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Inleiding

De Tijdelijke verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2002 vervalt met ingang van 01 januari
2004. Deze verordening vormt een uitwerking van de bevoegdheid in artikel 65 van de Flora- en faunawet. Dit
artikel maakt het mogelijk om een vrijstelling op te stellen van het verbod op bepaalde handelingen uit de Flora-
en faunawet, in het geval van schade of dreigende schade door beschermde maar niet bedreigde inheemse
diersoorten.

In de toelichting bij de verordening van 2002 is opgenomen dat na een evaluatie overwogen zal worden de
verordening bij te stellen. Deze evaluatie heeft, in overleg met de Faunabeheereenheid Utrecht, plaatsgevonden.
Gebleken is dat er slechts in geringe mate aanleiding is om de verordening bij te stellen met betrekking tot
andere beschermde diersoorten. Wel is uitbreiding van de verordening met toevoeging van het gewas maïs bij
schade door kraaien noodzakelijk gebleken. Ook is een aanvulling noodzakelijk gebleken met betrekking tot
omschrijving van de gebieden bij schade door kraaien. Toegevoegd is dat het doden van kraaien is toegestaan op
percelen met ingeplante tuin- of akkerbouwgewassen en op percelen met rijpende maïs (gebonden aan plaats en
tijd). Tot slot is de redactie van de verordening enigszins aangepast, onder meer vanwege opmerkingen van de
gebruikers van de verordening (politie, grondgebruikers, jagers) en zijn de middelen opgenomen die toegestaan
zijn bij schadebestrijding.

Concreet houden de wijzigingen van de verordening in:
- redactie van de verordening;
- het benoemen van de middelen die gebruikt mogen worden bij schadebestrijding op grond van de

verordening (artikel 2 lid 3).
- toevoeging van het begrip ‘ingeplante tuin- en akkerbouwpercelen’ (bijlage II artikel 2 onder b) ;
- een uitbreiding van het gebied voor het doden van de Zwarte kraai met percelen met maïs in rijpende fase

(bijlage II artikel 2 onder c);
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 Ontwerp-besluit

Verordening van provinciale staten van Utrecht van ………..2004, tot het toestaan van handelingen met
betrekking tot beschermde inheemse diersoorten (Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004)

Provinciale Staten van Utrecht

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 december 2003, dienst/sector REG/RER, nummer
2003REG003150i.

Gelet op artikel 65, vierde lid, van de Flora- en faunawet

Besluiten:
Artikel 1

Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij of wateren als
bedoeld in artikel 65, vijfde lid van de Flora- en faunawet, is het de gebruiker van grond of opstallen als bedoeld
in de artikelen 65, vierde lid, en 66 van die wet toegestaan om, in afwijking van artikel 10 van die wet, dieren,
behorende tot de in bijlage I genoemde soorten te verontrusten, voor zover die soorten zijn aangewezen
krachtens artikel 65, eerste lid, onder b van die wet.

Artikel 2

1. De in het eerste lid bedoelde gebruiker van grond of opstallen is het voorts toegestaan om, in afwijking van
artikel 9 van de wet, de in bijlage II genoemde diersoorten te doden, te vangen, te bemachtigen of met het
oog daarop op te sporen.

2. De in het eerste lid bedoelde toestemming geldt slechts onder de in bijlage II aangegeven beperkingen.
3. De in het eerste lid bedoelde handelingen mogen voorts slechts worden uitgevoerd met de middelen geweer

en jachtvogel als bedoeld in artikel 5 van het Besluit schadebestrijding dieren, tussen zonsopgang tot
zonsondergang.

4. Uiterlijk de dag voorafgaande aan het verrichten van handelingen als bedoeld in het eerste lid meldt degene
die daarvoor verantwoordelijk is dit schriftelijk of elektronisch aan gedeputeerde staten op een door hen
beschikbaar te stellen formulier.

Artikel 3

Gedeputeerde staten kunnen bijlage I en bijlage II wijzigen, gehoord het Faunafonds.

Artikel 4

Niet nakoming van artikel 2, vierde lid, wordt gestraft met een geldboete van de 1e categorie.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004.

Voorzitter,

Griffier,
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Bijlage I, bedoeld in artikel 1 van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht
2004

Nederlandse naam     Latijnse naam

1. Brandgans           Branta leucopsis
2. Kolgans               Anser albifrons
3. Grauwe gans       Anser anser
4. Rietgans              Anser fabalis
5. Knobbelzwaan    Cygnus olor
6. Meerkoet             Fulica atra
7. Wilde eend          Anas platyrhynchos
8. Smient                 Anas penelope
9. Kauw                   Corvus monedula
10. Roek                    Corvus frugilegus
11. Zwarte kraai        Corvus corone corone
12. Ekster                  Pica pica
13. Spreeuw              Sturnus vulgaris
14. Haas                    Lepus europeus
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Bijlage II, bedoeld in artikel 2 van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht
2004

