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Deventer, 24 maart 2014 
 
Embargo tot 26 maart 10.00 uur 
 
PERSBERICHT  
 
Daadkrachtiger aanpak faunabeleid door provincie Gelderland nodig 
 
Een daadkrachtiger invulling van de regierol door de provincie is nodig om te komen tot effectief 
faunabeleid. Dat is de conclusie uit het onderzoek met de titel ‘Impuls voor implementatie’ van de 
Rekenkamer Oost-Nederland. De Rekenkamer concludeert dat de provincie de Kadernota goed 
voorbereidde, maar dat de uitwerking ervan vertraging oploopt. Hierdoor kan het verkregen 
draagvlak voor het faunabeleid afnemen.  Provinciale Staten van Gelderland bespreken dit 
voorjaar de conclusies en aanbevelingen van dit rapport en debatteren erover met Gedeputeerde 
Staten.  
 
Zorgvuldige voorbereiding  
In 2012 startten Gedeputeerde Staten voortvarend met het beschrijven van de hoofdlijnen voor het 
nieuwe faunabeleid. Dit deden zij in samenspraak met een groot aantal betrokken organisaties. De 
Kadernota Faunabeleid was het resultaat hiervan.  De Rekenkamer is positief over de door GS 
gevolgde werkwijze. De provincie oogstte bij betrokken organisaties ook waardering en draagvlak 
voor haar aanpak.  
 
Aandachtspunten uitvoering 
De verdere uitwerking van de Kadernota Faunabeleid loopt echter op belangrijke onderdelen 
vertraging op. Daarbij gaat het met name om die onderdelen waarbij de provincie samen moet 
werken met partners. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat de rollen, taken en 
verantwoordelijkheden van betrokken partijen zijn. Ook de invulling van de regierol van de provincie  
bij de groene handhaving blijft nog achter. De communicatie over faunabeleid en -beheer richting 
inwoners van de provincie is eveneens een aandachtspunt. Door deze vertraging ontstaat het risico 
dat het essentiële draagvlak voor (de uitvoering van) het faunabeleid afneemt.  
 
Rijke fauna vraagt om actief beheer 
Gelderland  is rijk aan natuur en is de enige provincie in Nederland met alle voorkomende soorten 
van grofwild. Dat vraagt om actief faunabeheer in de provincie om nadelige gevolgen zoals schade 
aan gewassen te voorkomen. De afgelopen jaren zijn de uitgekeerde vergoedingen aan 
grondeigenaren voor schade door beschermde dieren flink toegenomen. Dit is voor de provincie van 
belang omdat zij financieel verantwoordelijk is voor deze schadevergoedingen. De provincie zorgt 
naast de middelen voor schadevergoedingen voor het beleid, vergunningen, toezicht en handhaving. 
Daarnaast is zij als overheidsorganisatie aanspreekbaar op het faunabeleid en -beheer. De 
faunabeheereenheid Gelderland, waarin onder meer de agrarische sector en het jachtbedrijf zijn 
vertegenwoordigd, voert het faunabeheer uit.  
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Over de Rekenkamer Oost-Nederland 
De Rekenkamer Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) beoogt het bestuurlijk functioneren van 
de beide provincies te versterken. De Rekenkamer is primair ondersteunend aan Provinciale Staten. 
Zij geeft hieraan vorm door middel van onderzoek. De onderzoeken leiden tot conclusies en 
verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen dragen bij aan het: 
• versterken van de controlerende en kaderstellende rol van Provinciale Staten; 
• verbeteren van het handelen van de provincies; en 
• vergroten van de publieke verantwoording. 
 
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport “Impuls voor implementatie.” 
kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Mekel: 06-
44657866 of met de directeur van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Bruggink: 0570-665800 
of 06-51865795. Het gehele rapport is vanaf 26 maart 2014 tevens te downloaden van onze website 
www.rekenkameroost.nl.  Bovendien vindt u daar een videopresentatie over het onderzoek. Ook 
treft u daar meer informatie aan over het doel en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland. 
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