Ontheffing overwinterende gans
Op 1 oktober is de ontheffing overwinterende gans ingegaan. Al enige weken is de machtiging in FRS
aan alle WBE’s in Gelderland doorgeschreven. Met deze ontheffing is het mogelijk schade te bestrijden
veroorzaakt door de grauwe en kolgans, van een half uur voor zonsopgang tot 12.00 uur. Er zijn
beperkingen in Natura 2000 gebieden en zijn ganzenfoerageergebieden buiten gesloten. Het gebruik
van lokmiddelen of dode ganzen is niet toegestaan.
FRS, stand van zaken
Het is u vast niet ontgaan dat we dit jaar zijn overgeschakeld naar volledig digitaal werken via FRS. De
voorlichtingsavonden over FRS zijn goed bezocht. Inmiddels zijn in iedere regio meerdere
voorlichtingen geweest en merken we dat er goed met FRS wordt gewerkt.
Een woord van waardering is op zijn plaats voor alle secretarissen, coördinatoren en WBE-leden die
binnen hun geledingen het voortouw hebben genomen om de leden verder wegwijs te maken met het
systeem. De registratie in FRS zal er toe bijdragen dat we, met gegevens uit andere bronnen zoals
NWRS, straks beter in staat zijn om nieuwe ontheffingsaanvragen te onderbouwen.
FRS, verkrijgen machtiging en rapporteren maatregelen
Hebt u een machtiging nodig om schade te bestrijden of populatiebeheer toe te passen, dan kunt u als
jacht(akte)houder of combinant in FRS een machtiging verkrijgen doordat de WBE secretaris u deze al
heeft doorgeschreven.
Nadat u bent ingelogd selecteert u Beheer – Algemene machtigingen – Machtigingen. Klik op het
potloodje van de gewenste toegewezen machtiging, activeer en print vervolgens de machtiging. Zet de
machtiging op inactief zodra u de machtiging een periode niet gebruikt.
Om te rapporteren klikt u op Registratie maatregelen en selecteert u een maatregel, bv. bejaagd als u
afschot wilt melden. Vul de invoervelden in en sla op. Als u dat handig vindt, kunt u ook meerdere
handelingen gelijktijdig invoeren via het menu Melden – Maatregelen. U dient vóór de afloopdatum te
rapporteren. Rapporteert u niet tijdig, dan ontvangt u automatisch een e-mail bericht dat u nog 14 dagen
de tijd heeft om te rapporteren. Doet u dit niet dan wordt uw machtiging geschorst. Neem dan contact
op met de FBE.
Nieuwe faunabeheerplannen en ontheffingen
Op dit moment ligt de ontheffing voor meerkoet in ontwerp ter inzage bij de provincie. Zienswijzen
kunnen nog tot 17 oktober worden ingediend. Hopelijk kan de ontheffing korte tijd later definitief worden
gemaakt zodat de FBE deze kan doorschrijven naar de WBE’s.
Voor bestrijding van schade door konijnen in teelten, dijken, sportparken en begraafplaatsen is een
nieuw faunabeheerplan opgesteld. Het plan is aangevuld met op- en aanmerkingen uit de praktijk door
een meeleesgroep uit de achterban van de FBE. De definitieve aanvraag is/wordt ingediend.
Voortgang fusie FBE’s Gelderland
Dit najaar werken we onze fusieplannen verder uit om op 1 januari 2013 als FBE-Gelderland te kunnen
starten. Concreet wordt o.a. gewerkt aan nieuwe statuten, een geschillenregeling en financiering. Met
de provincie zijn we gestart om de pilots van de nieuwe kadernota faunabeleid invulling te gaan geven.
Eén van de zaken die in dat kader met voorrang worden opgepakt, is de nadere verkenning over de
wijze van vertegenwoordiging van verschillende geledingen in het bestuur.

Faunafonds
Onlangs heeft het bestuur van het Faunafonds besloten de tegemoetkomingen te versoberen om te
kunnen voldoen aan de besparingeis van het Rijk en het IPO. Met ingang van 1 oktober 2012 is de
schapengrasregeling geschrapt.
De aanvrager betaalt voortaan een behandelbedrag van 300 euro aan het Faunafonds. De aanvraag is
uitsluitend digitaal in te dienen. Er wordt nog bekend gemaakt wanneer de maatregel ingaat.
Voor meer informatie: www.faunafonds.nl en www.ipo.nl (nieuwsbrief 4, Vitaal platteland).