1. Spreeuw:
in de periode van 1 juni tot en met 31 oktober op of nabij percelen met rijpend fruit.

2. Zwarte kraai:
a. in de periode van 1 juni tot en met 31 oktober op of nabij percelen met rijpend fruit;
b. op of nabij ingezaaide grasland- of ingezaaide of ingeplante tuin- en akkerbouwpercelen, gedurende een

periode van zes weken vanaf het moment van inzaaien/ inplanten;
c. op of nabij percelen met maïs in de periode van 15 april tot 15 november.
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Toelichting op de verordening

Aan provinciale staten

Vrijstelling van de verbodsbepalingen betreffende beschermde inheemse diersoorten

Algemeen

Het is op grond van de Flora- en faunawet verboden om beschermde inheemse diersoorten te doden, te
vangen, te bemachtigen, met het oog daarop op te sporen of beschermde inheemse diersoorten
opzettelijk te verontrusten (artikelen 9 en 10 Flora- en faunawet). Tevens is het verboden om nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een
beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te
verstoren (artikel 11 Flora- en faunawet). Het is eveneens verboden om eieren van dieren, behorende
tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te
vernielen (artikel 12).
Op grond van een provinciale verordening kan de grondgebruiker, in afwijking van de artikelen 9, 10,
11 en 12 van de Flora- en faunawet,  worden toegestaan handelingen te verrichten ter voorkomen van
belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. Dit is slechts
toegestaan wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt
gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

In de "Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004"  is de vrijstelling geregeld voor
het opzettelijk verontrusten van soorten, die in de provincie Utrecht veelvuldig belangrijke schade aan
gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren veroorzaken. De voorliggende vrijstelling is
een voortzetting van de ‘Tijdelijke verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2002’.
Deze verordening vervalt met ingang van 1 januari 2004. De reden van de tijdelijkheid was dat bij de
invoering van de Flora- en faunawet per 1 april 2002 is gesteld dat voor sommige diersoorten geen
cijfermatig onderbouwd schadeverleden bestond, omdat ze onder de vorige wetgeving volledig
bejaagbaar waren. Gedurende een periode van 2 jaren zou vervolgens op grond van
schadeontwikkeling moeten blijken voor welke diersoorten verdergaande maatregelen noodzakelijk
zouden zijn.

Informatie uit onderzoek in combinatie met informatie over schade die voortvloeide uit
ontheffingaanvragen gedurende de afgelopen twee jaren gaf slechts in geringe mate aanleiding tot
bijstelling van de bestaande vrijstelling. Uit ingezonden meldingformulieren blijkt dat zowel in 2002
als in 2003 veelvuldig en in de gehele provincie door grondgebruikers gebruik is gemaakt van de
vrijstelling, zowel in de fruitteelt (spreeuw en Zwarte kraai) als op ingezaaide gewassen (Zwarte
kraai). Uitgangspunt is dat door het doden van zwarte kraaien tevens gelegenheid bestaat om de veelal
gelijktijdig aanwezige kauwen en/ of roeken te verontrusten en daarmee belangrijke schade wordt
voorkomen.

In 2003 zijn 9 ontheffingen voor het doden van kraaiachtige vogels verleend. In 5 gevallen ging het
om toepassing van het aanvullende middel vangkooi voor de soorten Kauw en/ of Zwarte kraai in de
fruitteelt en in 3 gevallen om gebruik van het middel geweer in de fruitteelt voor de soorten Roek en
Kauw.
Tenslotte werd 1 ontheffing verleend voor het doden van zwarte kraaien ter voorkoming en bestrijding
van schade aan het gewas mais in de rijpingsfase. Omdat maïs in de gehele provincie wordt verbouwd
en verzoeken tot ontheffing uit diverse gebiedsdelen werden gedaan, is de ontheffing verleend aan de
Faunabeheereenheid Utrecht voor haar gehele werkgebied.
Het is voor deze laatstgenoemde situatie dat wij nu de huidige vrijstellingbepalingen uitbreiden met
het gewas maïs voor de gehele groeiperiode. Het is geen lokaal probleem en bovendien is het
aannemelijk dat verzoeken om ontheffing jaarlijks zullen worden ingediend. Er wordt vastgehouden
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aan het standpunt dat door doden van zwarte kraaien de eventueel gelijktijdig aanwezige andere
kraaiensoorten slechts behoeven te worden verontrust.

De afgelopen twee jaren geven landelijk nogal wat ontwikkelingen te zien ten aanzien van de
vermeende schadelijkheid van soorten. Momenteel wordt bij het rijk verandering van wet- en
regelgeving voorbereid om soorten toe te voegen, over te hevelen van de provinciale naar de landelijke
lijst van schadeveroorzakende dieren, of aanvullende belangen op te nemen als reden voor toepassing
van een vrijstellingverordening.
Wij nemen daarom de vrij te stellen soorten met de bij die soorten te noemen condities waaronder zij
zijn vrijgesteld op in aparte bijlagen bij het besluit. Op deze wijze kan snel worden ingespeeld op
wettelijke ontwikkelingen.

