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Inleiding

Met het inwerkingtreden van de Flora- en faunawet heeft de Rijksoverheid aangegeven een andere weg 
in te slaan inzake jacht en faunabeheer. Er is een duidelijke verschuiving opgetreden van de 
zogenaamde vrije jacht naar faunabeheer ten bate van schadebestrijding. In dit kader is het aantal 
bejaagbare diersoorten sterk gereduceerd en zijn de regels ten aanzien van jacht aangescherpt.

Deze beleidsnota faunabeheer van de gemeente Brummen legt het faunabeheer voor de gemeente-
eigendommen buiten de bebouwde kom vast. De nota is in de eerste plaats opgesteld omdat het 
gemeentelijke beleid over jacht en faunabeheer aangepast moet worden aan de geldende wet- en 
regelgeving. Ten tweede is er binnen de gemeente behoefte aan het helder formuleren en vastleggen 
van het beleid. Er wordt antwoord gegeven op de vraag hoe omgegaan moet worden met in het wild 
levende fauna binnen gemeente-eigendommen.

Ook gelet op het feit dat enkele jachthuurcontracten aflopen en er nieuwe jachthuurcontracten worden 
aangevraagd is het van belang om het faunabeleid van de gemeente vast te leggen. Het nieuwe beleid 
dient als basis voor de ambtelijke organisatie om het faunabeheer en de uitbesteding daarvan goed op te 
zetten en te volgen.

De gemeente Brummen kiest voor een faunabeleid dat in het verlengde van het rijks- en provinciaal 
beleid ligt. Het faunabeheer gaat uit van de volgende visie:

In de praktijk betekent dit dat de gemeente jacht op wild zal toestaan zolang het populatieniveau 
acceptabel is. Niet te laag in relatie tot de draagkracht en niet zodanig hoog dat er schade zal ontstaan. 
De Wildbeheereenheid Brummen en omstreken zal de monitoring verzorgen. Waar het om jacht op wild 
gaat betreft het enkel de soorten haas, konijn, wilde eend, houtduif, fazant en patrijs. Daarbij is de jacht 
op patrijs voorlopig gesloten.

Daar waar het andere fauna betreft wordt niet gesproken van wild en jacht, maar van beschermde 
inheemse fauna en van populatiebeheer en schadebestrijding. Het beheer van deze soorten kan slechts 
geschieden als de noodzaak tot ingrijpen is aangetoond. Hierin volgt de gemeente het landelijk en 
provinciaal beleid - alsmede de inmiddels verleende vrijstellingen, aanwijzingen en ontheffingen -, waarbij 
zij kritisch is en steeds de daadwerkelijke situatie op de eigen terreinen in overweging zal nemen bij 
beslissingen over al dan niet ingrijpen.

Het faunabeheer en de schadebestrijding wordt bij voorkeur ondergebracht bij jagers die lid zijn van de 
Wildbeheereenheid Brummen en omstreken, middels een jachthuurovereenkomst gesloten met de 
gemeente. Hierdoor zal een intensieve bemoeienis met het dagelijks beheer door de gemeente niet nodig 
zijn. Het sturen kan op hoofdlijnen geschieden, waarbij de kwaliteit van het beheer en de resultaten de 
belangrijkste punten van aandacht zullen zijn. Indien een jager geen lid is van een wildbeheereenheid 
kan hij wel een jachthuurovereenkomst ontvangen, maar wordt bij voorkeur verleend aan een jager die lid 
is van de WBE Brummen en omstreken.

De gemeente onderkent de waarde van de op haar grondgebied voorkomende fauna en de waarde 
die deze heeft voor natuur en recreatie. Fauna vormt een onmiskenbare schakel in de aanwezige 
en de te ontwikkelen ecosystemen en landschappen.
De aard en draagkracht van het grondgebied, evenals de verkeersveiligheid, volksgezondheid en 
schade bepalen welk niveau acceptabel is.
De gemeente staat afwijzend tegenover de drijfjacht van grofwild. Regulerende jacht op overmatig 
aanwezige diersoorten en op dieren die schade aanrichten kan haar goedkeuring wegdragen, mits 
dit op een diervriendelijke manier wordt uitgevoerd.
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1 Doel

Voor u ligt de Nota faunabeheer 2010 van de gemeente Brummen. In deze nota wordt het beleid 
betrekking hebbend op het faunabeheer beschreven. Het heeft enkel betrekking op de gronden in 
gemeentelijk eigendom én gelegen buiten de bebouwde kommen. Binnen de bebouwde kommen mag er 
niet gejaagd worden, maar wel eventuele schade worden bestreden door diegenen die bevoegd zijn 
middels een ontheffing.

1.1 Aanleiding

Aanleiding tot het opstellen van de nota faunabeheer Brummen is dat er geen uniformiteit is over de 
manier waarop er binnen de eigendommen van de gemeente wordt omgegaan met het beheer van de 
daarin voorkomende fauna.

Met de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet in 2002 zijn er wezenlijke veranderingen opgetreden 
in de visie van het Rijk ten aanzien van jacht en faunabeheer. Zo is het aantal soorten waarop gejaagd 
mag worden afgenomen en is meer de nadruk gelegd op de zorgplicht en de instandhouding van soorten 
in hun natuurlijk leefgebied. Op hoofdlijnen kan worden gezegd dat er een verschuiving is opgetreden van 
de zogenaamde drijfjacht naar de bestrijding van schade veroorzaakt door in het wild levende fauna.

