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Jagersvereniging vraagt aandacht voor de 

leefbaarheid van Gelderland tijdens de 

komende College-onderhandelingen 

Datum:  9 april 2019 

Aan: de heren J. Markink en R.L.N. Westra. 
 
Betreft: Aandachtsveld Collegeprogramma. 
 
In Gelderland zijn de gesprekken over de vorming van het nieuwe college en het 
nieuwe collegeprogramma begonnen. De vorming van  collegeprogramma’s door 
gedeputeerde staten is erg belangrijk voor de Gelderse jagers. Een belangrijk deel 
van de bevoegdheden met betrekking tot natuurbeheer valt immers onder de 
bevoegdheid van de provincie. Het nieuwe college bepaalt voor de komende vier 
jaar het programma “Vitaal platteland” en het “Uitvoeringsprogramma Wet 
natuurbescherming”. Namens alle jagers en andere natuurliefhebbers in 
Gelderland roept de Jagersvereniging de collegevormende partijen op om in het 
collegeakkoord ook aandacht te besteden aan een beter leefbaar buitengebied 
met minder knellende regels en hier ook voldoende middelen voor vrij te maken.  

Veranderend landschap 
Iedereen kan zien dat ons landschap de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd. Zo 
gaat het met een aantal diersoorten zoals ganzen, herten, reeën en zwijnen erg 
goed, terwijl kwetsbare soorten als Grutto, Leeuwerik en Patrijs in Gelderland 
dreigen te verdwijnen. Onze agroproductie loopt wereldwijd voorop in kwaliteit en 
veiligheid, maar de biodiversiteit op het boerenland staat steeds meer onder druk. 
En meer Gelderlanders kiezen ervoor om wild te eten omdat dit optimaal 
duurzaam en lokaal geproduceerd vlees is.  

Middenin het landschap 
De provincie doet een steeds groter beroep op de vrijwillige jagers voor de 
uitvoering van haar beleid. Gelijktijdig zien wij dat de nationale politie zich steeds 
meer terugtrekt uit het buitengebied en de criminaliteit in het vrije veld fors 
toeneemt. 
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“Jagers plaatsen in het vroege voorjaar nestkorven om eenden een veilige 
broedplaats te bieden en hun kuikens tegen roofdieren te beschermen .” 

Dat de provincie een steeds groter beroep op jagers doet heeft te maken met de 
positie van de Gelderlandse jagers en WBE’s: zij staan midden in de samenleving en 
het landschap, op het kruispunt van belangen en ontwikkelingen in het 
buitengebied. Gelderse Jagers zijn gewone mensen met een buitengewone passie 
en verantwoordelijkheidsgevoel voor de Gelderse natuur. 

In het licht van de komende college onderhandelingen vraagt de Jagersvereniging 
de collegevormende partijen om: 

1. Samen te werken aan een Veilig en Leefbaar Landschap 

In ons landschap is dringend behoefte aan meer leefbaarheid voor boeren, burgers, 
dieren en planten. Samen met boeren, rentmeesters, recreatieondernemers, 
terreinbeheerders en andere grondbezitters constateren de Gelderse jagers dat 
ondernemingen onder druk staan door inperkende regelgeving en 
schadeveroorzakende diersoorten. Ook staat een aantal kwetsbare diersoorten 
onder druk, zoals de weide- en akkervogels. De diversiteit aan insectenleven neemt 
ook in snel tempo af. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de (bio)diversiteit in het 
landschap afneemt.  

Toezicht en handhaving in het buitengebied hebben een onacceptabel minimum 
bereikt, waardoor de criminaliteit in het buitengebied (stroperij, drugsafval, diefstal 
van machines) toeneemt. Jagers pakken graag met andere partijen een actieve rol 
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bij het aanstellen van méér vrijwillige boa’s in de WBE-gebieden. Inmiddels zijn wij 
met ondersteuning van het vorige College in dit kader een pilot gestart in het 
rivierengebied. Wij vragen de collegevormende partijen om ook de komende 
collegeperiode de regie op de handhaving in het buitengebied te houden. 
Daarnaast vragen wij u de leefbaarheid van het landschap tot één van de 
beleidsspeerpunten voor de komende vier jaar te maken en - na een succesvolle 
afsluiting van de lopende pilot - de aanstelling van méér vrijwillige boa’s 
verdergaand financieel te blijven faciliteren. 

