Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade
De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) adviseert provincies over het
voorkomen en bestrijden van faunaschade, het onderzoek daarnaar en faciliteert hen in
het maatschappelijk debat erover. De MARF is in 2017 ingesteld door de 12
provinciebesturen. De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de
provincies over het provinciale faunaschadebeleid.
De leden van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade
De leden van de Adviesraad hebben volgens een opgestelde profielschets ruime
bestuurlijke ervaring, kennis van de provincie en ieder lid heeft afzonderlijk kennis op
één van de volgende terreinen: jacht, landbouw, natuurbescherming (zowel
gebiedsbescherming als soortenbescherming), dierenbescherming, wetenschap met
nadruk op dierenecologie of het faciliteren van debat over faunaschade. En beschikken
bij voorkeur over aantoonbare betrokkenheid en kennis van het faunabeheer.
De Adviesraad is onafhankelijk. De leden zitten zonder last of ruggenspraak in de
Adviesraad en zijn nadrukkelijk niet een vertegenwoordiger van belangenorganisaties.
BIJ12 voert het secretariaat van de raad.
Samenstelling Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade
de heer drs. G. Beukema (voorzitter)
de heer drs. C.J. Kalden (natuur)
mevrouw J.F. Snijder- Hazelhoff (jacht)
de heer prof. dr. H.A.C. Runhaar (wetenschap)
mevrouw drs. H.M. van Veen (dierenwelzijn)
heer A.P. Verhorst (landbouw)
Het Adviesprogramma
De MARF heeft in haar adviesprogramma bepaald over welke thema’s zij advies wil
uitbrengen aan de 12 provincies. Het rapport met adviesprogramma is eind 2017
aangeboden aan de bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO. De Raad
heeft in haar adviesprogramma de volgende thema’s benoemd:
1.
2.
3.
4.

Gebiedsgericht faunaschadebeleid
Maatschappelijke optimalisatie systematiek tegemoetkoming faunaschade
Robuuste ganzenaanpak
Advies Faunabeheereenheden

Het eerste thema betreft een door de provincies aangekondigd adviesverzoek. De andere
twee thema’s betreffen voorstellen voor ongevraagde adviezen naar aanleiding van
suggesties van de provincies, de Commissie Onderzoek Faunazaken en de organisatie
BIJ12. De MARF wil haar adviezen richten op de balans tussen de bescherming van
natuurlijk in het wild levende dieren en faunaschadebestrijding. De Raad pleit voor het
maatschappelijk rendement als leidend beginsel voor een effectieve
uitvoering. Daarnaast wil de Raad haar adviezen onderscheidend positioneren in de
uitvoeringsstrategie “voorkomen-bestrijden-betalen” die voor de schadeaanpak in het
faunabeheer geldt.
Maatschappelijk effecten
Bij de advisering wil de Raad aangrijpingspunten benoemen voor de onderlinge
samenwerking tussen de provincies. Ook streeft de Raad naar adviezen van
beschouwende aard, op hoofdlijnen, niet te gedetailleerd of te instrumenteel. De Raad
heeft gekozen voor onderwerpen die in meerdere provincies spelen en waarbij sprake is
van maatschappelijke effecten. De Raad wil de uit te brengen adviezen baseren op zo
wetenschappelijk mogelijk onderbouwde feiten.

De Adviesraad heeft volgens haar instellingsbesluit tot taak gevraagd en ongevraagd:
• te adviseren aan de provincies over het voorkomen en bestrijden van faunaschade
en het toe te passen instrumentarium daarbij;
• te adviseren over onderzoeksresultaten om faunaschade te kunnen voorkomen en
bestrijden; en
• te faciliteren (in het kader van haar adviestaak) van het maatschappelijk debat.
De Adviesraad heeft de volgende adviezen opgeleverd:
•
•
•
•

‘Verbinden en vernieuwen, naar een nieuwe balans tussen preventie en vergoeding’
(december 2018).
Tussenadvies ‘Op weg naar een robuust ganzenbeheer’ (november 2019)
Advies Faunabeheereenheden ‘Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen’
(september 2020)
Advies ‘Ganzen zonder grenzen, advies voor een robuust & gebiedsgericht
ganzenbeheer’ (mei 2021)

Meer informatie over het adviesprogramma en de bijbehorende adviesrapporten vindt u
op bij12.nl/marf.