Een en ander heeft geleid tot de noodzaak voor het vaststellen van een gemeentelijk faunabeleid, 
waarmee niet alleen aansluiting wordt gezocht bij de geldende wet- en regelgeving, maar waarmee ook 
voldoende handvat wordt geboden om zowel de wet- en regelgeving als de visie te vertalen naar de 
praktijk.

1.2 Doelstelling

Deze nota heeft tot doel het verschaffen van duidelijkheid in de wijze waarop binnen de eigendommen 
van de gemeente Brummen omgegaan dient te worden met de aanwezige fauna. Dit betreft de gemeente 
zelf als personen of instanties die opereren in opdracht van of met toestemming van de gemeente.

De in deze nota geformuleerde beleidslijnen dienen als handleiding te worden gebruikt bij het oplossen 
van vraagstukken en conflicten en het nemen van beslissingen waarbij het faunabeheer in het 
buitengebied van de gemeente ter sprake komt. Daarnaast vormt het een handvat voor het dagelijkse 
beheer van in het wild levende fauna. Dit beheer wordt afgestemd op andere functies in het buitengebied, 
zodat bijvoorbeeld schade aan landbouwgewassen en gevaar voor verkeersveiligheid zo veel mogelijk 
voorkomen kan worden.
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2 Wettelijk kader

In Nederland is het beleid ten aanzien van fauna en faunabeheer al vele malen ter sprake gekomen, In 
de loop der tijd heeft dit onderwerp zich dan ook een plaats toegeëigend in de Nederlandse wet- en 
regelgeving. In onderstaande tekst wordt het beleid ten aanzien van fauna evenals de relevante wet- en 
regelgeving toegelicht.

2.1 Rijksbeleid

Het rijksbeleid ten aanzien van flora en fauna is verwoord in een aantal wetten en regels waarin geregeld 
is hoe men om dient te gaan met flora en fauna in ons land. De afgelopen jaren is het Europese beleid 
daar een steeds grotere rol in gaan spelen. De Europese wetgeving is dan ook in een groot deel van 
onze landelijke wet- en regelgeving geïmplementeerd. Veel van deze wetten zijn kaderwetten, waar door 
Algemene Maatregelen van Bestuur nadere invulling aan wordt gegeven.

2.1.1 Natuurbeschermingswet
Doel van de Natuurbeschermingswet is het geven van wettelijke bescherming aan terreinen (waaronder 
ook wateren) met bijzondere natuur- en landschapswaarden. Door toepassing van deze wet kan een 
gebied als beschermd natuurmonument worden aangewezen en kunnen natuurbedreigende handelingen, 
ontwikkelingen en processen worden tegengehouden of aan regels worden gebonden.

Met de Natuurbeschermingswet worden ook de bepalingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen 
geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving en in het Nederlandse recht.
De in 1992 vastgestelde Habitatrichtlijn richt zich op biologische verscheidenheid. Deze richtlijn houdt de 
verplichting in om leefgebieden en soorten in stand te houden, die voor de Europese Unie van belang 
zijn. De in 1979 vastgestelde Vogelrichtlijn heeft specifiek tot doel de bescherming van de in het wild 
levende vogels. Daarbij is bijzondere aandacht voor trekvogels en de instandhouding en het beheer van 
hun leefgebieden.

2.1.2 Flora- en faunawet
In tegenstelling tot de Natuurbeschermingswet, die betrekking heeft op de bescherming van terreinen en 
gebieden, is het doel van de Flora- en faunawet het beschermen van soorten en individuen van soorten.
Net als in de Natuurbeschermingswet zijn in de Flora- en faunawet onderdelen van de Europese 
natuurregelgeving opgenomen. De in 2002 in werking getreden Flora- en faunawet vervangt de Vogelwet, 
de Jachtwet, de Nuttige dierenwet en de wet Bedreigde Uitheemse Dier- en Plantensoorten en hoofdstuk 
V (het onderdeel soortenbescherming) uit de Natuurbeschermingswet. Betreffende onderdelen uit de 
Natuurbeschermingswet zijn daarmee komen te vervallen.

De wet verbiedt onder andere het plukken van beschermde inheemse planten en het verstoren en doden 
van beschermde inheemse dieren, evenals het vernietigen van hun vaste verblijfplaatsen. Ook andere 
handelingen die planten- of diersoorten kunnen bedreigen, zijn verboden of slechts onder voorwaarden 
toegestaan.
Daarnaast gelden handels- en bezitsverboden voor zowel inheemse als uitheemse soorten en voor 
bepaalde vangmiddelen als strikken en klemmen. Ook is het verboden planten en dieren, dus ook vissen, 
in de natuur uit te zetten. Een uitzondering in de wet wordt gemaakt voor visverenigingen met een eigen 
visbeheerplan.

Om te kunnen bepalen of planten en dieren behoren tot een beschermde soort heeft het ministerie van 
LNV lijsten samengesteld waarop per soortgroep is vastgelegd welke soorten vanuit de Flora- en 
faunawet een beschermde status genieten. Binnen die lijsten wordt daarbij nog onderscheid gemaakt 
tussen soorten van tabel 1, tabel 2 en tabel 3. Het onderscheid tussen deze categorieën ligt in het 
beschermingsregime dat voor de daarop genoemde soorten wordt gehanteerd. In bijlage 1 zijn de 
tabellen weergegeven.

Een belangrijk artikel uit de Flora- en faunawet is artikel 2, dat de zorgplicht behandelt. Daarin wordt 
voorgeschreven dat een ieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor de in het wild levende dieren 
en planten en hun directe leefomgeving. Indien men kan vermoeden dat handelingen of het nalaten 
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daarvan nadelige gevolgen kunnen hebben voor beschermde flora of fauna, dient men deze handelingen 
achterwege te laten of de nadelige gevolgen te beperken of ongedaan te maken. Dit voorzover dit 
redelijkerwijs van hem gevergd kan worden.
In deze nota wordt de Flora- en faunawet verder aangeduid als “Ffw”.

