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1 Inleiding 
 

1.1 Voorgeschiedenis 
 
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (hierna: de wet) in werking getreden. De wet regelt de 
bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten. De wet regelt onder meer beheer, 
schadebestrijding, jacht, handel, bezit en andere menselijke activiteiten die een schadelijk effect 
kunnen hebben op beschermde planten- en diersoorten. De provincies hebben met de komst van de 
wet enkele taken en bevoegdheden gekregen. Provincies zijn bevoegd om uitzonderingen op de 
bescherming te maken door middel van het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen (o.a. ter 
voorkoming van landbouwschade, zie hierna).  
De wet biedt de provincies de ruimte voor eigen beleid. Om uitvoering te geven aan deze taken en 
bevoegdheden is op 29 januari 2002 de notitie Implementatie Flora- en faunawet provincie Utrecht 
vastgesteld. Deze notitie beschrijft de wettelijke achtergronden en  de relaties met het provinciale 
soortenbeleid en geeft de provinciale beleidsregels voortvloeiend uit de nieuwe taken en 
bevoegdheden uit de wet. Na een korte evaluatie in 2004 is er na vijf jaar behoefte aan een actualisatie 
van de beleidsregels. In de tussentijd is er veel ervaring opgedaan met de uitvoering van de wet en is 
een aantal onderwerpen verder uitgekristalliseerd of, al dan niet door jurisprudentie, gewijzigd.  
Onderliggende beleidsnota vervangt de notitie Implementatie Flora- en faunawet in zijn geheel.  

1.2 Flora- en faunawet 

1.2.1  Doelstelling 
De doelstelling is de bescherming en het behoud van in het wild levende planten- en diersoorten. De 
bescherming die de wet biedt beperkt zich hierbij niet alleen tot bedreigde of kwetsbare soorten, maar 
is een brede bescherming voor vrijwel alle inheemse soorten. Het uitgangspunt van de wet is 'Nee, 
tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe 
verboden zijn, hetgeen zich vertaalt in een stelsel van verboden die er op gericht zijn dat in het wilde 
levende, inheemse, dieren en planten met rust worden gelaten. Van het verbod op schadelijke 
handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken. Daarnaast stelt de wet dat ook 
dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn, de wettelijke 
erkenning van de zogeheten intrinsieke waarde van het dier (opgenomen in de considerans van de 
wet).  

1.2.2 Bescherming van soorten 
Onder de wet in hoofdstuk II zijn als beschermde soorten aangewezen:  

- een aantal inheemse plantensoorten; 
- alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren (m.u.v. zwarte rat, bruine rat en 

huismuis);  
- alle vogels die van nature voorkomen op het grondgebied van Europese Unie (m.u.v. 

gedomesticeerde grauwe ganzen, wilde eend, kanarie en rotsduif);  
- alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën-, reptielen- en vissoorten (m.u.v. soorten 

waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is);  
- een aantal (27) soorten ongewervelde dieren, waaronder 20 vlindersoorten 
- een aantal overige inheemse diersoorten aangewezen als beschermde soort;  

Daarnaast is een aantal uitheemse dier- en plantensoorten als beschermde soort aangewezen.  De 
besluiten staan genoemd bij de opsomming in bijlage 1.  
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1.2.3 Afwijken van het beschermingsregime 
Van het beschermingsregime kan, in het kader van een aantal in de wet omschreven belangen en onder 
voorwaarden worden afgeweken, door bijvoorbeeld het afgeven van een ontheffing of vrijstelling. Dit 
kan alleen als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien er geen afbreuk wordt gedaan 
aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. De belangen die in de wet worden omschreven 
zijn onder meer volksgezondheid, openbare veiligheid, veiligheid van het luchtverkeer, voorkoming 
van belangrijke schade aan landbouwgewassen en schade aan flora en fauna.  
Het provinciale beleid is beperkt tot de taken en bevoegdheden die in de wet aan het college van 
Gedeputeerde Staten zijn toebedeeld. Onderwerpen die rechtstreeks in de wet geregeld zijn of 
bevoegdheden van anderen, maken geen onderdeel uit van het beleid (bijvoorbeeld beheer en 
schadebestrijding binnen de palen van een eendenkooi op basis van de artikelen 56 tot en met 59 van 
de wet).  

 
1.2.4 Rolverdeling bestuursorganen. 
 
Bij de uitvoering van de wet spelen een tweetal bestuursorganen een belangrijke rol. In het 
decentralisatieakkoord Natuur, een akkoord tussen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit en de gezamenlijke provincies, is afgesproken dat het rijk verantwoordelijk is voor 
de hoofdlijnen van het natuurbeleid en dat de provincies dit beleid voor hun grondgebied uitwerken en 
uitvoeren. Voor de uitvoering van de wet heeft dit geleid tot een verdeling van taken en 
bevoegdheden.  
 
