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1. Samenvatting 

In de regio tussen IJmuiden en Den Haag komen veel damherten voor. De kern van de

verspreiding ligt in het Natura 2000-gebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de

Amsterdamse Waterleidingduinen. De populatie in de regio heeft zich ontwikkeld van enkele

uitgezette en ontsnapte dieren in de vijftiger jaren, tot een piek van meer dan 5.500 dieren in

2016. Damherten vervullen samen met andere grazers een rol in het duinecosysteem. De

populatie damherten is echter dermate groot geworden dat het aantal niet meer in evenwicht is

met de overige natuurwaarden. De damherten hebben hierdoor een negatief effect op de

soortenrijkdom. Door de achteruitgang van flora en fauna staan de Natura 2000-doelstellingen

sterk onder druk. 

Op 21 juli 2020 heeft de Faunabeheereenheid Noord-Holland het Faunabeheerplan Damherten in

het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2020-2026 bij Gedeputeerde Staten ter goedkeuring

ingediend. Momenteel  is het Faunabeheerplan Damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse

duingebied 2016-2020 van kracht. Met het aflopen van het onderhavige faunabeheerplan is de

noodzaak ontstaan om een nieuw faunabeheerplan op te stellen. Het plan heeft betrekking op het

beheer van damherten in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse

Waterleidingduinen. 

2. Context

De Faunabeheereenheid Noord-Holland  is een stichting zoals geduid in artikel 3.12 van de Wet

natuurbescherming. Het bestuur van de Faunabeheereenheid komt voort uit (maatschappelijke)

organisaties op het gebied van natuurbeheer, landbouw, het particuliere eigendom en de

jachtsector. De Faunabeheereenheid geeft uitvoering aan een duurzaam beheer van populaties

van in het wild  levende dieren. 

Het belangrijkste doel voor een Faunabeheereenheid is om, binnen de kaders van de wetgeving

en provinciale verordeningen en beleid, gezamenlijk te komen tot gedragen plannen waarin het

faunabeheer is geregeld. Een goedgekeurd faunabeheerplan is nodig om gebruik te kunnen

maken van verordeningen en om de benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot

planmatig beheer aan te kunnen vragen. 

In artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming zijn eisen opgenomen waaraan een

faunabeheerplan in ieder geval moet voldoen. Aanvullend heeft de provincie, door middel van de

op 30 november 2017 vastgestelde Verordening faunabeheer Noord-Holland, nadere richtlijnen

gesteld. Het faunabeheerplan is aan de Wet natuurbescherming en de Verordening faunabeheer

Noord-Holland getoetst. 

Wij hebben getoetst of het Faunabeheerplan Damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse

duingebied 2020-2026 voldoet aan de inhoudelijke eisen die Wet natuurbescherming stelt aan het

opstellen, vaststellen en goedkeuren van een faunabeheerplan. Eveneens is bekeken of het

faunabeheerplan voldoet aan de inhoudelijke eisen van de Verordening faunabeheer Noord-

Holland. Het Faunabeheerplan Damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2020-2026

voldoet aan bovengenoemde eisen. 

Omdat het faunabeheerplan betrekking heeft op het duingebied  in Noord-Holland en Zuid-Holland

is op grond van artikel 3.12, zevende lid, Wet natuurbescherming een gezamenlijk

faunabeheerplan vastgesteld door de faunabeheereenheden in deze provincies. De goedkeuring

van het faunabeheerplan wordt door Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het  leefgebied



van de soort grotendeels is gelegen gedaan, in overeenstemming met Gedeputeerde Staten van

de andere provincie waarin het  leefgebied mede is gelegen. Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland wordt om die reden verzocht  in te stemmen met dit goedkeuringsbesluit. Pas na

instemming van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt het goedkeuringsbesluit definitief. 

3. Inhoudelijke aandachtspunten

Wij merken op dat het van belang is om de monitoringsonderzoeken voort te zetten en daarmee

voort te bouwen op de onderzoeken die in het Faunabeheerplan Damhert 2020-2026 worden

aangehaald en ter onderbouwing dienen van de schade aan de in artikel 3.8, lid 5 van de Wet

natuurbescherming. Monitoring vindt momenteel plaats om de trend  in de damhertenpopulatie te

kunnen volgen en om het effect van het beheer op de schade aan de natuur, verkeer en

landbouwbelangen in kaart te kunnen brengen. Tevens is het van belang om de mogelijke

oplossingen voor de verbetering van de verkeersveiligheid te blijven onderzoeken. Dit heeft

betrekking op de Zeeweg, tussen Overveen en Zandvoort.

Verder merken wij op dat aanvragen voor vergunningen en ontheffingen op basis van dit

Faunabeheerplan Damhert aanvullende onderbouwing nodig hebben om de beheerperiode in

Noord-Holland te verlengen met 3 maanden; van 1 augustus tot en met 31 maart, omdat het

afwijkt van de voorgaande beheerperiode.

Ook dienen aanvragen voor vergunningen en ontheffingen op basis van dit Faunabeheerplan

Damhert een aanvullende onderbouwing te behelzen indien voor het  in het plan benoemde

‘tweede beheerscenario’ (beheer naar de streefstand uiterlijk 2022) wordt gekozen. Bij dit

scenario wordt er in kortere tijd flexibeler beheerd, door bijvoorbeeld  in te kunnen spelen op

weersomstandigheden. De onderbouwing moet  ingaan op de wijze waarop de verhouding

mannelijke en vrouwelijke dieren uiteindelijk in evenwicht gebracht zal kunnen worden. 

Tot slot zullen aanvragen voor vergunningen en ontheffingen op basis van dit Faunabeheerplan

Damhert een aanvullende onderbouwing moeten bevatten met betrekking tot de gevolgen van

flexibeler beheer op het Natura 2000-gebied. In de onderbouwing dient helder een duidelijk

beschreven te worden dat de verlengde beheerperiode, geen maximum aan het (wekelijkse)

afschot, 24 uur per dag beheer en jaarrond beheer in de bufferzone en nulstandgebied geen

negatieve gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelen van het N2000-gebied. Daarbij dient te

worden aangegeven wat er gedaan zal worden om de eventuele gevolgen te verminderen,

mochten die er toch zijn.

Op grond van de wetsgeschiedenis bij de Wet natuurbescherming blijkt dat bezwaar en beroep

tegen het besluit tot goedkeuring van een faunabeheerplan alleen mogelijk is voor zover dat

besluit betrekking heeft op vrijstellingen en/of jacht. Het Faunabeheerplan Damherten in het

Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2020-2026 behelst geen uitvoering van vrijstellingen en/of

bevat geen bepalingen over de jacht. Het goedkeuringsbesluit bevat dan ook geen onderdelen

waartegen bezwaar en/of beroep mogelijk is.

4. Verdere procedure

Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland zullen formeel om bestuurlijke instemming

worden gevraagd. Na instemming zal het goedkeuringsbesluit worden gepubliceerd in het

Provinciaal Blad. Het faunabeheerplan wordt vervolgens door de Faunabeheereenheid Noord-

Holland openbaar gemaakt op haar website. In de komende weken verwachten we dat er door de

Faunabeheereenheid Noord-Holland aanvullende aanvragen voor vergunningen en ontheffingen

bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord worden ingediend op basis van het



faunabeheerplan. Deze worden door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord getoetst en,

indien voldoende onderbouwd, verleend. 