2.1.3 Handhaving
Handhaving van deze wet- en regelgeving valt deels onder de verantwoordelijkheid van het ministerie 
van LNV en deels onder die van de provincie Gelderland. De uitvoering vindt plaats door de Algemene 
Inspectiedienst, de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren. De handhaving van de jacht wordt 
ook uitgevoerd door laatstgenoemde instanties.

2.2 Rol van de provincie

Bij de wet zijn uitzonderingen gemaakt op de wettelijke bescherming van inheemse diersoorten. Dat is 
het geval als erkende belangen in het geding zijn. Provincies zijn bevoegd om in het kader van 
schadebestrijding en beheer vrijstellingen te geven van de verboden. Ook zijn zij bevoegd personen aan 
te wijzen om bepaalde diersoorten in hun stand te beperken (artikel 67 Ffw) en ontheffingen te verlenen 
(artikel 68 Ffw). Dit kan alleen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en wanneer 
geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort.
Gedeputeerde Staten kunnen een aanwijzing in het kader van artikel 67 afhankelijk stellen van een 
faunabeheerplan. Een ontheffing in het kader van artikel 68 wordt in beginsel alleen maar verleend aan 
een faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan.

2.3 Faunabeheereenheid

Aangezien fauna niet is gebonden aan eigendomsgrenzen, is een faunabeleid dat zich beperkt tot een 
specifiek eigendom slechts in beperkte mate uitvoerbaar. Door het planmatig aanpakken van 
schadebestrijding en faunabeheer kan een betere afstemming tot stand gebracht worden tussen 
verschillende grondeigenaren en beheerders.

Om tot een betere afstemming te komen zijn in 2003 voor Gelderland drie Faunabeheereenheden 
opgericht, te weten Oost-Gelderland, Rivierengebied en Veluwe. Met het opstellen van het 
faunabeheerplan geven de Faunabeheereenheden voor elk werkgebied aan voor welke soorten 
schadebestrijding en een duurzaam beheer noodzakelijk is. Daarnaast wordt voor deze soorten 
aangegeven welke uitzonderingen op het betreffende beschermingsregime nodig zijn om schade te 
voorkomen en te bestrijden.

2.4 Bestaand beleid en verantwoordelijkheden van de gemeente

2.4.1 Gemeentelijk beleid 
Groenstructuurplannen en bosplan Eerbeek
In de groenstructuurplannen kern Brummen en Eerbeek en in het bosplan Eerbeek is uiteengezet hoe om 
te gaan met de gemeentelijke bossen. De visie die ten aanzien van het bosbeheer is verwoord, geeft aan 
dat onder andere de ecologische ontwikkelingen in bosgebieden zoveel mogelijk zullen worden 
gestimuleerd door het scheppen van randvoorwaarden voor spontane, natuurlijke processen. Om deze 
en andere doelstellingen te realiseren is voor de beheersmethodiek geïntegreerd bosbeheer gekozen. 
Hiermee wordt tevens aansluiting gevonden bij het Rijks- en provinciaal bosbeleid.

2.4.2 Gemeentelijke verantwoordelijkheden
De jachthouder is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door wild. Dat geldt voor zover deze schade 
is ontstaan tijdens het jachtseizoen als gevolg van het onvoldoende handhaven van een acceptabele 
wildstand. In alle andere gevallen is de grondgebruiker verantwoordelijk voor schade aangericht door 
diersoorten. Dit geld ook wanneer hetgeen in het Faunabeheerplan is verwoord, niet naar behoren is 
uitgevoerd.

De gemeente is verantwoordelijk voor het instandhouden van en zo nodig ontwikkelen van een vitaal 
faunabestand. 
Daarnaast is het de taak van de gemeente er voor zorg te dragen dat schade, veroorzaakt door 
individuen of populaties van soorten, zo veel mogelijk wordt voorkomen of bestreden. Onder schade 
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wordt verstaan: schade aan gewassen, vee en bossen, gevaar voor de volksgezondheid, gevaar voor de 
verkeersveiligheid en schade aan flora en fauna.

Bovengenoemde verantwoordelijkheden liggen uitsluitend bij de gemeente indien het fauna betreft die 
voorkomt op eigendommen van de gemeente die buiten de bebouwde kom liggen.

Waar het wild betreft (haas, konijn, wilde eend, houtduif, fazant en patrijs) kan de gemeente 
bovengenoemde verantwoordelijkheden neerleggen bij de persoon of personen aan wie het genot van de 
beoefening van jacht is verhuurd. Daar waar het geen wild betreft kan de verantwoordelijkheid worden 
neergelegd bij de persoon die belast is met het beheren of reguleren van populaties van 
schadeveroorzakende soorten.

2.5 Afstemming van beleid

Het Rijksbeleid en het provinciale beleid vormen de basis voor het gemeentelijke beleid ten aanzien van 
het faunabeheer. Ook het gemeentebeleid ten aanzien van bijvoorbeeld de groenstructuurplannen is 
hierin verweven.

De gemeente sluit als grondeigenaar een jachthuurovereenkomst met een jager die lid is van een 
wildbeheereenheid ( of eventueel een andere jachthuurder). Voor die gronden die door de gemeente in 
pacht zijn uitgegeven aan derden, kan dit alleen als in de pachtovereenkomst is aangegeven dat daarin 
de verhuur van jacht niet is inbegrepen.

