beperkt belegd, geen van de partijen lijkt zich eigenaar te 

voelen en sturing op de advisering van de MARF ontbreekt. Hierdoor is er een mismatch tussen 

behoefte(n) vanuit opdrachtgever en invulling bij opdrachtnemer. We concluderen dat de MARF in 

zijn advisering wel de juiste onderwerpen heeft geagendeerd. Vooruitkijkend liggen er echter geen 

concrete vragen passend bij de taak en vorm van de MARF.  

• Inrichten: door het beperkte richten, is het onduidelijk waar de inrichting van de (advisering van de) 

MARF op gebaseerd is en aan zou moeten voldoen. Partijen hebben een eigen interpretatie 

ontwikkeld van hun rol in het proces. Zo voelen betrokkenen zich onvoldoende meegenomen in het 

proces, terwijl de MARF niet is meegegeven dat zij de betrokkenen een rol moesten geven in het 

proces. Op zijn beurt voelt de MARF zich niet voldoende gehoord door de betrokkenen, terwijl er 

vooraf geen afspraken zijn gemaakt over opvolging van de advisering. Doordat eigenaarschap over de 

MARF niet scherp is belegd, is er geen initiatief genomen tot het bespreken en verduidelijken van deze 

rollen en ervaringen. 
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• Verrichten: met relatief beperkt budget heeft de adviesraad vier adviezen uitgebracht. Hierbij heeft 

de MARF veel aandacht en tijd gestoken in de totstandkoming van de adviezen. De adviezen zelf zijn 

volgens de gesprekspartners en onze case study (zie bijlage B) van wisselende kwaliteit. Ter 

oplevering van de adviezen zijn deze verstuurd aan de BAC VP, waar behandeling een lange 

doorlooptijd kende en de adviezen vervolgens nauwelijks tot geen opvolging hebben gekregen. 

Hierdoor is de doorwerking van de adviezen minimaal. De daadwerkelijke impact is nog niet te 

beoordelen, mede omdat de adviezen nog worden uitgewerkt. Wel wordt geconstateerd dat de 

onduidelijke adviesbehoefte (richten), diverse verwachtingen bij het proces (inrichten) en wisselende 

kwaliteit van de adviezen (verrichten) ertoe leiden dat de adviezen verzanden en het commitment bij 

alle betrokkenen af is genomen. Ook hier geldt dat geen partij eigenaarschap toont in het verbeteren 

van dit proces.  

 

4.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Hieronder beantwoorden we aan de hand van bovenstaande conclusies kort de onderzoeksvragen.  

In hoeverre voldoet de advisering van de MARF aan de adviesbehoefte vanuit de 

provincies? 

We constateren dat de advisering van de MARF niet voldoet aan de adviesbehoefte vanuit de provincies. 

De behoefte die er leeft bij de provincies is onduidelijk en niet helder gecommuniceerd aan de MARF. De 

MARF heeft op zijn beurt weinig afstemming gezocht met de provincies in de totstandkoming van de 

onderwerpkeuze en vraagarticulatie. Dit leidt ertoe dat er momenteel geen consensus is over de 

adviesbehoefte van de provincies en de advisering van de MARF daardoor niet voldoet aan de (beelden 

over de) adviesbehoefte. De MARF heeft op zichzelf wel de goede onderwerpen geagendeerd, en hoewel 

de MARF vanuit zijn taak ongevraagd advies mag geven, wordt de aard van de adviezen niet als bruikbaar 

ervaren en zijn daarmee nauwelijks opgevolgd.  

Op welke wijze kan het functioneren van de MARF verbeterd worden? 

Het functioneren van de MARF kan verbeterd worden op de lijnen richten, inrichten en verrichten. In de 

aanbevelingen gaan we nader in op het verbeteren van het functioneren van de MARF.  
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4.3 Aanbevelingen 

Bij de aanvang van de evaluatie is ons gevraagd om in de rapportage aanbevelingen te doen met 

betrekking tot de advisering en organisatie van de MARF. Deze aanbevelingen zijn primair gericht tot de 

provinciale besturen en geven ons advies weer met betrekking tot het maken van een keuze over de 

toekomst van de (advisering van de) MARF. Hiertoe adviseren we om twee stappen te doorlopen. 