Ministerie van LNV.
Zo heeft de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit taken op het gebied van 
soortenbeleid en het ontheffingen- en handhavingsbeleid daaromtrent.  Hiertoe behoren onder andere 
onderzoeken of soorten in hun voortbestaan worden bedreigd en het besluiten op aanvragen om 
vrijstelling of ontheffing met betrekking tot ingrepen in beschermde plant- en diersoorten op grond 
van artikel 75 van de wet. Dit zijn situaties waarvoor de provincies niet bevoegd zijn. Een voorbeeld 
hiervan is ontheffingverlening in het kader van de uitvoering van ruimtelijke plannen waarbij 
inheemse planten of diersoorten worden verstoord. Daarnaast bepaalt de minister bij AMvB voor 
welke diersoorten, die landelijk veelvuldig schade veroorzaken, een vrijstelling geldt en voor welke 
diersoorten de provincies een vrijstelling kunnen verlenen (art 65). Ook kan de minister, bij 
ministeriele regeling, bepalen van welke diersoorten de provincies de stand kunnen laten beperken (art 
67). Ook is de minister verantwoordelijk voor de uitoefening van de jacht. Daarnaast is per 
Ministeriële regeling vastgelegd in welke periode voor welke soort de jacht geopend is. 
Tenslotte het handhaven van de wet waarvoor de minister verantwoordelijk is. 
 
De provincies 
De provincies hebben allereerst de bevoegdheid om een “beschermde leefomgeving”aan te wijzen (art 
19 t/m 28). Dit zijn plaatsen of objecten die van groot belang zijn voor het behoud van beschermde 
soorten.  
Daarnaast heeft de provincie een aantal bevoegdheden die te maken hebben met het beheer van 
diersoorten op haar grondgebied: 
- Erkennen van Faunabeheereenheden (art 29) en goedkeuren van faunabeheerplannen (art 30).  
- Het sluiten van de jacht bij bijzondere weersomstandigheden (art 48 lid 5).  
- Het vaststellen van provinciaal beleid ten aanzien van het zoeken en rapen van kievietseieren (art 60) 
- Het vaststellen van een provinciale verordening waarin vrijstelling wordt verleend om bepaalde 
soorten te verstoren, vangen of doden (art 65). 
- Door middel van ontheffingen of aanwijzingen toestemming verlenen voor het verstoren, vangen of 
doden van dieren (art 67 en 68) zonodig op andermans eigendom. 
- Het bekendmaken van de werkgebieden van de Wildbeheereenheden (art 65, lid 10) 
- Het handhaven van de delen van de wet waarvoor de provincie verantwoordelijk is (art 104).  
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Met de beleidsnota wordt hierna met name invulling gegeven aan deze provinciale taken en 
bevoegdheden. Het beleid is geënt op de specifieke regionale/provinciale omstandigheden. De wet 
biedt hiertoe de ruimte.   
 

1.2.5 Faunabeheereenheid. 
 
Op grond van de artikelen 29 en 30 kunnen Gedeputeerde Staten samenwerkingsverbanden van 
jachthouders erkennen als faunabeheereenheden ten behoeve van het beheer van diersoorten of de 
bestrijding van schade aangericht door diersoorten. Op 16 oktober 2002 is de Stichting 
Faunabeheereenheid Utrecht opgericht en vervolgens door Gedeputeerde Staten erkend. Zie voor de 
taken verder onder paragraaf 2.2.1.  

1.3 Leeswijzer 
 
De beleidsnota is als volgt opgebouwd. Na een beschrijving van de taken en bevoegdheden van de 
provincie in hoofdstuk 2, wordt de uitvoering van de wet beschreven in hoofdstuk 3 Faunabeheer. 
Hoofdstuk 4 en 5 behandelen de overige zaken die met de uitvoering van de Flora- en faunawet te 
maken hebben. In hoofdstuk 6 wordt de handhaving van de wet behandeld. Communicatie over de 
uitvoering van de wet en met de betrokken partijen wordt beschreven in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 
tenslotte gaat in op de financiën die voor de uitvoering van de wet benodigd zijn.  
 
De bijlagen bevatten o.a. de beleidsregels per diersoort, de provinciale regelingen, de werkgebieden 
van de wildbeheereenheden  en het draaiboek bijzondere weersomstandigheden.  
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2 Instrumentarium  

2.1 Inleiding 
 
In de onderstaande paragrafen zal allereerst worden ingegaan op de rol van een aantal partijen die bij 
schadebestrijding betrokken zijn. Daarna wordt ingegaan op de verschillende instrumenten die de 
provincie tot haar beschikking heeft om toestemming te geven voor schadebestrijding. Vervolgens zal 
worden ingegaan op het populatiebeheer van een aantal soorten.  
 