De provincie kan met het oog op schadebestrijding en populatiebeheer besluiten toestemming te 
verlenen tot bijvoorbeeld het doden of verstoren van soorten waarvoor dat normaalgesproken niet is 
toegestaan. Deze toestemming kan worden verleend op basis van een faunabeheerplan, opgesteld door 
een Faunabeheereenheid en voor soorten die staan op de lijst van provinciale vrijstelling ex artikel 65 Ffw 
en provinciale ontheffingen ex artikel 67 en 68 Ffw.

De Faunabeheereenheid machtigt vervolgens een wildbeheereenheid of die specifieke jager tot het 
gebruik maken van de vrijstelling. In die gevallen waarin een Faunabeheereenheid van de provincie geen 
vrijstelling op voorhand heeft gekregen, maar specifiek moet worden aangevraagd, kan de 
Faunabeheereenheid de uitvoering daarvan bij een ander dan de wildbeheereenheid leggen.

Indien wordt geconcludeerd dat schadebestrijding en populatiebeheer onbehoorlijk of onvoldoende wordt 
uitgevoerd, kan de gemeente besluiten om ook aan een ander dan de jachthouder een jachthuurcontract 
te verstrekken. Deze persoon dient dan volgens de wet bevoegd te zijn tot het uitvoeren van 
schadebestrijding en populatieregulatie.

2.6 Overig beleid

Behalve het beleid dat van toepassing is op het grondgebied van de gemeente Brummen, is ook het 
beleid van belang dat wordt gevoerd op naastliggende terreinen. Indien het beleid op naastliggende 
terreinen te sterk afwijkt van het gemeentelijke faunabeleid, kan dit voor beide partijen tot gevolg hebben 
dat gestelde doelstelling niet of onvoldoende worden gerealiseerd.

Natuurmonumenten
Een groot deel van de landbouwgronden gelegen binnen de EHS zijn in eigendom van 
Natuurmonumenten. Ingrijpen in populaties gebeurt in eigen beheer en alleen dan wanneer als gevolg 
van een te grote of niet vitale populatie schade optreedt of wordt verwacht aan. Onder schade wordt 
verstaan: gevaar voor de volksgezondheid, gevaar voor de verkeersveiligheid en schade aan gewassen. 
In de praktijk betekent dit dat er geen actief faunabeheer plaatsvindt.

Institutionele belegger
Aangaande de eigendommen van een institutionele belegger binnen de gemeente Brummen zijn de 
jachtrechten verhuurd aan wildbeheereenheid Brummen. Diverse landbouwgronden in eigendom van 
deze institutionele belegger zijn verpacht. Door middel van de jacht wordt getracht schade aan 
landbouwgewassen te voorkomen dan wel te bestrijden.
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3 Faunabeleid op de eigendommen van gemeente Brummen

3.1 Kader

Het gemeentelijk beleid aangaande faunabeheer beperkt zich tot fauna binnen de terreinen en gebouwen 
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid draagt. Het betreft tevens alleen het gebied buiten de 
bebouwde kommen.

3.2 Visie

In onderstaand kader is de gemeentelijke visie op faunabeheer verwoord:

3.2.1 Toelichting op de visie
In de visie wordt gesproken over de waarde van fauna voor recreatie en natuur. De recreatieve waarde 
betreft de mogelijkheid tot het waarnemen en beleven van fauna. De waarde voor natuur beschrijft de 
intrinsieke waarde van fauna; het bestaansrecht van fauna op het grondgebied van de gemeente zonder 
dat de mens daar direct of indirect profijt van heeft.

Zoals reeds in ander beleid verwoord hecht de gemeente waarde aan natuurlijke processen. Binnen de 
eigendommen van de gemeente in het buitengebied vervult fauna een belangrijke rol in deze spontane 
processen.

De gemeente acht het haar verantwoordelijkheid zorg te dragen voor het instandhouden van en zo nodig 
ontwikkelen van een vitale faunastand. Ze vindt het van belang dat de samenstelling en grootte van de 
populaties aansluiten op de aard en draagkracht van het leefgebied van de betreffende soorten.

Daarnaast ziet de gemeente het als haar taak ervoor te zorgen dat schade, veroorzaakt door individuen 
of populaties van soorten, zo veel mogelijk wordt voorkomen of bestreden.

Onder schade wordt verstaan: schade aan gewassen, vee en bossen, gevaar voor de volksgezondheid, 
gevaar voor de verkeersveiligheid en schade aan flora en fauna.

3.3 Consequenties van de visie

De visie heeft tot gevolg dat de fauna binnen gemeente-eigendommen zal blijven worden beheerd. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen jacht enerzijds en populatiebeheer en schadebestrijding 
anderzijds. Er is sprake van jacht wanneer het gaat om het ingrijpen in de populatie van wild. Onder wild 
vallen slechts zes soorten, te weten: haas, konijn, wilde eend, houtduif, fazant, en patrijs. Wanneer het 
gaat om ingrijpen in populaties van andere soorten gaat het om populatiebeheer en schadebestrijding.

3.3.1 Jacht
De gemeente staat toe dat op terreinen en in en om gebouwen als bedoeld in deze beleidsnotitie, de 
jacht wordt uitgeoefend. De soorten die volgens de wet bejaagd mogen worden betreffen haas, konijn, 
wilde eend, houtduif, fazant, en patrijs. De jacht op de patrijs is gesloten en in de praktijk kan op dit 
moment dus niet op deze soort gejaagd worden. Daar waar het andere soorten betreft dan de genoemde 
zes soorten wordt niet van jacht gesproken, maar van populatiebeheer en schadebestrijding (zie 
paragraaf 3.3.2).