2. Lokaal maatwerk in natuurbeheer eenvoudig mogelijk te maken 

De jagers in Gelderland werken samen in een provincie dekkend netwerk van 47 
lokaal georganiseerde wildbeheereenheden (WBE’s). Dit organisatiemodel biedt 
optimaal de ruimte voor lokaal maatwerk: om te beschermen, te beheren en te 
benutten zonder de onduidelijke, conflicterende en overbodige regelgeving waar 
zij nu vaak mee moeten werken.  

Meerdere malen is er in eerdere Gelderse collegeprogramma’s uitgesproken dat de 
regeldruk voor de burgers verlaagd zou worden terwijl na afloop van de 
Statenperiode telkens bleek dat er uiteindelijk wéér meer regels bij waren 
gekomen. Wij zien het als een uitdaging om - samen met het nieuwe College -deze 
ongewenste tendens in de komende Statenperiode daadwerkelijk te keren.  

Tot 2002 was het voorkomen van wildschade primair de verantwoordelijkheid van 
private partijen met een kleine rol voor de overheid. Er stonden toen 29 véél 
voorkomende en schadeveroorzakende diersoorten op een wildlijst. Vanaf 2002 
heeft de overheid 24 dieren van deze wildlijst geschrapt, waaronder schadesoorten 
als ganzen, wilde zwijnen, reeën en herten. De wildlijst werd grotendeels 
vervangen door een systeem van ontheffingen, juridische procedures en met veel 
hogere kosten voor overheid en burgers.  

Wij willen graag naar een uitgebreide wildlijst met méér ruimte voor maatwerk op 
jachtveldniveau. Wij willen verder decentraliseren naar een systeem met méér 
eigen verantwoordelijkheid voor een redelijke wildstand bij de direct 
belanghebbenden. Deze keuze heeft als voordeel dat de organisatiekosten voor de 
overheid en de burgers flink zullen afnemen en er gelijktijdig ook minder 
wildschade door de overheid vergoed hoeft te worden. 

Voor Gelderland zien wij grote voordelen wanneer de wildlijst wordt uitgebreid 
met edelhert, wild zwijn, grauwe gans en ree. Dit zijn soorten die vanaf 2002 
jaarlijks op basis van ontheffingen worden beheerd hetgeen voor burgers en 
overheid veel onnodige verplichtingen en regels oplevert. 
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De afdeling Gelderland van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging roept de 
collegevormende partijen op om de komende Statenperiode in overleg te gaan met 
het Rijk over de uitbreiding van de landelijke wildlijst en dit voornemen op te 
nemen in het nieuwe collegeprogramma. De nieuwe coalitie kiest dan voor het 
daadwerkelijk terugdringen van overbodige regelgeving en kosten.   

De concrete uitwerking van een “uitgebreide wildlijst” door de 47 Gelderse WBE’s 
borgt een goede balans tussen de provinciale regie, het lokaal maatwerk en de 
overige uiteenlopende belangen die in ons landschap met elkaar in balans 
gehouden moeten worden.  

3. In lijn met het maatschappelijk draagvlak. 

 
Onze oproep ligt in lijn met de huidige maatschappelijke opvattingen over jacht en 
faunabeheer, zo blijkt uit het onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor 
wild eten en jacht dat de Jagersvereniging periodiek laat uitvoeren.  

Zie hiervoor https://www.jagersvereniging.nl/downloads/onderzoeken/resultaten-
onderzoek-nederlandse-bevolking-zest-marketing-2017/ 

Ook nodigen wij u van harte uit kennis te nemen van de onderstaande 
videoboodschap van de voorzitter van de Jagersvereniging Gelderland Wim Broens. 

Zie hiervoor https://www.jagersvereniging.nl/jagersvereniging-vraagt-aandacht-
voor-leefbaarheid-en-biodiversiteit-buitengebied-tijdens-
coalitieonderhandelingen-provincie-gelderland/ onderaan de pagina. 

 

Hoogachtend, 

 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERSVERENIGING 

 

 
 

G.J. van Hout 

Regiomanager Gelderland. 
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