 

Stap 1: voer het gesprek over het bestaansrecht van de MARF 

Gezien de diverse beelden en meningen die wij hebben opgehaald in de evaluatie, is er niet één weg te 

schetsen voor de toekomst van de MARF. Het vertrekpunt voor de toekomst is de huidige adviesbehoefte. 

Deze adviesbehoefte is op basis van onze evaluatie niet eenduidig. Daarom is de eerste stap om als 

provincies (in ieder geval bestuurlijk) te bespreken wat de huidige adviesbehoefte is en welke concrete 

adviesvragen daarbij horen. Wij adviseren om de opgehaalde beelden vanuit de MARF en de FBE’s hierin 

mee te nemen. 

 

Stap 2: maak een keuze en richt hierop de advisering in 

Het gesprek in stap 1 leidt ons inziens tot een keuze:  

1. Indien er geen behoefte (meer) is aan maatschappelijke advisering, de maatschappelijke 

advisering faunaschade via de MARF niet door te zetten. 

2. Indien er gedeelde behoefte is aan maatschappelijke advisering van een onafhankelijk orgaan 

(geconcretiseerd in enkele adviesvragen), de maatschappelijke advisering faunaschade door te 

zetten in de huidige vorm. 

Hieronder worden de twee keuzeopties uitgewerkt in aanbevelingen.  

 

1. Maatschappelijke advisering faunaschade via de MARF niet doorzetten 

De leden van de MARF hebben in de afgelopen raadsperiode veel ingezet getoond en op basis van hun 

expertises drie volledig uitgewerkte adviezen aangeboden aan de BAC VP. In de evaluatie concluderen we 

dat de MARF daarbij juiste onderwerpen heeft geagendeerd. Naar aanleiding van deze conclusie heeft een 

werksessie plaatsgevonden met diverse leden van de werkgroep Natuurwetgeving, met als doel het 

concretiseren van de adviesvraag. In deze sessie bleek dat er momenteel geen nieuwe, concrete 

adviesvragen liggen waarop maatschappelijke advisering passend is.2 Een realistische scenario is dan ook 

dat geconcludeerd wordt dat de adviesbehoefte niet groot genoeg meer is voor doorlopende advisering 

vanuit een orgaan als de MARF. Hiermee wordt de advisering faunaschade in huidige vorm niet doorgezet. 

Hiertoe adviseren we om wel iets in te richten voor toekomstige adviesvragen. Dit vertalen wij in de 

volgende aanbevelingen: 

 

 

 

 

2 In de werksessie zijn enkele vragen opgehaald, echter is het karakter van deze vragen volgens de 
gesprekspartners passender bij een andere type structuur dan beantwoording door advisering van de 
MARF. 
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• Behoud ruimte voor toekomstige adviesvragen 

Belangrijk is om zicht te houden op nieuwe adviesvragen en -behoefte. Dit kan door periodiek (eenmaal 

per jaar) vragen te inventariseren, bijvoorbeeld door dit in de werkgroep Natuurwetgeving, AAC VP en 

BAC VP te agenderen. Door het beschikbaar houden van middelen en capaciteit voor adviesvragen, is er de 

flexibiliteit om vragen aan te pakken wanneer deze gesignaleerd worden.   

• Bepaal per adviesvraag de aanpak en het passende gremium 

Bij nieuwe adviesvragen is het belangrijk de aanpak en organisatie voor beantwoording van de vragen 

goed in te richten. Hiervoor zien we verschillende opties, afhankelijk van de adviesvraag: 

• Het inrichten van een incidentele denktank. Deze denktank wordt samengesteld op basis van de 

aard van het vraagstuk. Concreet betekent dit bij een kennisvraagstuk, personen in te stellen die 

inhoudelijke kennis en ervaring hebben op het vraagstuk en de mogelijkheid hebben input op te 

halen (dan wel te toetsen) bij diverse belangenorganisaties. Bij een maatschappelijk vraagstuk is 

het zaak personen in te stellen vanuit verschillende belangen/standpunten en hen inzichten te 

laten verzamelen. Zo bepaalt de adviesvraag de vorm en inrichting van de denktank.  

