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Het is midden december en de feestdagen staan al weer voor de deur. Het
afgelopen jaar is gevoelsmatig voorbij gevlogen. Binnen de stichting hebben we
hard gewerkt aan de professionalisering van onze organisatie. Zo is er een nieuwe
bestuurder vanuit de WBE aangeschoven. In deze nieuwsbrief stelt Willem Homan
zich aan u voor. Intern hebben we de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers
tegen het licht gehouden en waar nodig geactualiseerd. Er is nader onderzoek
gedaan naar de kosten die we als stichting hebben en ook dat heeft een
verandering met zich mee gebracht. Dit jaar hebben we al een aantal medewerkers
een herkenbare bedrijfsauto ter beschikking gesteld. Deze auto’s zijn voorzien van
alle noodzakelijke uitrusting t.b.v. het bergen van valwild. Bovendien hebben de
voertuigen een volgsysteem, waardoor inzichtelijk wordt gemaakt voor wie we wat
doen. Zo kunnen de gereden kilometers eenvoudig worden doorberekend aan de
partijen waar we die diensten voor verlenen. Voor ons als organisatie is dit een
flinke stap vooruit! Als SFF hebben we ook een bijdrage mogen leveren aan het
nieuwe faunabeheer. U leest dit, en meer in deze nieuwsbrief.

036-3030118
Met vriendelijke groet,
Info@fauna-beheer.nl

Andre Groot Nibbelink
voorzitter
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Nieuw bestuurslid Willem Homan
Ik ben Willem Homan uit Espel, 68 jaar en getrouwd met Joke en hebben samen
met onze 2 zoons, Jacob Jan en Reinder, en dochter Anna Catharina een
landbouwbedrijf.
Reeds op jonge leeftijd ging ik met mijn grootvader, woonachtig in Drenthe mee
op jacht. Later heb ik deze jacht overgenomen. Nu jaagt de 2de zoon Reinder
ook daar als de werkzaamheden het toelaten. We jagen op land van de
Boermarke Exloo. Dat is al eeuwenlang een gemeenschappelijke eigendomsrecht
van het dorp. De jacht wordt ingebracht door de eigenaren en verpacht door de
Boermarke (een soort SFF) aan de meestal plaatselijke jagers. De Boermarke
heeft een bestuur en zij koopt van de jachtopbrengst en eventueel huur van
eigendommen die in het bezit zijn van de Boermarke, machines voor
gemeenschappelijk gebruik in het land dan wel bosbouw. Het aantal jagers
neemt helaas wel af, door de kleine aantallen kleinwild. Je kunt Drenthe bijna
met Zuidelijk Flevoland vergelijken. Er wordt een tienvoud aan vossen geschoten
ten opzichte van hazen. De natuurorganisaties laten de vossenjacht niet toe. Het
reewild in Drenthe is goed te noemen. Er wordt net als in andere delen van het
land afschot gegeven op grond van verkeersveiligheid. Zelf zit ik in het bestuur
van de WBE de Drie Marken (Exloo, Odoorn en Valthe). Eind 90er jaren jagen we
ook in de N.O.P., eerst op het eigen bedrijf en later in Perceel 20. Ik ben
voorstander van het opnemen van één of meer jagers uit de buurt, in een
combinatie om zo versnippering te voorkomen. Bij schade kunnen zij indien
nodig snel aanwezig zijn om eventueel verder schade in te dammen. Waar in het
