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Datum : 13 oktober 2011 

Aan : Statencommissie RGW.  

Van : Gedeputeerde Staten   

 

Verzoek uit Provinciale Staten, Statencommissie MME toesturen rapporten:  

1.   Onderzoek:“Aanrijdingen met reeën in de provincie Utrecht” en 

2.   Deel onderzoek ‘Gezondheid aangereden reeën provincie Utrecht, 2010’  

 
De Partij van de Dieren wil graag genoemde rapporten over reeën ontvangen. De rapporten zijn in 2010 in opdracht 

van ons (Afdeling vergunningenverlening, team natuur en landschap) en onder het projectleiderschap van de 

Faunabeheereenheid Utrecht opgesteld en de resultaten zijn door Terra Salica gepresenteerd bij de traditionele 

nieuwjaarsbijeenkomst Flora- en faunawet 2011.   

Hoewel de primaire vraag uit de Statencommissie MME komt bieden wij het tegelijkertijd uw commissie aan i.v.m. 

de aspecten van de Flora- en faunawet.     

  

De onderzoeksvragen waren:  

•de oorzaken en verspreiding (in tijd en ruimte)van aanrijdingen met reeën 

•duidelijkheid verkrijgen waardoor de laatste jaren het aantal geregistreerde aantal aanrijdingen is toegenomen 

•concrete oplossingen aanbieden die tot een significante afname leiden van het aantal aanrijdingen met reeën  

 

Alsmede Inzicht verkrijgen in de gezondheid van aangereden reeën in de provincie Utrecht in 2010, en in het belang 

van de gezondheid als factor die de aanrijdingen kan hebben beïnvloed. 

 

Kortheidshalve verwijzen wij u naar pagina 5 van het hoofdrapport voor de samenvatting en pagina 60 e.v. voor de 

aanbevelingen en adviezen o.a. gericht op het nemen van verkeersmaatregelen en populatiebeheer. 

 

Met betrekking tot de verkeersmaatregelen zijn alle in het onderzoek betrokken wegen waarvan locatiegegevens 

aanwezig waren in het veld bezocht en zijn beoordeeld op oorzaken voor het optreden van hotspots. Indien hotspots 

konden worden aangewezen en een oorzaak kon worden aangewezen zijn in het rapport een of meerdere 

locatiegerichte maatregelen geformuleerd. 

Met betrekking tot het populatiebeheer gaat het om afschot als beheermiddel om het aantal aanrijdingen met reeën te 

verminderen (ontheffingenbeleid artikel 68 Flora- en faunwet, motief verkeersveiligheid).  

   

Het deelonderzoek toont aan dat de aangereden reeën in de provincie Utrecht in 2010 over het algemeen gezond 

waren. Slechts in enkele gevallen zal de gezondheid van het ree de kans op een aanrijding mogelijk beïnvloed 

hebben. De ziektebeelden van deze gevallen waren divers. In 2010 was er geen aanwijzing voor een bijdrage van 

een specifiek gezondheidsprobleem aan de aanrijdingen.  

 

In het rapport worden geen uitspraken gedaan over de realisatie van de aanbevelingen. Het rapport zal zijn weg 

moeten vinden naar bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders, die kansrijke combinaties zien waarin de 

aanbevelingen van dit rapport kunnen meeliften.  

 


