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station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Op 18 juni 2020 ontvingen wij van u het Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026 (verder:

het faunabeheerplan ree) met het verzoek dit faunabeheerplan goed te keuren voor een periode

van zes jaar. Door middel van deze brief informeren wij u over ons besluit.

 

Wij hebben met waardering kennisgenomen van het faunabeheerplan ree. Daarbij valt het op dat

het aantal reeën in Zuid-Holland in de afgelopen jaren is gegroeid, in sommige gebieden is zelfs

sprake van een sterke groei. Het is verheugend om te zien dat de reeën succesvol zijn in Zuid-

Holland, maar wij vragen u wel om de vinger aan de pols te houden en te waken voor een

ongebreidelde groei van de populaties reeën en een daarmee samenhangende toename van het

aantal aanrijdingen. Daarbij zijn wij met u van mening dat bij het duurzaam in stand houden van

een gezonde populatie reeën in Zuid-Holland een zeker aantal aanrijdingen moet worden

geaccepteerd. Het door u gestelde doel, om het percentage aanrijdingen in een deelgebied niet

te laten uitkomen boven de 5% van de getelde populatie, onderschrijven wij. 

 

Eisen aan faunabeheerplannen

Het faunabeheerplan ree is getoetst aan de geldende eisen op grond van de Wet

natuurbescherming (Wnb) en de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

 

Landelijke eisen op grond van de Wnb

Op grond van artikel 3.12, zevende lid, van de Wnb behoeft een faunabeheerplan goedkeuring

van Gedeputeerde Staten. Daarnaast gelden op grond van artikel 3.12, vierde, vijfde en zesde lid

van de Wnb enkele inhoudelijke eisen: in het faunabeheerplan moeten passende en

doeltreffende maatregelen zijn opgenomen ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht

door in het wild levende dieren en het faunabeheerplan moet worden onderbouwd door

trendtellingen. Het faunabeheerplan voldoet aan deze eisen. 
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Naast het vorenstaande bepaalt de Wnb dat de faunabeheereenheid (verder: de FBE) de in het

gebied werkzame wildbeheereenheden hoort over de inhoud van het plan. Ter voldoening

hieraan heeft u de Zuid-Hollandse wildbeheereenheden in de gelegenheid gesteld om op het

faunabeheerplan ree te reageren. Diverse wildbeheereenheden hebben van die mogelijkheid

gebruikgemaakt en de gemaakte opmerkingen hebt u waar mogelijk verwerkt.

 

Provinciale eisen op grond van de Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening bevat in de artikelen 6.3 en 6.4 nadere eisen waaraan het

faunabeheerplan ree dient te voldoen. In bijlage 3 bij het faunabeheerplan ree zijn deze artikelen

integraal opgenomen en voorzien van een verwijzing naar de corresponderende gedeelten uit het

faunabeheerplan. Hieruit blijkt dat het faunabeheerplan ree ook voldoet aan de eisen die de

Omgevingsverordening stelt. 

 

Conclusie

Op grond van al het vorenstaande en gelet op artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming en de

artikelen 6.3 en 6.4 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland komen wij tot de conclusie dat

het faunabeheerplan ree voor een periode van zes jaar kan worden goedgekeurd.

 

Besluit

Na beoordeling besluiten wij hierbij het Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026 zoals

vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, goed te keuren voor de

periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2026. Hiermee maakt het faunabeheerplan

ree onderdeel uit van het faunabeleid van de provincie Zuid-Holland.

 

Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat het goedgekeurde faunabeheerplan op grond van

artikel 3.12, zevende lid, van de Wet natuurbescherming door u openbaar dient te worden

gemaakt.

  

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

  