2.2. Betrokken partijen 

2.2.1 Faunabeheereenheid Utrecht en faunabeheerplan 
De wet kent, bij schadebestrijding en beheer van diersoorten, een coördinerende rol toe aan de 
faunabeheereenheid. Dit is een ingevolge artikel 29 lid 1 van de wet erkend samenwerkingsverband 
van jachthouders en andere terreinbeherende en vertegenwoordigende organisaties op het gebied van 
natuurbeheer, landbouw  en particulier eigendom belast met de zorg voor een planmatig beheer van 
diersoorten. In de provincie Utrecht is op 16 oktober 2002 de privaatrechtelijke Stichting 
Faunabeheereenheid Utrecht (hierna: Faunabeheereenheid) opgericht, met daarin vertegenwoordigd de 
volgende organisaties: LTO Noord, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Utrechts 
Landschap, Staatsbosbeheer, het Utrechts Particulier Grondbezit en het Gewestelijk Utrechts Jacht- en 
Faunabedrijf. Het gebied van de Faunabeheereenheid Utrecht strekt zich uit over de gehele provincie 
Utrecht.  
 
De Faunabeheereenheid voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens de wet (de artikelen 3 tot en met 
6 van het Besluit faunabeheer). Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 14 januari 2003 de 
Stichting Faunabeheereenheid Utrecht erkend in de zin van de artikelen 29 en 30 van de wet. De 
Faunabeheereenheid heeft een loketfunctie voor alle aanvragen op basis van art. 68 eerste lid van de 
wet. Daarnaast is de Faunabeheereenheid een belangrijke spil in de communicatie met 
grondgebruikers, jachtaktehouders en de provincie. Tevens kunnen hier machtigingen worden 
aangevraagd voor het gebruik van door Gedeputeerde Staten aan de Faunabeheereenheid verleende 
ontheffingen.  
 
De Faunabeheereenheid stelt minimaal elke 5 jaar een faunabeheerplan op. Dit plan dient te voldoen 
aan de eisen en voorwaarden die in de wet zijn genoemd. De selectiecriteria zijn onder andere 
schadegegevens of het aantal aanvragen om ontheffing. In het plan staat voor welke diersoorten de 
Faunabeheereenheid schadepreventie noodzakelijk acht en hoe zij duurzaam beheer vormgeeft in het 
werkgebied van de faunabeheereenheid. Daarmee vormt het plan de voorbereiding van de 
besluitvorming voor de afhandeling van aanvragen om ontheffing. Het beschikken op deze aanvragen 
is immers afhankelijk gesteld van het faunabeheerplan, ofwel, alleen op basis van een goedgekeurd 
faunabeheerplan kunnen Gedeputeerde Staten beschikken op aanvragen.  
 
Gedeputeerde staten zullen het faunabeheerplan toetsen aan de criteria zoals die in de wet,  de 
AMvB’s  en in de Beleidsnota Flora- en faunawet staan . Het wordt voor een ieder ter inzage gelegd, 
zodat iedere belanghebbende kan reageren over het voorgenomen faunabeheer. 
Uiterlijk twee maanden na het verstrijken van een kalenderjaar dient schriftelijk verslag aan 
Gedeputeerde Staten te worden uitgebracht over de wijze waarop van ontheffingen gebruik is gemaakt 
en over de verdere uitvoering van het faunabeheerplan.    
 
Op 09 december 2003 heeft de Faunabeheereenheid haar eerste Faunabeheerplan Utrecht ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten aangeboden. In dit Faunabeheerplan is een gecoördineerde en 
planmatige aanpak van het beheer van elf diersoorten beschreven.   
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Op 09 maart 2004 is het plan door het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht in eerste instantie 
voor een periode van twee jaar goedgekeurd. Dit besluit is een besluit overeenkomstig artikel 6:3 van 
de Algemene wet bestuursrecht en niet vatbaar voor bezwaar en beroep1. Het Faunabeheerplan Utrecht 
was daarmee het eerste goedgekeurde faunabeheerplan op grond van de wet in Nederland.  
Op 22 februari 2006 heeft de Faunabeheereenheid het Faunabeheerplan aangevuld met een Appendix. 
Op 7 maart 2006 heeft het college van Gedeputeerde Staten het Faunabeheerplan inclusief de 
Appendix goedgekeurd voor de resterende periode van drie jaar. 