verleden 9 jachtopzichters in de Noordoostpolder actief waren, hebben we nu
Peter van Moerkerken die het hele gebied alleen moet bestieren. Hij kan dus wel
wat hulp gebruiken. Ook voor een goede verstandhouding met de
grondgebruikers is het mijn inziens goed om in elke combinatie één of meerdere
plaatselijke jagers op te nemen. De huidige jonge ondernemers kunnen in veel
gevallen geen schade zien, als we het aan hen zouden overlaten was de polder
wildloos. Ook weet een collega wanneer je wel of niet met een auto op het land
kunt komen. Ten aanzien van de organisatorische situatie van het jachtgebeuren
in Flevoland, denk ik dat zowel voor de SFF als de door de wet in het leven
geroepen WBE een taak ligt, ben blij met jachttoezicht en de door de Domeinen
en andere eigenaren van gronden opnieuw verhuren van het jachtrecht. We
moeten goed onderscheid maken wat een ieder (WBE en SFF) moet doen en dit
ook respecteren, want daar schort het wel eens aan.
Ik zie het als mijn taak om dit voor elkaar te krijgen.
Groet Willem Homan
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Faunabeheerplan 2019-2023
Op 12 december heeft de FBE het nieuwe Faunabeheerplan (Hierna FBP)
overhandigd aan gedeputeerde Harold Hofstra. De SFF is nauw betrokken
geweest bij de totstandkoming van dit
ruim 300 pagina’s tellende document.
Zo is vanuit de SFF vooral gekeken naar
praktische uitvoerbaarheid en borging
van goede schadebestrijding en heeft
zij middels de klankbordgroep haar
zienswijze kunnen geven.
We zijn blij met het plan dat er nu ligt.
We zijn van mening dat dit FBP een
goede basis vormt om de noodzakelijke
ontheffingen aan te vragen. Zo biedt
het de mogelijkheid om incidentele
ontheffingen aan te vragen voor
schadeveroorzakende soorten die nu
nog niet mogelijk zijn, zoals
bijvoorbeeld de brandgans. Bovendien
heeft de provincie toegezegd de
ontheffingsvoorwaarden aanzienlijk te
vereenvoudigen.
Een nieuwe soort waar ontheffing voor aangevraagd wordt is het damhert. De
populatie in het Horsterwold is de laatste jaren sterk
toegenomen, wat ingrijpen in onze ogen noodzakelijk
maakt.
In overleg met de provincie is afgesproken dat het FBP
geschreven is op basis van de huidige verordening. Bij
het schrijven van het FBP was de bestuurlijke
verkenning ( zie verder in deze nieuwsbrief) immers
nog gaande en het huidige FBP verliest op 1 januari zijn
geldigheid. Eventuele wijzigingen in structuur of
taakverdeling tussen FBE, WBE en SFF zullen later in
een addendum worden beschreven. Wij zijn daar blij
mee, omdat zo geborgd is dat er op 1 januari 2019 een
goedgekeurd FBP ligt en daarmee alle activiteiten van
onze jagers zijn afgedekt. De WBE is echter van mening dat het feit dat de SFF nu
nog in het FBP genoemd wordt niet in overeenstemming met de wet is en heeft
daarom het FBP afgewezen. Hoe de Gedeputeerde Staten hiermee omgaan is
nog even afwachten, maar we verwachten dat GS het FBP voor 1 januari 2019
goedkeurt.