De gemeente onderkent de waarde van de op haar grondgebied voorkomende fauna en de waarde 
die deze heeft voor natuur en recreatie. Fauna vormt een onmiskenbare schakel in de aanwezige 
en de te ontwikkelen ecosystemen en landschappen.
De aard en draagkracht van het grondgebied, evenals de verkeersveiligheid, volksgezondheid en 
schade bepalen welk niveau acceptabel is.
De gemeente staat afwijzend tegenover de drijfjacht van grofwild. Regulerende jacht op overmatig 
aanwezige diersoorten en op dieren die schade aanrichten kan haar goedkeuring wegdragen, mits 
dit op een diervriendelijke manier wordt uitgevoerd.
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Het toestaan van de jacht geschiedt onder voorwaarde dat er gestreefd wordt naar het ontwikkelen en het 
instandhouden van gezonde en vitale populaties van voldoende omvang zoals verwoord in de Flora en 
Faunawet.

De bepalingen van de Flora- en faunawet zijn te allen tijden van toepassing op de uitoefening van de 
jacht, evenals de aanvullende bepalingen die in deze nota zijn verwoord.

3.3.2 Populatiebeheer en schadebestrijding
Uit het oogpunt van populatiebeheer of schadebestrijding kan het noodzakelijk zijn in te grijpen in de 
faunastand. Het betreft hier beschermde inheemse e dus niet-bejaagbare soorten of bejaagbare soorten 
(wild) buiten het daarvoor vastgestelde jachtseizoen.

Als ingrijpen noodzakelijk lijkt dient volgens de wet bepaald te worden welke middelen hiertoe ingezet 
kunnen worden. Afschot van dieren wordt alleen dan toegestaan indien andere middelen niet toereikend 
zijn. Wanneer gesproken wordt over andere middelen kan gedacht worden aan verjagen of bijvoorbeeld 
het beschermen van hetgeen waaraan schade ontstaat door middel van een hek.
Ingrepen van welke aard ook in populaties van beschermde inheemse soorten worden uitsluitend 
toegestaan en voorgeschreven op grond van een van onderstaande redenen:

 De verkeersveiligheid is in het geding
 De volksgezondheid is in het geding
 Er is sprake van schade aan landbouwgewassen, vee of bossen
 Er is sprake van schade aan inheemse beschermde flora of fauna

3.3.3. Toelichting op redenen voor populatiebeheer en schadebestrijding
Indien op grond van een van bovenstaande redenen besloten wordt over te gaan tot ingrijpen in 
populaties, dient deze ingreep degelijk onderbouwd te worden.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid wordt geacht dan in het geding te zijn wanneer door de aanwezigheid van een 
(zeer) groot aantal dieren een onacceptabel hoge kans optreed dat als gevolg daarvan verkeersonveilige 
situaties ontstaan, of wanneer een enkel dier of enkele dieren door hun gedrag zorgen voor 
verkeersonveilige situaties.
Vooraf dient ingeschat te worden of ingrijpen in de faunastand op de lange termijn het gewenste effect zal 
hebben. Indien aanpassing aan de verkeerssituatie of het treffen van faunawerende maatregelen 
voldoende effect heeft, verdient dit de voorkeur.

Volksgezondheid
Indien soorten, of één of meerdere individuen van een soort deel hebben aan de verspreiding van voor 
de mens schadelijke ziekten of de oorzaak vormen van situaties waarbij voor de mens schadelijke ziekten 
te verwachten zijn, is de volksgezondheid in het geding. In dergelijke situaties kan worden overwogen in 
te grijpen in de faunastand met als doel het voorkomen, bestrijden of ongedaan maken van die situaties.

Schade aan landbouwgewassen, vee of bossen
Schade aan landbouwgewassen, vee of bossen kan alleen aanleiding zijn tot ingrijpen in de populatie van 
beschermde diersoorten als er sprake is van belangrijke schade. Dit is schade die de grondgebruiker lijdt 
en waarvan redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat deze het risico voor de geleden schade draagt.

Schade aan inheemse beschermde flora of fauna
Schade aan inheemse beschermde flora of fauna ontstaat dan wanneer specifieke soorten in hun 
voortbestaan worden bedreigd, of wanneer daarvan dusdanig weinig exemplaren over dreigen te blijven 
dat een natuurlijk herstel van de populatie in het geding is. De schade moet veroorzaakt zijn door 
predatie, voedselconcurrentie of de verspreiding van dierziektes door specifieke diersoorten.

Het Faunafonds heeft een Handreiking faunaschade uitgebracht, waarin alle maatregelen staan 
beschreven die kunnen worden gehanteerd bij het bestrijden van schade aan inheemse flora en fauna. 
In principe wordt de bevoegdheid voor het ingrijpen gelegd bij de jachthouder, tenzij de gemeente inschat 
dat het ingrijpen beter door een andere partij kan worden uitgevoerd.
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4 Uitvoering van het faunabeleid

De gemeente staat toe dat op haar grondgebied wordt gejaagd door hen die daar door middel van een 
geldige jachthuurovereenkomst toe gerechtigd zijn. Aan de beoefening van de jacht worden door de 
gemeente voorwaarden verbonden. Behalve de wettelijke bepalingen die ten aanzien van jacht worden 
gesteld, gelden voor de jacht aanvullende bepalingen die in dit hoofdstuk uiteen worden gezet. De 
uitvoering van het faunabeleid zal binnen de gemeente ambtelijk worden afgehandeld, via het 
mandaatbesluit heeft de manager Ruimte het mandaat om jachthuurovereenkomsten aan te gaan.