 
2.2.2 Wildbeheereenheden 
Een wildbeheereenheid is een rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband van 
jacht(akte)houders en anderen dat tot doel heeft te bevorderen dat jacht, beheer en schadebestrijding, 
al dan niet ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid opgestelde faunabeheerplan, wordt 
uitgevoerd mede in samenwerking met en mede ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders. 
In de provincie zijn in het werkgebied van de Faunabeheereenheid 13 wildbeheereenheden actief, die 
gezamenlijk zorgdragen voor het uitvoeren van het faunabeheerplan. Ze spelen een belangrijke rol bij 
de uitvoering van het faunabeheer. Wildbeheereenheden moeten hun werkgebieden vaststellen en 
aangeven op kaarten. Elk jaar op 1 januari zijn de kaarten door hen geactualiseerd en zullen deze 
zonodig opnieuw worden vastgesteld.  
Gedeputeerde staten dienen de werkgebieden bekend te maken in hun provinciaal blad (artikel 65, lid 
10). Zijn er wijzigingen ten opzichte van het jaar daarvoor dan maakt Gedeputeerde Staten de nieuwe 
werkgebieden direct na aanlevering van het bestand bekend.  
De werkgebieden van de wildbeheereenheden in de provincie op 1 maart 2008 zijn op kaart 
weergegeven en vervat in bijlage 6. 

2.2.3 Faunafonds (art. 83 e.v) 
Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat ondermeer is belast met het toekennen en 
uitkeren van vergoedingen aan grondgebruikers voor geleden schade. In artikel 83 van de wet zijn de 
taken van het Faunafonds vastgelegd. De taken van het Faunafonds zijn: 

 - het verlenen van tegemoetkomingen in geleden gewasschade door grondgebruikers, aangericht 
door  beschermde inheemse dieren. 

- het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van faunaschade; 
- het adviseren van Gedeputeerde Staten over de goedkeuring van faunabeheerplannen en 

ingekomen aanvragen voor ontheffing en vrijstellingen. 
 
In de wet is ook een aantal bevoegdheden aangereikt voor de provincie, zoals het (mee)beslissen over 
de regels op grond waarvan het Faunafonds tegemoetkomingen in schade kan geven door dieren, het 
meebeslissen over benoeming van bestuursleden, het benoemen van een adviseur en het (mede)geven 
van goedkeuring aan het bestuursreglement en de begroting van het Faunafonds.  
 
2.2.4. Aanvragers op grond van artikel 68, lid 4 van de wet.  
In de gevallen waarin het niet noodzakelijk of wenselijk is om een ontheffing aan de 
Faunabeheereenheid te verlenen, bestaat de mogelijkheid in artikel 68 om ontheffing te verlenen aan 
anderen. In de meeste gevallen betreft dit gemeenten die belangrijke schade ondervinden aan 
sportvelden of gelijksoortige terreinen.  

 
2.3 Schadebestrijding 
In principe kan voor alle diersoorten een ontheffing worden aangevraagd op grond van artikel 68 van 
de wet. Daarnaast benoemt de wet drie categorieën schadesoorten (artikel 65 en 67 van de wet en het 
Besluit beheer en schadebestrijding dieren en Regeling beheer en schadebestrijding dieren): landelijke 
schadesoorten, provinciale schadesoorten en aanwijzingsoorten.  

 
1 Uitspraak afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 28 september 2005 nr. 200502140/1   
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De provincie is bevoegd om, ten behoeve van schadebestrijding, toestemming te verlenen voor het 
verstoren, vangen en doden van dieren en voor het aantasten van holen, nesten en eieren. 
Dit kan op verschillende manieren. De provincie kan:  
- een vrijstelling geven (art. 65 en 66) 
- (categorieen van) personen aanwijzen (art. 67) 
- ontheffingen verlenen (art. 68)  
Afhankelijk van de effectiviteit van de maatregel wordt toestemming verleend voor verjagen of 
verjagen met ondersteunend afschot. Als hiermee de schade niet effectief kan worden bestreden of 
voorkomen dan kan ervoor worden gekozen om in te grijpen in de populatieomvang van een 
schadeveroorzakende soort.   
 
In alle gevallen wordt de voorwaarde gesteld dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en er 
geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
In bijlage 2 is de verdeling van de betrokken diersoorten per 1 maart 2008 over de verschillende 
vrijstellingen en ontheffingsmogelijkheden weergeven.

2.3.1 Vrijstelling (65 lid 1) 
 
Op grond van artikel 65 van de wet kan voor bepaalde beschermde inheemse diersoorten vrijstelling 
worden verleend van de verboden in art. 9 t/m 12 van de wet zoals het verstoren en/of doden, omdat 
deze soorten veelvuldig belangrijke schade veroorzaken aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige 
visserij of wateren. Voorwaarde is steeds dat de gunstige staat van instandhouding van de soort door 
de vrijstelling niet in het geding komt en dat er geen andere bevredigende oplossing is. Voorts moet er 
een causaal verband zijn met de landbouwschade. In het “Besluit beheer en schadebestrijding dieren” 
alsmede de “Regeling beheer en schadebestrijding dieren” zijn de ‘schadesoorten’ aangewezen. In dit 
besluit is een onderscheid gemaakt tussen soorten die in het hele land schade veroorzaken en soorten 
die slechts in delen van het land schade veroorzaken.  
 