Nieuwsbrief SFF

Pagina 4 van 8
Rapport Van Hemmen, bestuurlijke
verkenning SFF/FBE/WBE

Door de bijzondere ontstaansgeschiedenis
van Flevoland is er in onze provincie een
situatie ontstaan waarin het faunabeheer
anders is geregeld dan op de meeste
plaatsen in Nederland. Vanuit de RIJP
(Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders)
ontstond in 1984 de SJWIJ (Stichting Jachten Wildbeheer IJsselmeerpolders) die in
1999 werd omgedoopt tot de huidige
Stichting Faunabeheer Flevoland. Al die jaren, zelfs voordat het begrip WBE
bestond, functioneerde de SFF feitelijk als zodanig.
Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming was het noodzakelijk
om een WBE in de vorm van een vereniging op te richten. Omdat de SFF een
stichting is, vond zij het wenselijk om een nieuwe WBE op te richten. De FBE en
de SFF stelden een oprichtingsbestuur samen, bestaand uit bestuursleden van de
FBE, SFF en het regiobestuur van de KNJV. Doel was te komen tot een prettige
samenwerking en het faunabeheer in de provincie goed te regelen. Dit gehele
proces, inclusief het startkapitaal van de WBE, is gefinancierd door de SFF. In de
oprichtingsstatuten was een deel van die samenwerking en de taakafbakening
geregeld.
Eind 2016 werd de voorzittershamer overgedragen aan het nieuwe bestuur,
waarna deze haar eigen koers heeft gevaren. Zo werden de statuten vervangen
en de concept taakverdeling verworpen.
Voor de SFF vanzelfsprekende samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld
gezamenlijke reeën- en ganzentellingen, kwamen niet of zeer moeizaam van de
grond. Men was van mening dat dit taken voor de WBE waren en dat de SFF daar
geen rol meer in had. Men ging hierbij voorbij aan de verplichtingen die de SFF
op basis van de bestaande verordening nog had en heeft. Daar waar naar onze
mening de WBE en de SFF gezamenlijk op zouden moeten trekken om het
faunabeheer in Flevoland goed te regelen, werd dit vanuit het WBE bestuur
stelselmatig onmogelijk gemaakt of vertraagd.
Dit heeft ertoe geleid dat de gedeputeerde in augustus van dit jaar een
bestuurlijk verkenner heeft aangesteld om de samenwerking en taakverdeling
tussen de FBE, WBE en SFF te onderzoeken.
Deze bestuurlijk verkenner, de heer Van Hemmen heeft op 1 oktober advies
uitgebracht aan GS. De nadere invulling van het advies zal in de loop van 2019
zijn beslag moeten krijgen. Als SFF hebben we aangeboden hier een actieve rol in
te vervullen. De gedeputeerde is blij met de positieve houding van de SFF.
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Omdat het een advies op hoofdlijnen betreft, moeten er nog veel inhoudelijke
zaken nader uitgewerkt worden. Het is op dit moment dan ook te vroeg om hier
iets over te kunnen zeggen. Er zijn simpelweg te veel zaken uit het rapport die
nader onderbouwd of onderzocht moeten worden. Met name de (financiële)
gevolgen van een aantal voorstellen zijn nog onduidelijk.
Wel kunnen we stellen dat er het nodige gaat veranderen in Flevoland. Het is
niet ondenkbaar dat het “Flevolandse Model” (deels) verloren gaat. Wij zouden
dit betreuren, omdat Flevoland een van de weinige provincies is waar jagers en
grondgebruikers kunnen terugvallen op een stichting die zich beroepsmatig met
faunabeheer bezighoudt en daarmee het faunabeheer op professionele manier
kan faciliteren.
Zodra er concreet nieuws te melden is, zullen wij u hierover informeren.

Boer ontvangt meldingskosten wildschade Flevoland retour
(Bron: Nieuweoogst.nu)

Provinciale Staten van Flevoland hebben
gedeputeerde Harold Hofstra opgedragen een
'statiegeldregeling' in te voeren voor wildschade.
Daarmee ontvangen boeren de meldingskosten
retour. Een motie van de SGP daartoe werd vorige
week in meerderheid aangenomen. Boeren die
wildschade declareren bij de provincie, krijgen als
hun claim wordt toegekend de 300 euro aan meldingskosten terug. Het eigen
risico van 250 euro blijft wel gehandhaafd. SGP Statenlid Sjaak Simonse die de
motie opstelde, is blij dat hij een meerderheid wist te vergaren. 'Ik dacht eerst:
dat wordt appeltje-eitje. Maar er kwam toch nog het nodige politieke handwerk
aan te pas om genoeg Statenleden achter de motie te krijgen.' GroenLinks, D66,
PvdA en Partij voor de Dieren stemden uiteindelijk tegen.
Claims
Simonse verwacht dat met het schrappen van de meldingskosten het aantal
claims toeneemt. Dat is volgens hem goed nieuws. 'De drempel wordt lager, dus
boeren zullen eerder een aanvraag indienen. Het is nu wel nog ongewis welke
meerkosten de provincie zich zo op de hals haalt. We hebben daarom ook een
evaluatie ingebouwd.'
Het Statenlid weet uit eigen waarneming dat steeds meer ganzen, maar ook
knobbelzwanen, de weg naar Flevoland weten te vinden. 'Je ziet de aantallen in
de noordelijke provincies al toenemen. Dan kun je er in Flevoland op wachten
dat ze ook hier naartoe komen.' De statiegeldregeling moet 1 januari 2019
ingaan.
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Jachtrecht watergangen en dijklichamen
Het jachtrecht op de watergangen en de dijklichamen van het Waterschap
Zuiderzeeland is verhuurd aan de Stichting Faunabeheer Flevoland. Als u de jacht
bij ons huurt, is dat jachtrecht automatisch ook aan u doorverhuurd. Als een
watergang de grens van uw veld is, ligt de grens van het veld in het midden van
die watergang.
Voor jagers die niet bij de SFF huren, kan het water toch bejaagbaar worden als
zij het aangrenzende perceel inbrengen à €1,30 per hectare. Als de
aangrenzende gronden niet zijn ingebracht is het water dus niet bejaagbaar.