4.1 Verhuur van jacht

Het staat de gemeente te allen tijde vrij om een jachthuurovereenkomst gemotiveerd of ongemotiveerd al 
dan niet aan te gaan. Indien er een jachthuurovereenkomst wordt gesloten, dan houdt men zich aan 
onderstaande spelregels.

4.1.1 Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de jachthouder
De jachthouder heeft de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een gezonde populatie van 
elk van de bejaagbare soorten. Gedurende het jachtseizoen zet de jachthouder (degene met een geldige 
jachthuurovereenkomst) zich in voor het handhaven van een acceptabele wildstand, met als doel om 
gedurende het gehele jaar verkeersonveilige situaties, gevaar voor de volksgezondheid, schade aan 
landbouwgewassen, vee of bossen en schade aan inheemse beschermde flora en fauna zoveel mogelijk 
te voorkomen of te beperken.

Indien er sprake is van stroperij wordt door de huurder aangifte gedaan bij de politie en doet hiervan 
schriftelijke melding bij de gemeente. De melding bij de gemeente dient voorzien te zijn van een 
duidelijke beschrijving van de aanwijzingen waaruit is gebleken dat stroperij heeft plaatsgevonden en 
waar dit heeft plaatsgevonden. Tevens dient een kopie van de politieaangifte te worden bijgevoegd.

4.1.2 Organisatie en uitvoering van de jacht
Jacht kan alleen plaatsvinden binnen de daarvoor wettelijk vastgestelde periode en met gebruikmaking 
van de wettelijk toegestane methode. De verdere organisatie is aan de wildbeheereenheid, waarbij deze 
zich in dient te zetten de jacht uit te laten voeren door de leden die rechtstreeks een 
jachthuurovereenkomst hebben met de gemeente.

4.1.3 Jachtveld
Het jachtveld omvat alleen die gronden waarvoor het genot van de jacht verhuurd is. De gemeente 
behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan het sluiten van de jachthuurovereenkomst of gedurende 
de looptijd daarvan op delen van het jachtveld de jacht te verbieden. Het verbieden van de jacht op delen 
van het jachtveld kan plaats vinden op grond van het voorkomen van bijzondere natuurwaarden of 
andere redelijke argumenten, met uitzondering van beheer en schadebestrijding binnen een bepaalde 
periode. De gemeente stelt de huurder hiervan minimaal twee maanden van de tevoren op de hoogte.
Het verbieden van de jacht op delen van het jachtveld heeft geen gevolgen voor de geldelijke 
overeenkomst tussen gemeente en huurder.

4.1.4 Jachthuurovereenkomst
De jachthuurovereenkomst wordt uitsluitend gesloten indien de potentiële huurder voldoet aan de 
daarvoor geldende wettelijke bepalingen en derhalve bevoegd is tot de uitoefening van de jacht. Ook 
dient de huurder zich ervan te verzekeren dat een ieder die de jacht uitoefent op het verhuurde hiertoe 
volgens de wet bevoegd is. Indien meerdere potentiële huurders een aanvraag doen voor hetzelfde 
gebied, wordt er gekeken wie de oppervlakte het meest nodig heeft om tot het wettelijke oppervlakte van 
40 hectare te komen. Indien allen voldoen aan de 40 hectare-eis, wordt er een jachthuurovereenkomst 
met één van de potentiële huurders opgemaakt. 

De huurder mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente het genot van jacht niet 
onderverhuren aan derden. De huurder dient onderhuurders op voorhand aan de gemeente voor te 
stellen, waarbij de gemeente zich het recht voorbehoudt om zonder opgaaf van redenen onderverhuur 
aan specifieke personen te verbieden.
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Met het sluiten van de jachthuurovereenkomst tussen de gemeente en huurder zijn een aantal 
bepalingen van kracht. Indien de huurder de jacht onderverhuurt met toestemming van de gemeente zijn 
deze bepalingen onverminderd van kracht op de overeenkomst die wordt gesloten tussen huurder en 
onderhuurder. 

Het betreft de volgende bepalingen:

1. Huurder is verplicht zich tijdens de uitoefening van de jacht te gedragen naar de 
aanwijzingen van de verhuurder.

2. Huurder is te allen tijde verplicht zich te houden aan de bepalingen van de Flora- en 
faunawet, ook aangaande andere zaken dan jacht.

3. Huurder is verplicht bij de uitoefening van de jacht zoveel mogelijk rekening te houden met 
de belangen van de gebruikers van de gronden waarvoor de jacht gehuurd is, evenals van de 
gebruikers en rechthebbenden op aangrenzende gronden en wateren.

4. Huurder is verplicht bij de uitoefening van de jacht de nodige voorzichtigheid te betrachten, 
zodat op het land of op aangrenzende gronden aanwezig vee niet wordt opgejaagd, 
gewassen niet worden beschadigd, hekken worden gesloten en geen gevaar bestaat voor 
het treffen van mensen, vee, voertuigen, opstallen of voorzieningen.

5. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat op of in het jachtveld geen afval, waaronder ook 
wordt verstaan patroonhulzen, wordt achtergelaten.

6. Het is de huurder niet toegestaan om, om welke reden dan ook, bij te voederen, tenzij dit 
noodzakelijk is tenzij dit vanuit overig beleid is toegestaan voor dat specifieke geval. De 
huurder dient hiertoe een verzoek in bij de gemeente, waarin de noodzaak tot bijvoederen 
wordt aangetoond.

