Bijlage 2 behorende bij de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

Afwegingskaders en voorwaarden beheer soorten Habitatrichtlijn

Bever (Castor fiber)
Provinciaal beleid

De bever maakt een positieve ontwikkeling door in de provincie.
Dankzij beschermde maatregelen en introducties heeft de soort zich
de afgelopen jaren goed kunnen vestigen en verspreiden.
Door de toename van het aantal bevers kunnen ook problemen
ontstaan. Met name doordat de dieren, vanwege hun leefwijze,
schade kunnen aanbrengen aan waterkeringen en andere
voorzieningen die de veiligheid van burgers en bedrijven tegen
wateroverlast moeten verzekeren. Daarnaast is er kans op schade aan
gewassen.
GS kunnen, indien bevers de openbare veiligheid in gevaar brengen
of ernstige schade veroorzaken ontheffing op voorhand of incidentele
ontheffing verlenen.
Ontheffing wordt enkel verleend voor het vangen en verplaatsen van
bevers en het onder strikte voorwaarden verwijderen/vernietigen van
beverdammen (waaronder ook verstaan om geknaagde bomen) en
verblijfplaatsen.
Indien een dergelijke ontheffing wordt verleend zullen GS aan de
ontheffing strikte voorwaarden verbinden en onder formulering van
strikte kaders toestaan dat het vangen en weer elders loslaten zodanig
wordt uitgevoerd dat de dieren, of de populatie, hierdoor geen
onnodig risico lopen of de overlevingskansen afnemen.

Wettelijke belangen





In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of
andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen,
veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen
van eigendom.

Staat van instandhouding
Landelijk
(minez.nederlandsesoorten.nl)




Rode lijst van zoogdieren (2009)

Gevoelig.

Trend verspreiding Noord-Brabant




Passende en doeltreffende maatregelen

Als benoemd in een door GS goedgekeurd beverprotocol, waarin
afdoende borging is opgenomen dat het vangen of verplaatsen niet

Zeldzaam;
Stabiel of toegenomen.

Toenemend;
Verspreiding vooral langs de grote rivieren en beeksystemen aan
de noord- en westzijde van de provincie.

Bever (Castor fiber)
kan leiden tot negatieve gevolgen voor de dieren of hun populatie)
en/of een later door BIJ12/Faunafonds te ontwikkelen
Faunaschadepreventiekit Bever.
Middelen




Vangkooien
Kastvallen.

Periode(n) en tijdstippen



Het gehele jaar

Gebied



Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van
concrete dreigende ernstige schade of gevaar.

Voorwaarden/voorschriften

Ontheffing wordt alleen verleend of opdracht wordt alleen gegeven
indien:
aantoonbaar gewerkt wordt met een door GS goedgekeurd
beverprotocol;
aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in
onvoldoende mate effectief zijn;
verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op
regionaal en lokaal niveau niet in het geding kan komen.

