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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-751393164 DOS-2018-
0008466

Onderwerp

goedkeuring Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026

 
Advies

1 . Goed te keuren het Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026. 

2. Vast te stellen de brief aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland met daarin het besluit tot

goedkeuring van het Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit tot goedkeuring van het

Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1 . GS-brief aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland - Besluit goedkeuring faunabeheerplan ree

2. Lid-GS brief gedeputeerde Bom-Lemstra over faunabeheerplan ree d.d. 9-7-2020

3. Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 15 september 2020 -
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1 Toelichting voor het College

 

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) heeft het Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-

2026 (FBP) ter goedkeuring ingediend. Dit faunabeheerplan dient als onderlegger voor een nog te

verlenen ontheffing voor het beheren van de populaties reeën in Zuid-Holland. Deze ontheffing

wordt namens GS in mandaat verleend door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de

FBE. 

 

De reeën doen het goed in Zuid-Holland. De populaties zijn gezond en op steeds meer plekken

worden reeën gesignaleerd. In een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland, met veel drukke

infrastructuur, leidt een groeiende reeënpopulatie echter ook tot incidentele conflicten. In een

gebied waar reeën voorkomen en dat ook doorkruist wordt door wegen, zullen aanrijdingen met

reeën onvermijdelijk voorkomen. Landelijk gaat het om duizenden aanrijdingen per jaar, in Zuid-

Holland betreft het jaarlijks ca. 150 aanrijdingen. Daarbij zijn er gebieden waar het aantal

aanrijdingen de laatste jaren toeneemt. Er is een duidelijk verband tussen de omvang van een

populatie reeën en de hoogte van het aantal aanrijdingen, zo blijkt uit het faunabeheerplan.

 

Landelijk bedraagt het gemiddeld aantal aanrijdingen 5% van de getelde populatie reeën. De

Faunabeheereenheid (FBE) streeft ernaar om ook in Zuid-Holland niet boven dit gemiddelde uit te

komen. Om dat te bereiken moeten de populaties aantalsmatig gereguleerd worden door middel

van gericht afschot, waarbij bijvoorbeeld ook aandacht is voor een evenwichtige opbouw van de

populaties. Het hanteren van voornoemde 5%-norm is onlangs door de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State goedgekeurd, naar aanleiding van een juridische

procedure met betrekking tot het faunabeheerplan in de provincie Zeeland. Het voorgestelde

beheer richt zich dus primair op het vergroten van de verkeersveiligheid en draagt daarnaast ook

bij aan het voorkomen van landbouwschade. Reeën kunnen namelijk in specifieke gewassen,

zoals fruit en bloemen, ernstige schade aanrichten.

 

Naast beheer door middel van afschot zijn er uiteraard ook andere maatregelen denkbaar om de

kans op een aanrijding met een ree te verkleinen. Denk aan het plaatsen van rasters langs

wegen, het verbreden van de wegbermen, kort houden van het gras in de bermen, plaatsen van

wildspiegels en het verlagen van de maximumsnelheid. Het faunabeheerplan gaat uitgebreid in

op dergelijke maatregelen en de voors en tegens ervan. Het daadwerkelijk treffen van dit soort

maatregelen is echter niet aan de FBE of de uitvoerende WBE’s, maar aan eigenaren en

beheerders van wegen en aangrenzende terreinen. Ook de provincie heeft hierin een

verantwoordelijkheid en heeft reeds op diverse locaties maatregelen genomen om aanrijdingen te

voorkomen. 

 

Het faunabeheerplan voor de reeën is beoordeeld aan de hand van de eisen die zijn opgenomen

in de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Zuid-Holland. De conclusie is dat het

plan aan de gestelde eisen voldoet.

 

Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar bijgevoegde Lid GS-brief en het

Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026.
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma   : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Juridisch kader

Het goedkeuringsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar en beroep. De inhoud van het

faunabeheerplan kan in een juridische procedure ter discussie worden gesteld wanneer een

belanghebbende bezwaar maakt tegen een ontheffing die is gebaseerd op het faunabeheerplan.

De ODH voert in dat geval verweer namens de provincie.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 n.v.t. 

 

3 Proces

 

Het faunabeheerplan is geschreven door de FBE, daarbij ondersteund door een wetenschapper.

Het bestuur van de FBE kent een brede maatschappelijke samenstelling en bestaat uit

vertegenwoordigers van:

- De Federatie Particulier Grondbezit;

- Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap; 

- LTO Noord; 

- De Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer; 

- De Dierenbescherming en de Vereniging Boerennatuur Zuid-Holland; 

- Een vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer is agendalid.

De FBE heeft, naast de wildbeheereenheden, ook andere organisaties gevraagd om commentaar

te leveren op een concept van het faunabeheerplan. Diverse organisaties hebben daaraan

gehoor gegeven. Zo zijn er door de FBE zienswijzen ontvangen van: Jagersvereniging,

Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Vereniging het Ree,

Dierenbescherming.

 

Het faunabeheerplan is met een begeleidend schrijven op 9 juli 2020 ter informatie toegezonden

aan de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu.

4 Participatie

 Niet van toepassing voor wat betreft de besluitvorming door GS. Zie verder bij punt 3.

 

5 Communicatiestrategie

 

Het goedgekeurde faunabeheerplan wordt door de FBE gepubliceerd, conform het bepaalde in de

Wet natuurbescherming.

 