7. Het is de jachthouder toegestaan anderen dan de jachthouder in het jachtterrein te laten 
jagen, echter alleen in het gezelschap van de jachthouder.

8. Het is de huurder, of zij die handelen in opdracht van of met toestemming van de huurder, 
niet toegestaan aanpassingen te doen in de inrichting van het terrein of te sturen in de 
ontwikkeling van de begroeiing met als doel het beïnvloeden van de faunastand in het terrein 
of de omgeving daarvan. Een uitzondering hierop is wanneer bovengenoemde handelingen 
geschieden in opdracht van en met nadrukkelijke toestemming van de gemeente. Opdracht 
of toestemming kan alleen worden gegeven middels een schriftelijke, door de gemeente 
ondertekende verklaring.

9. Het is de huurder niet toegestaan dieren in het terrein uit te zetten of planten uit te zaaien, te 
planten of op andere wijze te verspreiden met als doel dieren van buiten het terrein aan te 
trekken. Evenmin is dit toegestaan om andere redenen wanneer dit tot gevolg heeft dat 
dieren van buiten het terrein worden aangetrokken.

De duur van de jachthuurovereenkomst heeft een looptijd van zes jaar, waarna de overeenkomst 
automatisch komt te vervallen. De huurder heeft geen recht op verlenging van de overeenkomst, noch 
kan hij een optie nemen op een nieuwe overeenkomst. Na het verstrijken van de looptijd staat het de 
gemeente vrij al dan niet een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Daarbij heeft de gemeente geen enkele 
verplichting ten opzichte van de huurder van de voorgaande zes jaren, het staat de verhuurder vrij de 
overeenkomst te sluiten met een ander dan de voorgaande huurder of niet. 
In bijlage 2 is een model jachthuurovereenkomst opgenomen.

4.2 Vergoeding

De verhuur van jacht geschiedt tegen een door de huurder te betalen vergoeding. De vergoeding betreft 
een bedrag per jaar te voldoen binnen de gestelde periode welke opgenomen is in de 
jachthuurovereenkomst. De gemeente stuurt jaarlijks een brief ter herinnering van de betaling van de 
vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt door de gemeente op ambtelijk niveau vastgesteld op 
€10, - per jaar per jachthuurovereenkomst, ongeacht de grootte van het verhuurde.

Indien om welke reden dan ook op een of meerdere delen van het jachtveld de jacht wordt verboden, 
heeft dit geen gevolgen voor de totale verschuldigde vergoeding.
Indien als gevolg van onjuist handelen of het nalaten van zaken wordt besloten bevoegdheden die deel 
uitmaken van de jachthuurovereenkomst in te trekken, heeft dat geen gevolgen voor de totale 
verschuldigde vergoeding.
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Indien als gevolg van onjuist handelen of het nalaten van zaken wordt besloten de 
jachthuurovereenkomst die eerder aan de huurder was verstrekt in te trekken, heeft dat geen gevolgen 
voor de totale verschuldigde vergoeding.

4.3 Sancties

Ingrijpen in de faunastand kan worden gedaan door diegenen die daartoe door de gemeente uit het 
oogpunt van jacht of schadebestrijding zijn gerechtigd. Indien door hen bewust of onbewust handelingen 
worden uitgevoerd of nagelaten met nadelige gevolgen voor de faunastand, kunnen daar door de 
gemeente sancties aan worden verbonden.
Deze sancties zijn evenzeer van toepassing indien handelingen worden uitgevoerd of nagelaten door de 
medejagers van de jachthouder. De jachthouder wordt op deze handelingen aangesproken. Dit laatste 
zal van geval tot geval worden overwogen en is afhankelijk van de ernst van de overtreding en de 
gevolgen daarvan.

Indien het bovengenoemde overtredingen betreft ten opzichte van de bepalingen van de Flora- en 
faunawet, zal hiervan door de gemeente aangifte worden gedaan en de gemeente zal dit melden bij de 
relevante instanties, te weten: de politie, AID, provincie en de WBE.

Indien het uitvoeren of nalaten van handelingen als bedoeld in dit hoofdstuk verstrekkende gevolgen 
heeft, kan dit voor de gemeente aanleiding zijn voor het eenzijdig ontbinden van de 
jachthuurovereenkomst en het intrekken van enkele of alle bevoegdheden ten aanzien van het ingrijpen 
in de faunastand.
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Bijlage 1 Soortentabellen
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Bijlage 2 Model jachthuurovereenkomst

OVEREENKOMST
Voor de huur en verhuur van het genot van de jacht

(als bedoeld in artikel 34 lid 1 Flora- en Faunawet)

De ondergetekenden:

 de gemeente Brummen, gevestigd aan de Engelenburgerlaan 31, 6971 BV te Brummen, ten deze 

vertegenwoordigd door de heer ……., Manager Ruimte, hierna te noemen: "verhuurder"

 de heer ….., wonende ……, …. te ……..,hierna te noemen: "de huurder"

verklaren te hebben verhuurd, respectievelijk in huur aan te nemen:

Het genot van de jacht op de navolgende gronden, ten aanzien waarvan verhuurder gerechtigd is tot het 
genot van de jacht, te weten:

de percelen kadastraal bekend

Gemeente Sectie Nummer Grootte in ha
…..     ..   …… 00.00.00
….     ..   …… 00.00.00
Totaal groot 00.00.00 ha
En zulks onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Artikel 1
De huur is aangegaan voor de periode van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2016. Indien de huurder voor 
expiratie van dit contract overlijdt, gaat het jachtrecht niet over op zijn erfgenamen, maar vervalt het aan 
verhuurder.