Landelijke vrijstelling (65.1) 
Voor de landelijke schadesoorten verleent de minister van LNV vrijstelling. Het gaat dan om soorten 
waarvan aangenomen is dat deze veelvuldig belangrijke schade in het gehele land veroorzaken.  
Welke handelingen verricht mogen worden tegen deze  soorten is opgenomen in het  hiervoor al 
genoemde  “Besluit beheer en schadebestrijding dieren”. De landelijke vrijstelling geldt niet in het 
kader van overlast.  
 
Provinciale vrijstelling (65.1) 
Voor de provinciale schadesoorten kunnen Provinciale Staten bij verordening aanvullend op de 
landelijke vrijstelling een op de provinciale omstandigheden afgestemde vrijstelling verlenen van de 
verboden in art 9 t/m 12. De vrijstelling op grond van de provinciale verordening heeft uitsluitend 
betrekking op soorten die voorkomen op de landelijke lijst van het “Besluit beheer en 
schadebestrijding dieren”, en die in de provincie Utrecht aantoonbaar veelvuldig belangrijke schade 
aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij of wateren veroorzaken (zie bijlage 2).  
Voor de provinciale schadesoorten hebben Provinciale Staten aanvullend op de landelijke vrijstelling 
op 19 januari 2004 de Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004 vastgesteld, welke 
sinds 14 februari 2004 in werking is. Op grond van artikel 3 van de verordening kunnen Gedeputeerde 
Staten de bijlagen I en II wijzigen met betrekking tot de schadesoorten. Bijlage 7 bevat het 
wijzigingsvoorstel voor deze bijlagen.  

2.3.2. Aanwijzing van personen (67 lid 1) 
 
Op grond van artikel 67 van de wet kunnen Gedeputeerde Staten zélf (categorieën) van personen 
aanwijzen om de stand van bepaalde soorten te beperken. De aanwijzing kan plaatsvinden in het 
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belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid, de veiligheid van het luchtverkeer, ter 
voorkoming van landbouwschade of van schade aan flora en fauna. Gedeputeerde Staten kunnen 
alleen een aanwijzing geven voor soorten die zijn genoemd in de Regeling beheer en schadebestrijding 
dieren.  Met de aanwijzing kan tevens geregeld worden dat de aangewezen personen toegang hebben 
tot bepaalde gronden, zonder dat de grondgebruiker daarvoor toestemming heeft verleend. In het 
besluit van 28 juni 2005 ,laatst gewijzigd op 19 februari 2008 (zie bijlage 8), tot aanwijzing van 
personen die de stand van diersoorten kunnen beperken en in werking sinds 8 juli 2005, hebben 
Gedeputeerde Staten personen aangewezen ter beperking van de stand van exoten en  verwilderde 
dieren en voor het opsporen en doden van gewonde reeën door de Stichting Valwild Utrecht (voor de 
meest actuele aanwijzing verwijzen wij naar de website: www.provincie-utrecht.nl ).   
In paragraaf 3.6 wordt toegelicht wat de achtergrond van de aanwijzing is voor wat betreft exoten en 
verwilderde dieren. In paragraaf 3.7 worden de doelstellingen van de Stichting Valwild Utrecht 
beschreven. Voor het Ree wordt de stand beperkt door middel van een aanwijzing in het kader van het 
populatiebeheer van grote hoefdieren. Dit is nader beschreven in paragraaf 3.5.1.  

2.3.3 Ontheffing (68 lid 1 en 4) 
Daar waar de vrijstelling onvoldoende mogelijkheden biedt maar schadebestrijding wel noodzakelijk 
is, is veelal een ontheffing van Gedeputeerde Staten nodig. Een ontheffing wordt in principe alleen 
verleend aan de Faunabeheereenheid op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. De 
Faunabeheereenheid brengt jaarlijks verslag uit aan Gedeputeerde Staten over het gebruik van de 
verleende ontheffingen.  
Een ontheffing kan ook aan anderen dan een faunabeheereenheid worden verleend indien:  
(1) de noodzaak ontbreekt voor een faunabeheerplan gelet op de soort dan wel de aard of omvang van 
de te verrichten handelingen  
(2) de noodzaak ontbreekt dat de te verrichten handelingen worden verricht door tussenkomst van een 
faunabeheereenheid  
(3) het gebied waar de handelingen worden verricht niet is gelegen in een gebied waarover zich de 
zorg van een faunabeheereenheid uitstrekt (artikel 68 lid 4). 
 
Het ontheffingenbeleid verschilt per diersoort en soms zelfs per populatie van eenzelfde diersoort. Het 
ontheffingenbeleid per soort is weergegeven in bijlage 3. Ontheffingen worden alleen verleend als dat 
in overeenstemming is met de in bijlage 3 weergegeven beleidsregels.  
 
