
Bijlage 1 
Faunabeheerplan ekster Zuid-Holland 2017 – 2023 
Eisen aan het faunabeheerplan uit de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland 
 
Artikel 3.2 Eisen aan een faunabeheerplan – algemeen 
 
1. Een faunabeheerplan bevat een kaart waarop de begrenzing van het werkingsgebied van het 
faunabeheerplan is aangegeven. 
- Hoofdstuk 1.4.  
2. Een faunabeheerplan bevat de voorwaarden waaronder het mogelijk is gebruik te maken van de 
aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland verleende ontheffing ten behoeve van gronden van 
jachthouders die niet bij de Faunabeheereenheid Zuid-Holland zijn aangesloten. 
- Hoofdstuk 10.3 
3. Een faunabeheerplan beschrijft de voorwaarden voor het verlenen of intrekken van de toestemming 
als bedoeld in artikel 3.17, derde lid, van de wet. 
- Niet van toepassing. 
4. Een faunabeheerplan beschrijft aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat de 
handelingen ter voorkoming of bestrijding van schade kunnen worden uitgevoerd waarvoor een 
grondgebruiker krachtens artikel 3.15, tweede en/of vierde lid, van de wet toestemming heeft 
gekregen. 
Niet van toepassing. 
5. Een faunabeheerplan geeft inzicht in het verband tussen de jacht, het beheer van populaties en het 
bestrijden van schadeveroorzakende soorten. 
- Hoofdstuk 1.1. en 2.3 tot en met 2.6.  
6. Een faunabeheerplan beschrijft op welke wijze rekening wordt gehouden met de Natura 2000-
gebieden en de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen rustgebieden voor de trekganzen. 
- Hoofdstuk 8.3 
7. Bij het opstellen van een faunabeheerplan wordt een vertegenwoordiger vanuit de wetenschappen 
betrokken. 
- Hoofdstuk 1.2 
8. Een faunabeheerplan bevat op basis van gevalideerde gegevens en de daaruit voortvloeiende 
inzichten, een onderbouwing waaruit blijkt dat de gunstige staat van instandhouding niet significant 
negatief wordt beïnvloed door de uitvoering van het faunabeheerplan. 
- Hoofdstuk 9 
9. Een faunabeheerplan beschrijft op welke wijze invulling is gegeven aan de in de toelichting 
beschreven escalatieladder. 
- Hoofdstuk 8.2 
 
Artikel 3.4 Eisen aan een faunabeheerplan - schadebestrijding 
 
In aanvulling op artikel 3.2 bevat het faunabeheerplan met betrekking tot bestrijding van 
schadeveroorzakende dieren in ieder geval per diersoort: 
a. een beschrijving van de wijze van planmatige en gecoördineerde bestrijding; 
- Hoofdstuk 10 
b. kwantitatieve gegevens over de aanwezigheid van de populatie binnen de provincie Zuid-Holland 
gedurende het jaar; 
- Hoofdstuk 4 
c. een beschrijving van de schade als bedoeld in artikel 3.15, zesde lid, dan wel 3.17, eerste lid, van 
de wet, in de periode voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan; 
- Hoofdstuk 5 
d. per gebied een beschrijving van de handelingen die in de periode voorafgaand aan het ter 
goedkeuring indienen van het faunabeheerplan, zijn verricht om schade als bedoeld onder c te 
voorkomen, en voorzover die kwantitatieve gegevens redelijkerwijs kunnen worden verkregen, een 
beschrijving van de effectiviteit van die handelingen; 
- Hoofdstuk 7 
e. een beschrijving van de locatie, periode, aard, omvang en noodzaak van de bestrijding van 
schadeveroorzakende dieren; 
- Hoofdstuk 8 
f. een omschrijving van passende en doeltreffende preventieve maatregelen en de mate waarin deze 
maatregelen moeten worden ingezet alvorens mag worden overgegaan tot schadebestrijding; 



- Hoofdstuk 6 en 8 
g. voorzover daarover gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde inschatting van de verwachte 
effectiviteit van de bestrijding als bedoeld onder a. 
- Hoofdstuk 7 
 
 
 
 
 
 