• Vragen beleggen bij de FBE’s. Indien er sprake is van behoefte aan periodiek inzicht in 

standpunten vanuit belangenorganisaties, kunnen vragen belegd worden bij de besturen van de 

FBE’s (waarin jachthouders, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties reeds op 

provinciaal niveau afstemmen over faunabeheerplannen). Dit vraagt heldere afspraken met en 

verwachtingsmanagement ten aanzien van de FBE’s.  

• Inzet van een thematisch overleg. Voor het afstemmen en delen van kennis tussen de provincies en 

andere partijen, wordt in de praktijk al eens een apart overleg opgezet (zoals het Landelijk 

Overleg Wolf). Deze structuur blijkt goed te werken voor inhoudelijke afstemming en als platform 

voor provincies om elkaar op dit thema te versterken. 

• Vragen beleggen bij Commissie Onderzoek. Voor kennisgerichte vragen kan een beroep worden 

gedaan op de Commissie Onderzoek van BIJ12. Hierin hebben experts zitting vanuit verschillende 

kennisdomeinen (natuurbescherming, jacht, dierenbescherming, landbouw en wetenschap). 

 

2. Maatschappelijke advisering faunaschade doorzetten in huidige vorm 

Op basis van de evaluatie concluderen wij dat er geen uitgesproken behoefte is aan maatschappelijke 

advisering van een onafhankelijk orgaan. In de diverse gesprekken zijn enkele thema’s of onderwerpen 

benoemd, zoals het signaleren van ontwikkelingen (zoals de toename van wasberen in Duitsland) of het 

adviseren over specifieke diersoorten (zoals de bever). Bij deze thema’s vond men het echter lastig om dit 

te vertalen naar een adviesvraag passend bij het karakter van de MARF. Indien bij nader gesprek blijkt dat 

hier toch vraagstukken leven die zich lenen voor maatschappelijke advisering door een provincie-

overstijgend orgaan, kan ervoor gekozen worden om de MARF door te zetten in de huidige samenstelling. 

Dit vraagt echter wel wijzigingen in de opdrachtbeschrijving, inrichting en uitvoering van de advisering. 

• Richten: geef een duidelijke opdracht mee 

Belangrijk is om bij continuering stil te staan bij de opdracht aan de MARF. Wat is concreet de 

adviesbehoefte? Welke onderwerpen horen hier bij en wat betekent dit voor de visie? Aan wie moet het 

advies gericht zijn en wie moet er wat mee kunnen? Waar mogen de adviezen zich inhoudelijk op richten 

en waarop niet? Ook gaat het over de kaders met betrekking tot het vertrekpunt van de adviezen, waarbij 

in ieder geval duidelijk moet zijn in hoeverre de adviezen zich (mogen) richten op samenwerking tussen 

provincies of provincies alleen belang hechten aan adviezen die ruimte laten voor iedere provincie om een 

eigen invulling te geven.  
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Om in de toekomst betere aansluiting te vinden tussen adviesbehoefte en advisering, is het aan te raden 

eenmaal per jaar een overleg te organiseren tussen MARF en (een vertegenwoordiging van) de BAC VP 

waarbij gesproken wordt over mogelijke onderwerpen en adviesvragen worden geformuleerd en/of 

aangescherpt.  

• Inrichten: richt het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in 

Om de afstand tussen IPO / provincies en MARF te verkleinen, dienen de rollen en verwachtingen helder 

te zijn. Dit hoeft niet groots opgetuigd te worden, maar vraagt wel helderheid over de inrichting van 

opdrachtgeverschap, zoals aangewezen contactpersonen (zowel ambtelijk als bestuurlijk) en afspraken 

over contactmomenten. Verder vraagt het afspraken over de betrokkenheid van de BAC VP, AAC VP en 

werkgroep Natuurwetgeving bij het adviesproces en een gesprek over wat de MARF nodig heeft om dit 

proces goed in te richten. 