Ten aanzien van het vereiste van de preventieve middelen is een minimum van twee preventieve 
middelen het uitgangspunt. Het kan echter voorkomen dat hiervan wordt afgeweken (bijv konijnen op 
sportvelden). Deze afwijking zal dan nader worden gemotiveerd in de te verlenen ontheffing.  
Voor soorten of situaties waarvoor Gedeputeerde Staten geen beleid hebben geformuleerd wordt per 
geval bekeken of en onder welke voorwaarden ontheffing kan worden verleend. 
 

http://www.provincie-utrecht.nl/
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3 Faunabeheer  
 

3.1 Verjagen 
 
Voor het verjagen van beschermde soorten die veelvuldig in het gehele land belangrijke schade 
veroorzaken bestaat een landelijke vrijstelling. Voor het verjagen van beschermde soorten die in de 
provincie Utrecht veelvuldig schade veroorzaken bestaat een provinciale vrijstelling. 
Beschermde soorten waarvoor geen landelijke of provinciale vrijstelling voor verjaging bestaat mogen 
uitsluitend verjaagd worden indien er een provinciale ontheffing voor is afgegeven.  
Voor het verjagen van beschermde diersoorten bij gewasschade zijn verschillende methodieken 
beschikbaar, waarbij de effectiviteit afhankelijk is van het gewas en de bedrijfssituatie. Het Handboek 
Faunaschade van het Faunafonds geeft een overzicht van verjaagmethodieken. 
 

3.2 Verjagen met ondersteunend afschot 
 
In sommige gevallen is het aanvullend doden van enkele dieren effectief als middel ter ondersteuning 
van verjaagacties. Voor de volgende beschermde soorten geldt een vrijstelling in het gehele land voor 
het doden met als doel het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, 
bedrijfsmatige visserij en wateren: Canadese gans, houtduif, konijn, zwarte kraai, kauw en vos. In de 
provincie Utrecht is ondersteunend afschot van spreeuwen bij verjaagacties in de fruitteelt door middel 
van een vrijstelling mogelijk gemaakt. Daarnaast is afschot ter ondersteuning van verjaging van 
overwinterende grauwe ganzen, kolganzen en smienten buiten de foerageergebieden2 in de provincie 
Utrecht eveneens door middel van een vrijstelling geregeld (bijlage 7). 
Ondersteunend afschot bij verjaging van de overige beschermde diersoorten kan uitsluitend 
plaatsvinden op basis van een provinciale ontheffing. 
 

3.3 Populatiebeheer ter voorkoming van schade 
 
De overzomerende Grauwe gans heeft in de provincie Utrecht een aanzienlijke populatiegroei 
doorgemaakt. Samenhangend daarmee is de schade die veroorzaakt wordt door Grauwe ganzen 
gedurende het zomerhalfjaar (1 april tot 1 oktober) enorm toegenomen. In 1999 traden in Utrecht voor 
het eerst substantiële problemen met betrekking tot landbouwschade op. Sindsdien is de schade 
veroorzaakt door Grauwe ganzen in het zomerhalfjaar verder toegenomen. 
In de provincie Utrecht wordt door middel van reductie van de broedpopulatie Grauwe ganzen de 
schade-omvang teruggebracht tot het niveau van vóór 1999. Dat houdt een reductie in en vervolgens 
het stabiliseren van de broedpopulatie Grauwe ganzen op het niveau van 1998. Daartoe zijn 
verschillende methoden toepasbaar o.a. het gebruik van vangkooien waaronder bij de aanpak van 
overzomerende grauwe ganzen, exoten en verwilderde boerenganzen wordt verstaan een stelsel van 
hekken die fuikvormig in het veld geplaatst worden en uitmonden in een kooi waar de ganzen 
gevangen worden en ingeladen voor transport. In de faunabeheerplannen wordt beschreven op welke 
wijze deze doelstelling gerealiseerd wordt. 
 
2 Bij besluit van 21 mei 2007 hebben Gedeputeerde Staten foerageergebieden voor de opvang van overwinterende ganzen en 
smienten aangewezen en begrensd als uitwerking van het Beleidskader Faunabeheer  van de Minister van LNV waarin is 
besloten 80.000 ha.in Nederland als foerageergebied aan te wijzen. Het doel is duurzame opvanggebieden voor smienten en 
ganzen te maken waarin ze in de wintermaanden ongestoord, zonder te worden verjaagd -de gebruiker ontvangt in plaats 
daarvan een beheersvergoeding of schadevergoeding- kunnen foerageren. Buiten de foerageergebieden geldt echter het 
intensief verjagen met ondersteunend afschot van smienten en ganzen. Met het besluit is 1615 ha aangewezen.  
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Gedurende het winterhalfjaar (1 oktober tot 1 april van het erop volgende jaar) wordt de 
zomerpopulatie Grauwe ganzen aangevuld met overwinterende Grauwe ganzen. Tijdens deze periode 
is het beleid van verjaging en opvang in foerageergebieden van kracht (Beleidskader Faunabeheer in 
verband met overwinterende ganzen en smienten), waarbij het doden van Grauwe ganzen uitsluitend 
mogelijk gemaakt wordt als ondersteuning van verjaagacties. 
 