Wildmerken geitenjacht
De afgelopen weken zijn de wildmerken
met de bijbehorende ontheffingen door
onze faunabeheerders onder de jagers
verdeeld. Ongeveer de helft van alle
aangesloten jachtcombinaties krijgt
afschot van reeën toegewezen. De
verdeling van het afschot komt ieder
jaar tot stand in overleg met TBO’s,
grondgebruikers, jagers en de
faunabeheerders. Uitgangspunt is dat de reeën in principe beheerd worden in de
leefgebieden. In verband met schade aan landbouwgewassen is dit jaar een deel
van het afschot wederom naar zgn. vlakjagers gegaan. De jacht op reegeiten en
kalveren zal plaats vinden op basis van de oude ontheffing. De regels m.b.t.
aanmelden van jachtactiviteiten en melden van afschot zijn ongewijzigd ten
opzichte van vorig jaar.

Heeft u de kogelbuks al gecontroleerd en (opnieuw) ingeschoten? Onze
faunabeheerders helpen u graag!
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Als gevolg van gewijzigde wetgeving is de Belastingdienst van mening dat
(weder) verhuur van jachtrecht niet langer vrijgesteld is van BTW. De SFF heeft
hier het afgelopen jaar gesprekken over gevoerd met de accountant en de
belastingdienst. Volgens de fiscus geldt de BTW plicht voor de SFF met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Omdat we het hier nog niet over
eens zijn heeft het bestuur besloten de BTW voor het seizoen 2018-2019 niet
door te berekenen aan haar jagers. We sluiten niet uit dat we verplicht zijn om
vanaf volgend jaar BTW aan u door te moeten berekenen. In verband hiermee
vragen we u vriendelijk uw huurpenningen pas over te maken als u de factuur
van ons ontvangen heeft.

Jachtveld beschikbaar
Voor een veld in de Noordoostpolder zijn we op zoek
naar nieuwe combinatie. Het betreft een bosgebied
dat in beheer is bij Natuurmonumenten van
ongeveer 440 hectare groot. Het betreft uitsluitend
reewildbeheer wat jaarlijks wordt vergund.
Daarnaast komen er ook regelmatig andere velden
vrij in de overige polders.
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar
info@fauna-beheer.nl voor meer informatie.
De huidige wachtlijst voor een jachtveld bleek niet meer up to date. Daarom
willen we een nieuwe start maken en de oude lijst schrappen. Wilt u in
aanmerking komen voor een jachtveld wanneer dat vrijkomt? Mailt u ons dan uw
gegevens o.v.v. uw voorkeuren en een korte motivatie.

Informatieavond SFF jagers
Gelijk aan vorig jaar zijn we voornemens een informatieavond te organiseren.
Zoals het nu lijkt gaat deze avond wederom in de maand april plaatsvinden. Eén
en ander is afhankelijk van de ontwikkelingen. We houden u uiteraard op de
hoogte en de datum van de avond tijdig bekend maken.
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Ontheffingen
Als het nieuwe faunabeheerplan door GS wordt goedgekeurd, zullen er nieuwe
ontheffingen door de FBE worden aangevraagd.
Tot die tijd blijven vigerende ontheffingen van kracht. Dat zijn op dit moment;
•

Reegeiten en kalveren (ontheffing 1664577)

•

Overwinterende ganzen: Grauwe gans en kolgans (ontheffing 1645999)

Let op! De ontheffingsvoorwaarden zijn tot er nieuwe ontheffingen zijn dus ook
nog ongewijzigd. Denk aan het plaatsen van de verjagende middelen zoals de
vlaggen en het tijdig aanmelden bij de SFF!
Voor de volledige tekst van deze ontheffingen verwijzen we u naar:
www.faunabeheer-flevoland.nl

Wijzigingen
Zijn uw e-mailadres, huisadres of bankgegevens gewijzigd?
Geef het s.v.p. aan ons door via info@fauna-beheer.nl

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond 2019!