Artikel 2
De huursom bedraagt € 10,- per jaar, vooraf te betalen voor of op 1 april van ieder jaar op een nader door 
verhuurder aangegeven wijze. Voor het eerste jaar wordt de uiterste betaaldatum vastgesteld op 1 januari 
2010.

Artikel 3
De betaling moet zonder enige korting of schuldvergelijking en uiterlijk op de vervaldag geschieden. Bij 
niet tijdige betaling betaalt de huurder de wettelijke rente vanaf de dag, waarop de betaling uiterlijk had 
moeten geschieden tot aan de dag van betaling, onverminderd het recht van de verhuurder om wegens 
wanbetaling ontbinding van de overeenkomst al dan niet met schadevergoeding te verordenen.

Artikel 4 
De huurder wordt geacht het gehuurde volkomen te kennen en heeft aldus nimmer aanspraak op 
vermindering van de prijs terzake van verkeerde opgave en grootte, aard of belendingen van het 
gehuurde. Hij kan evenmin vermindering, kwijtschelding of teruggave van huurpenningen vorderen voor 
schade en onheilen, hoe ook genaamd, door gewone of buitengewone, voorziene en onvoorziene 
omstandigheden veroorzaakt.

Artikel 5
Huurder mag zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het genot van de jacht niet onderverhuren, 
geen vergunningen tot jagen afgeven of de huur geheel of gedeeltelijk aan anderen overdoen.
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Artikel 6
Huurder is bevoegd hetzij alleen, hetzij in gezelschap van derden, van de hem bij overeenkomst 
verleende rechten gebruik te maken.

Artikel 7
Verhuurder behoudt zicht het recht voor op het gehuurde werken uit te voeren of te doen uitvoeren, 
zonder dat huurder daardoor enig recht op schadevergoeding zal kunnen doen gelden.

Artikel 8
Het is verboden te jagen in de onmiddellijke omgeving van woningen, tuinen en kwekerijen. Het is 
eveneens verboden daar honden los te laten lopen.

Artikel 9
De huurder is gehouden bij de uitoefening van de jacht de vereiste zorgvuldigheid te betrachten, welke 
geboden is ten aanzien van vee, de te velde staande gewassen, het sluiten van hekken en de overige 
belangen van gebruikers van of rechthebbenden op de desbetreffende gronden.

Artikel 10
De huurder wordt, na hiervoor schriftelijke toestemming van de verhuurder te hebben ontvangen, 
toegestaan zijn jacht voor eigen rekening te doen bewaken.

Artikel 11
De huurder is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door wild. Dat geldt voor zover deze schade is 
ontstaan tijdens het jachtseizoen als gevolg van het onvoldoende handhaven van een acceptabele 
wildstand. In alle andere gevallen is de grondgebruiker verantwoordelijk voor schade aangericht door 
diersoorten. Dit geld ook wanneer hetgeen in het Faunabeheerplan is verwoord, niet naar behoren is 
uitgevoerd.

Artikel 12
Indien de huurder de huurvoorwaarden overtreedt en of bij overtreding van de Flora- & Faunawet, is 
verhuurder bevoegd de huur te doen beëindigen op zodanig tijdstip, als hij verkiest, zonder rechterlijke 
tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In dit geval blijven de huurpenningen ten 
volle verschuldigd.

Artikel 13
Verhuurder heeft het recht deze overeenkomst op elk gewenst tijdstip tussentijds door opzegging te doen 
eindigen, onverminderd het in de voorgaande artikelen bepaalde, indien de huurder naar het redelijk 
oordeel van verhuurder en na behoorlijk gedane waarschuwing door verhuurder niet binnen de daarbij 
gestelde termijn, datgene doet of nalaat, hetgeen hem is aangezegd door verhuurder. Eveneens verplicht 
de huurder zich als een, volgens de daartoe opgestelde regelen in het jachtveld, weidelijk jager te 
gedragen.

Artikel 14
Voor de tenuitvoerlegging van dit contract kiezen partijen domicilie ten huize van verhuurder.

Artikel 15
Alle kosten op dit contract vallende zijn voor rekening van huurder.

Aldus opgemaakt en getekend 

Brummen d.d. ………………2010 ………. d.d. ……………..2010

De gemeente:
Burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

.................. ................

…….. – Manager Afdeling Ruimte Dhr. …………
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Bijlage 3 Jachtperiode

De soorten die vallen onder de noemer wild, kunnen worden bejaagd in het daarvoor vastgestelde 
jachtseizoen. In onderstaand overzicht is per soort aangegeven wanneer het jachtseizoen is geopend. 
Onderstaande gegevens zijn overgenomen uit de teksten van de Flora- en faunawet, editie 2005. Deze 
gegevens kunnen gewijzigd worden en dienen derhalve jaarlijks te worden gecontroleerd.

Haas: 15 oktober tot en met 31 december van zonsopgang tot zonsondergang
Fazanthanen: 15 oktober tot en met 31 januari van zonsopgang tot zonsondergang
Fazanthennen: 15 oktober tot en met 31 december van zonsopgang tot zonsondergang
Patrijs:  De jacht op de patrijs is permanent gesloten
Wilde eend: 15 augustus tot en met 31 januari van zonsopgang tot zonsondergang
Konijn: 15 augustus tot en met 31 januari van zonsopgang tot zonsondergang
Houtduif: 15 oktober tot en met 31 januari van zonsopgang tot zonsondergang
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Bijlage 4 Kaarten bejaagbare eigendommen gemeente

Kaartdeel A
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Kaartdeel B

Kaartdeel C
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Kaartdeel D

Kaartdeel E
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Kaartdeel F

Kaartdeel G


