
S T A T E N V O O R S T E L

 
Datum          : 31 maart 2006 Nummer PS  : PS2006REG05 
Dienst/sector          : REG/RER Commissie    : REG 
Registratienummer : 2006REG000772i Portefeuillehouder : J.P.J. Lokker 

Titel : Subsidiëring Stichting Valwild 

Inhoudsopgave 
 
Ontwerpbesluit    pag. 3 
 
Toelichting    pag. 5 
 
Bijlage(n):    

Inleiding 

Binnen de provincie Utrecht komen jaarlijks tussen de 200 en 250 officiële meldingen binnen van aanrijdingen 
met reeën. Daarnaast vindt een onbekend aantal aanrijdingen plaats dat niet gemeld wordt. Tot vóór 2005 deed 
de veldpolitie veelal de afhandeling v.w.b. het aangereden ree en maakte daarbij gebruik van een netwerk van 
contactpersonen van BOA’s en andere vrijwilligers. Door een recente reorganisatie bij de regiopolitie Utrecht is 
de veldpolitie Utrecht als zelfstandige dienst opgeheven en is deze regeling komen te vervallen. 
Het reguleren van de zorg voor aangereden en gevonden in het wild levende dieren, met name reewild, is van 
groot belang vanwege de verkeersveiligheid (snel verwijderen van aangereden reeën) en het voorkomen van 
onnodig lijden van de aangetroffen dieren. De registratie van het valwild is van belang omdat deze gegevens 
worden gebruikt voor het opstellen van het Faunabeheerplan, op grond waarvan de provincie ontheffingen 
verleent aan de Faunabeheereenheid Utrecht o.g.v. de Flora- en faunawet. 
Teneinde in de ontstane leemte te voorzien, heeft de Faunabeheereenheid Utrecht, in nauw overleg met de 
regiopolitie Utrecht, de vereniging “Het Reewild”afd. Utrecht, het Gewestelijk Utrechts jacht en faunabedrijf 
KNJV en de Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht afd. Utrecht een vervangende regeling ingesteld (zie 
bijlage 1, Regeling afhandeling aanrijdingen met reeën). Ambtelijk is hierover door de provincie geadviseerd. 
Vanaf 1 april 2005 is met deze nieuwe regeling, waarin een dag en nacht bereikbare reewildcoördinator 27 
deskundige vrijwilligers aanstuurt, geexperimenteerd. Om meer structuur aan te brengen in de afhandeling en 
registratie van valwild, hebben de Faunabeheereenheid Utrecht, de Vereniging “Het Reewild” afd Utrecht en de 
Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht afd. Utrecht besloten het initiatief te nemen voor de oprichting van 
een Stichting Valwild Utrecht (voor de concept-statuten zie bijlage 3). De kosten van dit project zijn in 2005 
gedragen door de Vereniging “Het Reewild” en een aantal “start”-giften. De 27 BOA’s en andere deskundigen 
doen het werk geheel vrijwillig en brengen geen kosten in rekening. Om het centrale meldpunt 24 uur per dag te 
kunnen bemensen en voor de organisatie en verzekering van de vele vrijwilligers heeft de Stichting Valwild 
Utrecht i.o. een begroting opgesteld (zie bijlage 4). Aan de Regiopolitie Utrecht wordt verder gevraagd 
faciliteiten te verlenen voor opleiding en deskundigheidsbevordering. 
Het bestuur van de Stichting Valwild Utrecht i.o. vraagt aan de provincie een jaarlijkse subsidie te verlenen van 
€ 11.500,- (zie bijlage, brief). 
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Besluit 

Besluit van 15 mei 2006 tot Subsidiëring van de Stichting Valwild  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 31 maart 2006, dienst/sector REG/RER, nummer 
2006REG000772i 
 
Gelezen; brief met bijlagen van de Stichting Valwild Utrecht i.o. (ontvangen op 14-2-2006, 
inboeknummer 2006ont002769). 
 
Gelet op; artikel 4.23 lid 3 onder d. Awb en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening provincie 
Utrecht 1998. 
 

Besluiten:  
Een jaarlijkse subsidie van € 10.750,- toe te kennen aan de Stichting Valwild Utrecht i.o. voor een 
periode van 4 jaar, uit de stelpost klein nieuw beleid. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
- Artikel 4.23 lid 3 onder d. Awb en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998. 
- Aanwijzingsbesluit o.g.v. art. 67 Flora- en faunawet. 
- Algemene zorgplicht art. 2 Flora- en faunawet en in het bijzonder m.b.t. hoefdieren art. 68 Flora- en 

faunawet, i.v.m. onnodig lijden te voorkomen. 
 
