Bespreking van de Wet
natuurbescherming
Deel 11 – FBE, faunabeheerplan
en WBE
In Dier & Milieu 2017/4 stonden we stil bij de rode lijstsoorten (zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten). We zagen dat hoofdstuk 3 van de
wet drie beschermingsregimes kent: voor vogels, voor andere dieren en planten en voor rode
lijstsoorten. We hebben ze alle drie kort besproken en gaan nu een begin maken met populatiebeheer, schadebestrijding en jacht.

De faunabeheereenheid (FBE)

Schadebestrijding, overlastbestrijding en
faunabeheer is geregeld in § 3.4 van de
wet. In deze paragraaf heeft de faunabeheereenheid (verder heb ik het meestal
over FBE) een centrale rol. Artikel 3.12
is daarin het eerste artikel dat inzet met
een aantal bepalingen over de FBE. De
begripsbepaling in artikel 1.1 lid 1 van de
wet is beknopt en verwijst bij ‘faunabeheereenheid’ naar artikel 3.12 van de wet. Met
andere woorden: In artikel 3.12 van de wet
vinden we wat de wetgever wilde regelen
met betrekking tot de FBE.
De provincie is het bevoegd gezag voor
het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen voor schadebestrijding en beheer.
Door hun schaalgrootte zijn FBE’s goed in
staat om op verantwoorde wijze uitvoering te geven aan het provinciaal beleid
van faunabeheer en daarover verantwoording af te leggen. Uitgangspunt is
dat er in elke provincie FBE’s zijn die met
hun werkgebieden gezamenlijk de gehele
provincie bestrijken. Defensieterreinen zijn
daarvan uitgezonderd.¹

regelt ook de jacht. Jacht wordt pas in
§ 3.5 van de wet besproken maar hier
in de paragraaf over schadebestrijding,
overlastbestrijding en faunabeheer in het
eerste artikel geeft de wetgever direct
aan welke plaats de jacht heeft in de Wet
natuurbescherming. In de opsomming van
de drie kernactiviteiten die het faunabeheerplan moet regelen lijkt jacht ook nog
eens de ‘laagste’ plaats te hebben. Het
begint immers met duurzaam beheer, dan
schadebestrijding en dan jacht.

Niet voor exoten

De provincie en de FBE gaan ook weer niet
over alles. Artikel 3.12 lid 10 van de wet
regelt dat lid 1 (FBE en het plan) niet geldt
voor het beheer van populaties van exoten
Het plan geldt niet voor het beheer van populaties van
exoten of verwilderde dieren

FBE gaat ook over de jacht

In een opmerkelijke zin opent artikel
3.12 lid 1 Wet natuurbescherming met:
‘Er zijn faunabeheereenheden die voor
hun werkgebied een faunabeheerplan
vaststellen.’ De faunabeheereenheden
zijn er en zij stellen voor hun werkgebied
een faunabeheerplan op. Wat regelt zo’n
faunabeheerplan?
- duurzaam beheer van populaties van in
het wild levende dieren,
- bestrijding van schadeveroorzakende
dieren door grondgebruikers,
- uitoefening van de jacht.
Even goed opletten! Het faunabeheerplan
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Het faunabeheerplan regelt ook de jacht

of verwilderde dieren en de bestrijding
daarvan. Dat is onder andere gedaan om
mogelijk te maken dat de waterschappen
de muskusrat en de beverrat kunnen
blijven bestrijden. De Waterwet legt die
verantwoordelijkheid namelijk bij de
waterschappen en niet bij de provincies.

FBE is rechtspersoon

De FBE is een rechtspersoon. Artikel 3.12
lid 2 van de wet zegt dat de FBE een
vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting. Dat betekent in
het kader van opsporing dat de FBE ook
kan worden aangemerkt als verdachte
van strafbare feiten. Zie artikel 51 lid 1
Wetboek van strafrecht. Een rechtspersoon
heeft bestuurders en in het bestuur van de
FBE zitten:
- jachthouders uit het werkgebied van de
FBE,
- maatschappelijke organisaties die beheer
van populaties in het werkgebied van de
FBE als doel hebben.
¹ Memorie van toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33 348,
nr. 3, blz. 164.