3.4 Gebiedsinrichting in relatie tot schadebeheer 
 
Inrichting van gebieden en beheer van de begroeiing kan invloed hebben op de aanwezigheid van 
schadeveroorzakende factoren. Indien de broedplekken van ganzen van graslanden gescheiden zijn 
door dicht struweel, dan zal de schade veroorzaakt door ganzenfamilies beperkt zijn, omdat de jonge 
ganzen en later de ruiende ganzen die graslanden niet gemakkelijk kunnen bereiken. In bijzondere 
gevallen kan dat zelfs beperking van de populatie-omvang met zich meebrengen omdat het 
beschikbare voedsel de beperkende factor is.    
 
Ook kan de aanwezigheid van bijvoorbeeld roofdieren van invloed zijn op schadedreiging. Vossen 
blijken in sommige delen van Nederland een regulerende invloed te hebben op Grauwe ganzen 
populaties. Dat is met name het geval waar Vossen de ganzennesten gemakkelijk kunnen bereiken. 
Voor de Grauwe ganzen zijn dan vrijwel alleen de voor vossen slecht bereikbare plekken interessant. 
De beschikbare nestgelegenheid is dan de beperkende factor. 
Over de invloed van de inrichting en het vegetatiebeheer en over de invloed van predatoren is nog 
onvoldoende kennis beschikbaar om daar uniform bruikbare voorstellen voor te maken. Waar zich 
echter mogelijkheden voor doen om bij inrichting en beheer rekening te houden met mogelijke 
schadedreiging kan ervaring opgedaan worden. 
 
Inrichting en beheer kunnen ook bijdragen aan het herstellen van de leefomgeving van bedreigde 
soorten. De soortbeschermingsplannen van rijk en provincie zijn hier voor een belangrijk deel op 
gebaseerd. Grondgebruikers spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van die plannen. En overheden 
maken de uitvoering financieel mogelijk door middel van subsidies voor bijvoorbeeld maaibeheer of 
voor akkerrandenbeheer. Toch lijken nog niet alle mogelijkheden benut. Zo is het wellicht mogelijk 
om de wettelijke verplichting om op bepaalde bodemtypes na de oogst van maïs een gewas in te 
zaaien, te combineren met de zorg voor akkervogels en andere dieren. In de Provincie Utrecht bereidt 
de Agrarische Natuurvereniging De Leusderhorstee, in samenwerking met een groot aantal partners, 
een project voor waarbij onderzocht wordt of het door het meezaaien van andere gewassen mogelijk is 
om de natuurwaarden van deze akkers in de winterperiode te vergroten. Dit soort projecten hebben 
meer betrekking op soortenbeleid en zoals in de inleiding reeds aangegeven is, wordt het 
soortenbeleid, na het gereedkomen van afspraken tussen rijk en provincie over de 
“leefgebiedenbenadering”, onderdeel van een aparte provinciale uitwerking. 
 

3.5 Planmatig beheer 
 
In de provincie Utrecht wordt voor een aantal soorten of groepen van soorten planmatig beheer 
uitgevoerd. Hieronder zal worden ingegaan op het beheer van grote hoefdieren. Voor overige 
diersoorten zijn verjaging, al dan niet ondersteund door afschot, gedurende de periode tot en met 2007 
afdoende geweest. Wellicht dat ook met betrekking tot andere soorten ingrijpen in de populatie-
omvang noodzakelijk zal zijn om schade te bestrijden of te voorkomen. Uiteraard is daarvoor een 
goede onderbouwing essentieel. 

3.5.1 Grote Hoefdieren 
Het Ree is op dit moment het enige in het wild voorkomende grote hoefdier in de provincie Utrecht. 
Andere soorten, zoals Edelherten en Wilde zwijnen komen tot op heden alleen voor als gehouden dier, 
in omheinde gebieden kleiner dan 5000 hectare. Tot nu toe is aangenomen dat een Wild zwijn of 
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Edelhert dat gesignaleerd werd buiten een dergelijk omheind gebied, een ontsnapt exemplaar betrof en 
geen in het wild levend dier. Aangezien de wet alleen van toepassing is op in het wild levende soorten 
en niet op gehouden dieren, konden deze dieren zonder ontheffing worden geschoten. 
Echter, vanwege de aanleg van robuuste ecologische verbindingszones neemt de kans op herpopulatie 
vanuit aangrenzende gebieden toe. Het gaat dan vooral om de soorten Wild zwijn, Edelhert en 
Damhert.  