• Verrichten: meer afstemming over presentatie en publicatie van de adviezen 

Om doorwerking van adviezen te realiseren, is het allereerst van belang dat de adviezen op de juiste 

manier landen bij de provincies. Dit vraagt afstemming over de presentatie, ruimte voor contact en vragen 

en commitment vanuit de provincies om het advies inhoudelijk te behandelen. Door de MARF de adviezen 

te laten presenteren, ontstaat er een natuurlijk moment voor vragen en worden betrokkenen beter 

meegenomen in de achtergrond en waar de aanbevelingen vandaan komen.   
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Bijlage 1. Bronnen  

Documentstudie 

• Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade, provincie Drenthe. (2016) 

• Benoeming leden Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade, IPO. (2016) 

• Evaluatie Adviesraad, Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. (2020) 

• Adviesprogramma Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade 2017-2019, Maatschappelijke 

Adviesraad Faunaschade. (2017) 

• Oplegnotitie Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade, IPO. (2015) 

• Advies ganzenbeheer 

- Op weg naar een robuust ganzenbeheer, Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. (2019) 

o Ganzen en ganzenschade in Nederland, Wageningen Environmental Research en Sovon 

Vogelonderzoek Nederland. (2019) 

o Onderzoek naar ganzenbeheer in de praktijk, Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. 

(2019) 

- Beslismemo vervolgproces na tussenadvies MARF ganzenbeheer, IPO. (2019) 

- Conceptbrief voorzitter BACP VP aan de voorzitter van de MARF, IPO. (2019) 

- Ganzen zonder grenzen - Advies voor een robuust en gebiedsgericht ganzenbeheer, 

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. (2021) 

- Ganzenadvies MARF op hoofdlijnen, IPO. (2021) 

- Oplegnotitie Ganzenadvies Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade, IPO. (2021) 

- Besluit BAC VP over MARF-advies Ganzen, IPO. (2021) 

• Advies FBE’s 

- Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen – ‘Mensen maken het verschil’, Maatschappelijke 

Adviesraad Faunaschade. (2020) 

- Advies van werkgroep over Faunabeheereenheden-advies van MARF, IPO. (2021) 

- Besluit BAC VP over MARF-advies Faunabeheereenheden, IPO. (2021) 

• Advies gebiedsgericht werken en schaderegeling 

- Verbinden en vernieuwen - Advies voor een gebiedsgerichte aanpak en vernieuwing van de 

schaderegeling van het provinciale faunaschadebeleid, Maatschappelijke Adviesraad 

Faunaschade. (2018) 

o Rapportage Interviews praktijkvoorbeelden faunaschade, Talma Management en Advies B.V. 

(2018) 

- Oplegnotitie Uitwerking MARF-advies “Verbinden en vernieuwen”, IPO. (2019) 

- Concept IPO-standpunt over het MARF-advies “Verbinden en vernieuwen”, IPO. (2019) 

- Communicatielijn Verbinden en vernieuwen, IPO. (2019) 

- Plan van aanpak “Uitwerking en praktijktest drempelsystematiek faunaschade”, Maatschappelijke 

Adviesraad Faunaschade. (2020) 

- Oplegnotitie Plan van aanpak “Uitwerking en praktijktest drempelsystematiek faunaschade”, IPO. 

(2020) 

- IPO-standpunt over het MARF-advies “Verbinden en vernieuwen”, IPO. (2020) 

- Besluit BAC VP over MARF-advies Verbinden en vernieuwen, IPO. (2020) 

• Diverse verslagen van de MARF tussen 2017 en 2021 -  
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Bijlage 2. Case study 

Ter verdieping van de evaluatie gaan we in op de afzonderlijke adviezen van de MARF. Voor een indruk 

van de kwaliteit van de cases maken we gebruik van de volgende meetlat3: 

Meetlat casestudie 

Toegankelijkheid • Hebben de rapporten een heldere structuur en duidelijke boodschap? 

• Wordt tekst ondersteund door tabellen, grafieken en illustraties?  

• Is er duidelijk onderscheid tussen feiten en oordelen?  

• Wordt vakjargon zoveel mogelijk vermeden? 

Betrouwbaarheid • Is de aanpak beschreven en onderbouwd? 

• Wordt de selectie van onderzochte eenheden verantwoord? 

