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Goedkeuring Faunabeheerplan Damherten in het 

Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2020-2026

 

 

Geacht college, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Op 26 oktober 2020 ontvingen wij uw brief over het Faunabeheerplan damherten Duingebieden

Noord- en Zuid-Holland 2020-2026 (verder: het faunabeheerplan). U verzoekt ons om in te

stemmen met uw besluit tot goedkeuring van het faunabeheerplan. Door middel van deze brief

reageren wij op uw verzoek.

Het faunabeheerplan is vastgesteld door de besturen van respectievelijk de Faunabeheereenheid

Noord-Holland en de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en tot stand gekomen met bijdragen van

meerdere ecologische experts en vertegenwoordigers van diverse betrokken organisaties. Het

faunabeheerplan borduurt voort op het bestaande faunabeheerplan voor de damherten in het

duingebied en trekt lering uit de opgedane ervaringen met het beheer van de damherten in de

afgelopen periode. Volgens de tekst van het faunabeheerplan is het belangrijkste advies uit de

evaluatie van het faunabeheerplan voor de periode 2016-2020 “het realiseren van een snellere

reductie van het aantal damherten, met name vanwege schade aan flora en fauna en daarmee

samenhangende Natura 2000-doelstellingen”. Om die snellere reductie te bewerkstelligen bevat

het faunabeheerplan een uitbreiding van de mogelijkheden om de damhertenpopulatie te

beheren.

U concludeert in de toelichting bij uw besluit dat het faunabeheerplan voldoet aan de eisen die de

Wet natuurbescherming (Wnb) en de provinciale verordening daaraan stellen. Evenals u komen

wij tot de conclusie dat het faunabeheerplan voldoet aan de gestelde eisen die voortvloeien uit de

Wnb en ook concluderen wij dat het faunabeheerplan voldoet aan de eisen die de

Omgevingsverordening Zuid-Holland daaraan stelt.

U hebt echter besloten om het faunabeheerplan goed te keuren “met uitzondering van de

aangevraagde verruiming van het beheer in het aantal maanden”. Kennelijk is hiermee beoogd
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het faunabeheerplan slechts gedeeltelijk goed te keuren, waarbij het besluit geen helderheid

verschaft over welk deel van het faunabeheerplan niet is goedgekeurd. 

Wij maken op uit uw besluit dat u niet instemt met de jaarlijkse beheerperiode van 1 augustus tot

31 maart, maar dat u kiest voor een beheerperiode van 1 november tot 31 maart. Deze

ingrijpende beperking werkt door in het door de faunabeheereenheden voorgestelde beheer en in

de toekomstscenario’s zoals opgenomen in het faunabeheerplan. 

Met een dergelijke goedkeuring onder voorwaarden betreedt u het domein van de

faunabeheereenheid. U bepaalt dan als het ware hoe het faunabeheerplan op bepaalde punten

moet gaan luiden. Dat is echter niet in lijn met de taakverdeling die de wetgever heeft beoogd. De

faunabeheereenheid is namelijk op grond van de Wnb verantwoordelijk voor het planmatig

faunabeheer. 

Ten slotte hebt u in het goedkeuringsbesluit enkele voorwaarden gesteld aan de onderbouwing

van nog aan te vragen vergunningen en ontheffingen die nodig zijn om het voorgestelde beheer

uit te kunnen voeren. Bij deze voorwaarden plaatsen wij onze kanttekeningen. De genoemde

voorwaarden zouden pas aan de orde moeten komen op het moment van aanvragen van de

desbetreffende ontheffingen en vergunningen. Door deze voorwaarden nu op te nemen kan, ten

onrechte, het beeld worden gewekt dat het faunabeheerplan eigenlijk niet volledig is. 

Besluit 

Gelet op al het vorenstaande komen wij tot het volgende besluit.

- Wij stemmen in met uw besluit tot goedkeuring van het Faunabeheerplan damherten

Duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026;

- Wij stemmen niet in met de door u opgenomen beperking van de beheerperiode voor

zover deze beperking betrekking heeft op het grondgebied van de provincie Zuid-

Holland;

- Wij stemmen niet in met de door u opgenomen voorwaarden met betrekking tot

vergunningen en ontheffingen die worden aangevraagd ten behoeve van het beheer van

damherten voor zover deze vergunningen en ontheffingen betrekking hebben op het

grondgebied van de provincie Zuid-Holland.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 