Beoogd effect 
Bevorderen van de verkeersveiligheid omdat aangereden reewild snel en adequaat wordt verwijderd. Aangereden 
dieren zijn vaak niet direct dood en kunnen daardoor wederom een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. 
Het voorkomen van onnodig lijden van aangetroffen dieren omdat via het 24 uur per dag bereikbare centrale 
meldpunt en de organisatie van deskundige vrijwilligers snel en adequaat kan worden opgetreden. 
Met deze subsidie wordt het de Stichting Valwild Utrecht i.o. mogelijk om de door haar opgestelde “Regeling 
afhandeling aanrijding met reeën” uit te voeren en daarmee haar doelen te bereiken. Deze doelen zijn:  
a. Het reguleren en formaliseren van de zorg voor aangereden en gevonden in het wild levende dieren in de 

provincie Utrecht, met name ten aanzien van reewild, middels deskundige vrijwilligers, die op adequate 
wijze zorgen voor het zo nodig uit hun lijden helpen van aangetroffen dieren. Het afvoeren, of doen 
afvoeren van deze dieren en de verdere administratieve afwikkeling. 

b. Het bijhouden en verzamelen van gegevens over verkeersslachtoffers van in het wild levende dieren, met 
het doel om, onder meer beter inzicht te verkrijgen in frequentie en oorzaak daarvan en de mogelijke 
voorkoming van slachtoffers en schade. 

c. Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de Faunabeheereenheid Utrecht en de door haar op te stellen 
Faunabeheerplannen. 

d. Al hetgeen verder bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van gemelde doelstellingen en voor de 
instandhouding van Flora en Fauna binnen het werkgebied van de stichting in het algemeen 

 
Argumenten 
Het voorstel past in het provinciale beleid:  
1. De Stichting Valwild Utrecht i.o. behartigt belangen in het kader van de Flora- en Faunawet die de provincie 

ook behartigt (openbare (verkeers)veiligheid, voorkomen van onnodig lijden). De door de Stichting 
verzamelde gegevens m.b.t. het reewild zijn van grote waarde ter onderbouwing van het Faunabeheerplan, op 
basis waarvan de provincie ontheffingen verleent. 

2. De provincie is wegbeheerder voor de provinciale wegen en als zodanig verantwoordelijk voor de 
verkeersveiligheid op deze wegen.  De Stichting Valwild Utrecht i.o. draagt bij aan de verkeersveiligheid 
door aangereden reeën snel te verwijderen. 

3. De taak die de Stichting m.b.v. vrijwilligers uitvoert, betreft in feite een overheidstaak. De 27 vrijwilligers 
voeren een taak uit die de overheid (politie) sinds 2005 laat liggen. Zij blijven in beginsel bereid hun 
werkzaamheden, veelal in overleg met hun werkgever, kosteloos te verrichten. De aangevraagde subsidie 
wordt m.n. gevraagd t.b.v. de valwildcoördinator, die het gehele jaar gedurende 24 uur per dag beschikbaar 
is. Het is redelijk dat de Stichting hiervoor een overheidssubsidie ontvangt. 

4. De subsidie kan voor maximaal 4 jaar verleend worden gezien artikel 4.23 lid 3 onder d van de Awb. Op 
grond van de Awb mag een bestuursorgaan in principe slechts subsidie verstrekken op grond van een 
wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. In dit geval is er geen 
wettelijk voorschrift op grond waarvan de subsidie verstrekt kan worden. Bij wijze van uitzondering (artikel 
4.23 lid 3 onder d) mag echter in incidentele gevallen toch subsidie worden verleend, mits de subsidie voor 
ten hoogste vier jaren wordt verstrekt.  

 
Kanttekeningen 
Het bestuur van de Stichting Valwild i.o. vraagt een jaarlijkse subsidie van € 11.500,-. Uit hun begroting blijkt 
echter dat er, behoudens enkele pm-posten, € 10.747,- nodig is. Ook wordt er nog sponsoring en ondersteuning 
gevraagd aan de Wildbeheereenheden, KNJV en de Vereniging Het Reewild. Daarom wordt voorgesteld om de 
subsidie te beperken tot  een jaarlijks bedrag van € 10.750,-. 
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Financiën 
Zie bijlage 4, Begroting Stichting Valwild Utrecht i.o. 
De subsidie kan uit de stelpost klein nieuw beleid bekostigd worden. 
 
Juridisch 
Geen bijzondere juridische aspecten 
 
Europa 
Er zijn geen Europeesrechtelijke aspecten of risico’s bekend.  
 
Realisatie 
Jaarlijks zal de Stichting haar activiteiten en financiën moeten verantwoorden richting de provincie. Dit zal 
opgenomen worden in de subsidietoekenning. 
 
Communicatie 
Persbericht in plaatselijke (en landelijke) bladen. Ook in vakbladen zoals De Jachtopzichter zal aandacht besteed 
worden aan de Utrechtse regeling en subsidiëring. 
 
Bijlagen 
Brief van Stichting Valwild i.o. + bijlagen: 
1. Regeling afhandeling aanrijding met reeën 
2a.  overzicht aangereden reeën 
2b.  overige meldingen op Reewildpiket 
3.    concept-statuten Stichting Valwild Utrecht 
4.    begroting Stichting Valwild i.o.  
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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