• Zijn de bronnen duidelijk vermeld en zo veel mogelijk gezaghebbend? 

• Worden alle feiten vermeld (zowel positief als negatief)? 

Goede 
onderbouwing 

• Sluiten de bevindingen aan bij de onderzoeksvragen? 

• Zijn de conclusies onderbouwd door de bevindingen? 

• Is er aandacht voor achtergronden en oorzaken die samenhangen met de 
bevindingen? 

• Wordt de weging en oordeelsvorming verantwoord? 

• Zijn aannames achter de aanbevelingen uitgelegd?  

Bruikbaarheid • Zijn de aanbevelingen toegespitst op de specifieke situatie en draagt het 

bij aan de oplossing van het gesignaleerde probleem? 

• Zijn de aanbevelingen uitvoerbaar en concreet?  

• Zijn de aanbevelingen gericht op verbetering? 

• Zijn de aanbevelingen zo geformuleerd dat ze discussie in en tussen de 
provincies stimuleren? 

 

Verbinden en vernieuwen – Naar een nieuwe balans tussen preventie en 

vergoeding 

Analyse 

Toegankelijkheid Het rapport is in taal en structuur helder en leesbaar. De boodschap is 
duidelijk geformuleerd en in begrijpelijke taal beschreven. Het onderscheid 
tussen feiten en oordelen wordt gemaakt door zinsnedes als ‘Wij zijn van 

mening dat’. Hierbij geldt echter dat als lezer in sommige gevallen niet 
duidelijk is waar oordelen op gebaseerd zijn en zodanig of conclusies 
gebaseerd op deze oordelen feitelijk of subjectief zijn. 

 

 

3 Op basis van Kwaliteitshandvest Rekenkamers, 20 juni 2012. 
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Analyse 

Betrouwbaarheid In het rapport wordt de aanleiding duidelijk beschreven. Wel mist een heldere 
beschrijving van de aanpak en de onderbouwing voor onderzoeksmethoden. 
Het rapport verwijst naar externe bronnen, echter waar het gaat over de 
resultaten (hoe is tot deze resultaten gekomen?) ontbreken de 
bronverwijzingen. In de contextbeschrijving wordt een helder beeld geschetst 
en diverse perspectieven belicht. In de conclusies wordt geen aandacht 

besteed aan de risico’s van de aanbevelingen.  

Goede 
onderbouwing 

In het rapport worden nauwelijks bevindingen uit de onderzoeksmethoden 
belicht, in plaats daarvan worden alleen de conclusies getoond. Hierdoor is 

het als lezer niet goed navolgbaar hoe tot deze conclusies (en opvolgende 
aanbevelingen) is gekomen.  

In het rapport wordt een duidelijke visie vanuit de Adviescommissie 
neergezet. Er is een duidelijke link tussen de visie en de conclusies en 

aanbevelingen. Echter, de visie wordt niet helder met argumenten, 
voorbeelden of bronnen onderbouwd.  

Bruikbaarheid De Adviesraad geeft concrete aanbevelingen en handvatten om aan de slag te 
gaan. Hierbij gaat het om het beschrijven van één oplossingsrichting waarvan 
het detailniveau weinig ruimte voor discussie laat.  

 

Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen – ‘Mensen maken het 

verschil’ 

Analyse 

Toegankelijkheid Het rapport is in begrijpelijke, toegankelijke taal geschreven en heeft een 
duidelijke opbouw. Het rapport is bondig geschreven, maar mist daardoor op 
veel plaatsen in de tekst de noodzakelijke context voor de lezer om de inhoud 

goed te kunnen volgen. 

Betrouwbaarheid De aanpak is summier beschreven waardoor de onderzoeksopzet voor de 
lezer onduidelijk is. Er worden geen externe bronnen gebruikt bij de 

verantwoording, waardoor er geen scheiding is tussen de feiten en de 
meningen die in de gesprekken naar voren werden gebracht. Het advies en 
de resultaten uit de gesprekken worden wel duidelijk uit elkaar getrokken in 
de opbouw van het rapport.   