De tekst van deze vervangende vrijstelling voor de provincie Utrecht is meer aangepast aan de in de
Flora- en faunawet gebezigde relevante teksten. Ook is gekozen om de in te zetten middelen duidelijk
te benoemen. Verder is in lid 2 onder b van bijlage II toegevoegd dat vers ingeplante tuin- of
akkerbouwgewassen gedurende 6 weken na aanplant kunnen worden beschermd tegen mogelijke
kraaienschade. Gebleken is dat kiemplanten of stekjes van handmatig, al dan niet onder folie
aangebrachte planten ook door kraaien worden bezocht. De schade ontstaat doordat de vogels de
plantjes uit de grond trekken tijdens het zoeken naar voedsel.

In artikel 3 is gehandhaafd dat de grondgebruiker of diens schriftelijke vertegenwoordiger aan de
provincie dient te melden dat van de vrijstelling gebruik gemaakt gaat worden. Dit is gewenst om te
blijven bezien of de vrijstelling een nuttig instrument is. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor
gerichte controle op naleving van de door de provincie gestelde voorschriften.

Gelet op de ervaringen van de afgelopen twee jaren  wordt onvoldoende onderbouwing aanwezig
geacht om voor alle soorten vrijstelling te geven voor maatregelen die verder reiken dan opzettelijk
verontrusten. In de Nota van toelichting van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren schrijft de
Staatssecretaris dat de provincies bij de op te stellen verordening ter zake van het vangen en doden van
dieren de nodige terughoudendheid dienen te betrachten.

Wij kunnen echter, als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt
gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, ten aanzien van beschermde inheemse
diersoorten ontheffing verlenen van het verbod tot doden, onder meer ter voorkoming van belangrijke
schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren (artikel 68 Flora- en faunawet).
Het voorkomen en bestrijden van belangrijke schade kan dus onder bepaalde voorwaarden
plaatsvinden op basis van een ontheffing.

Artikelsgewijze toelichting

ARTIKEL 1
Er is geen onderbouwing aanwezig om vrijstelling te geven voor maatregelen die verder reiken dan
opzettelijk verontrusten van de aangewezen soorten. Bij de selectie van soorten voor de provinciale
verordening is uitgegaan van ervaringen van grondgebruikers over schade die in het recente verleden
zijn gemeld. Van verschillende soorten is de omvang van schade uit het verleden onvolledig bekend
omdat er onvoldoende schadetaxaties hebben plaatsgevonden. De volgende soorten zijn opgenomen in
de provinciale verordening: Brandgans, Ekster, Grauwe gans, Haas, Kauw, Knobbelzwaan, Kolgans,
Meerkoet, Rietgans, Roek, Smient, Spreeuw, Wilde eend en Zwarte kraai.

ARTIKEL 2
Op grond van ervaringen van grondgebruikers wordt het opzettelijk verontrusten van Spreeuwen en
Zwarte kraaien door de grondgebruiker niet effectief geacht. Voor deze soorten is daarom gekozen
voor een vrijstelling voor het doden (gebonden aan gebied en/of tijd).
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Het doden is toegestaan ter voorkoming van belangrijke schade indien het gaat om dreiging van
belangrijke schade door de aanwezigheid van grote concentraties Zwarte kraaien en/of Spreeuwen op
of nabij percelen met rijpend fruit (van 1 juni tot en met 31 oktober) en als er sprake is van een
dreiging door de Zwarte kraai bij pas ingezaaide akkerbouwpercelen (granen en mais) en pas
ingezaaid grasland. De term "pas ingezaaid" is van toepassing op de periode van ontkieming (moment
van inzaaien tot circa zes weken hierna) en voor vers ingeplante tuin- of akkerbouwgewassen
gedurende 6 weken na aanplant.
Het op voorhand melden van het doden van Spreeuwen of Zwarte kraaien aan Gedeputeerde staten en
het verzamelen van gegevens hierover via een voorgeschreven formulier blijft gewenst.

ARTIKEL 5
De verordening wordt vastgesteld voor onbepaalde tijd.

Gedeputeerde staten,

voorzitter,  mr.B. Staal

secretaris, drs. H.H. Sietsma
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Beoogd effect
Voorkomen van schade aan de genoemde belangen uit de Flora- en faunawet door genoemde beschermde
diersoorten in de verordening

Argumenten
Zie toelichting statenvoorstel

Kanttekeningen
De minister van LNV bereidt momenteel een aantal wetswijzigingen van de Flora- en faunawet voor. Hierdoor
zal het eventueel noodzakelijk zijn om de verordening t.z.t. aan te moeten passen. Getracht is om daarmee
rekening te houden door het aanpassen van de redactie van de verordening.

Financiën
-

Realisatie
-

Communicatie
Bij de voorbereiding van de verordening heeft overleg plaatsgevonden met de Stichting Faunabeheereenheid
Utrecht. De verordening wordt geplaatst in het provinciaal blad. Voorlichting zal tevens geschieden via het
Servicepunt Groene Regelgeving.
Daarnaast zal de verordening ter kennisneming aan het Faunafonds worden voorgelegd.

Bijlagen
-

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