Goede 
onderbouwing 

De meningen van de respondenten worden in het rapport uiteengezet en de 
variëteit daarbinnen wordt toegelicht. Echter ontbreekt een analyse van de 
MARF waarin ze uitleggen hoe en waarom ze tot hun advies gekomen zijn en 
op welke wijze de resultaten uit de gesprekken daarin een rol hebben 
gespeeld. Een voorbeeld hiervan is het advies om te bewegen richting 

uniformiteit, waar dit in de gesprekken beperkt naar voren komt. 

Bruikbaarheid De aanbevelingen zijn zeer concreet en het advies omvat een set 
aanbevelingen om het voorstel te operationaliseren. Er wordt echter niet 

beschreven waarom de kwaliteitsverbetering in de bestuurlijke organisatie en 
de werkwijze van de FBE’s essentieel is. Het is onduidelijk in welke context 
deze vraag tot stand is gekomen en daarmee aan welke behoefte deze vraag 
beantwoordt.  

 



 

 

 

Maatschappelijke adviesraad Faunaschade 22/23 

Ganzen zonder grenzen - Advies voor een robuust en gebiedsgericht 

ganzenbeheer 

Analyse 

Toegankelijkheid De rapportage heeft een duidelijke structuur en boodschap. De kern van de 
advisering focust zich op de oprichting van een ganzentafel. Deze boodschap 

ligt echter relatief verscholen in de tekst. De toevoeging van een conclusie 
met daarin de hoofdpunten van het adviesrapport zou bijgedragen hebben 
aan de verduidelijking van de centrale boodschap. Ook de toevoeging van een 
leeswijzer zou de leesbaarheid van de rapportage hebben bevorderd.  

Betrouwbaarheid Er is veelvuldig gebruik gemaakt van externe bronnen waar gedegen aan 
gerefereerd wordt. Het betreft overwegend gezaghebbende bronnen. De 
rapportage richt zich wel primair op de advisering. Er wordt geen hoofdstuk 
aan de onderzoek/adviesaanpak gewijd waardoor een heldere uiteenzetting 

van de stappen die de adviesraad genomen heeft om tot dit advies te komen 

ontbreekt.   

Goede 
onderbouwing 

De conclusies zijn goed onderbouwd en beargumenteerd. De oordeelsvorming 
en weging worden voornamelijk feitelijk onderbouwd. Door meer inzicht te 

geven in de maatschappelijke afwegingen die de adviesraad gemaakt heeft 
om tot de advisering te komen zou ook de oordeelsvorming inzichtelijker zijn 
voor de lezer.   

Bruikbaarheid Het gebrek aan samenwerking leidt in het perspectief van de MARF tot veel 
ontevredenheid, onduidelijkheid en maatschappelijke discussies. Met de 
realisatie van een ganzentafel dient invulling gegeven te worden aan de 
advisering. De adviesraad presenteert een concrete gespreksagenda om te 
komen tot onderlinge samenspraak. Het advies is er op gericht om de 
samenwerking te bevorderen door concrete gespreksthema’s aan te reiken en 

zo een oplossing te vinden voor het gesignaleerde probleem. De 
aanbevelingen zijn erg globaal wat de uitvoerbaarheid van het advies 

mogelijk belemmerd.   
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‘WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG’ 
 

Wij zien een Nederland dat altijd in ontwikkeling is. Zowel sociaal als organisatorisch verandert 

er veel. Al meer dan 80 jaar volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een 

vooruitstrevende samenleving. Daarbij staan we voor duurzaam advies en de implementatie 

hiervan. Altijd gericht op vooruitgang én echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties 

en de maatschappij. 

 

Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. In ons 

advies zijn we hard op de inhoud, maar houden rekening met de menselijke maat. Onze adviseurs 

doen er alles aan om complexe vraagstukken om te zetten naar praktische oplossingen waar u iets 

mee kan. Wij geven advies en bieden digitale oplossingen waarbij we ons focussen op: 

• Toekomst van werk en organisatie 

• Energietransitie 

• Transformatie van zorg 

• Transformatie van openbaar bestuur 

 

 

Berenschot Groep B.V. 
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG  UTRECHT  

Postbus 8039, 3503 RA   UTRECHT 

030 2 916 916 

www.berenschot.nl 