Reeën  
De provincie Utrecht kiest voor planmatig populatiebeheer voor reeën. Het reguleren van de 
populatieomvang van reeën wordt als belang genoemd in artikel 4 van het Besluit Beheer en 
Schadebestrijding. In dit artikel staat vermeld dat ontheffing alleen worden verleend als de aanleiding 
is gelegen in de schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied of in de maximale 
populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden (art.4, lid 
1, onderdeel e van het Besluit Beheer en Schadebestrijding). Het planmatig en gecoördineerd beheer 
van reeën is vastgelegd in het in 2005 gereedgekomen Reeënbeheerplan.  
Het Reeënbeheerplan bevat alle relevante informatie betreffende onder andere de populatie-omvang, 
een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer, de gewenste stand, een beschrijving 
van het voedselaanbod en de relatie tussen voedselaanbod en de grootte van de populatie. Op basis 
hiervan wordt in het plan een berekening gemaakt van de gewenste populatie en het beoogde beheer 
wordt daarop toegesneden. 
In het kader van het Faunabeheerplan Utrecht 2004-2008 is het planmatige en gecoördineerd 
reeënbeheer in een separaat plan beschreven (Reeënbeheerplan Utrecht, 2005). In de toekomst zullen 
reeënbeheerplannen een integraal onderdeel vormen van de faunabeheerplannen.  
De provincie Utrecht zal ook gedurende de komende jaren de ontheffingverlening voor het beheer van 
reeën baseren op het onderdeel Ree van goedgekeurde Faunabeheerplannen. 

Wild zwijn  
Op 28 november 2005 heeft de Faunabeheereenheid Utrecht een brief van de Minister van LNV 
ontvangen waarin hij de Faunabeheereenheden van de provincies dringend verzoekt om grote 
inspanningen te verrichten ten einde in de nuloptiegebieden geen wilde zwijnen te laten voorkomen. 
Dit zogenaamde nulstandbeheer dat door de Minister in geheel Nederland wordt voorgestaan, met 
uitzondering van de ingerasterde gebieden Veluwe en Meinweg, dient om mogelijke verspreiding van 
de klassieke varkenspest door wilde zwijnen tegen te gaan en om belangrijke schade aan de landbouw 
en gevaar voor de verkeersveiligheid te voorkomen. Tot op heden zijn er geen gegevens bekend 
omtrent het (recente) voorkomen van uit het wild afkomstige wilde zwijnen in de provincie Utrecht. In 
die gevallen dat uit het wild afkomstige dieren in de provincie Utrecht worden waargenomen zal de 
Faunabeheereenheid Utrecht in overleg treden met de provincie omtrent de eventueel noodzakelijk te 
treffen maatregelen. 

Edelhert en damhert 
Ook ten aanzien van edelhert en damhert zijn er geen gegevens bekend over het voorkomen van wilde 
exemplaren in de provincie Utrecht. Indien edelhert of damhert via te realiseren verbindingszones de 
provincie Utrecht bereiken, kan bij noodzaak ontheffing verleend worden ter voorkoming van 
belangrijke schade aan gewassen en bossen, in het belang van de openbare veiligheid (verkeer) of in 
het kader van populatiebeheer. 

3.6 Exoten en verwilderde huisdieren 

Exoten 
Als gevolg van menselijk handelen worden in Nederland steeds vaker soorten waargenomen waarvan 
het onwaarschijnlijk geacht wordt dat ze Nederland op eigen kracht zouden bereiken. Dergelijke 
soorten worden exoten genoemd. In de meeste gevallen veroorzaken deze soorten geen probleem. 
Bijvoorbeeld omdat vestiging uitblijft of omdat de populatie beperkt blijft. In enkele gevallen groeit de 
populatie van exoten echter zo explosief dat ze schadelijk kunnen zijn voor ecosystemen of 
belangrijke schade aan gewassen kunnen veroorzaken. In de provincie Utrecht zijn het met name de 
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Muskusrat en de Beverrat die een gevaar vormen voor de veiligheid vanwege de schade aan 
waterkeringen. Daarnaast kan de sterk groeiende Nijlganzenpopulatie schade veroorzaken aan 
gewassen. 
Exoten zijn niet beschermd. Op basis van de wet zijn uitsluitend inheemse soorten als beschermde 
soort aangemerkt. Uitheemse soorten die op basis van het CITES-verdrag beschermd worden, zijn 
dermate zeldzaam dat ze niet als exoot in ons land aangetroffen worden. 
Voor het voorkomen of bestrijden van niet beschermde soorten is derhalve geen ontheffing nodig. In 
sommige gevallen is het echter noodzakelijk om op een planmatige manier de problematiek aan te 
pakken. Daarbij is het belangrijk dat personen die deze soorten willen bestrijden toegang hebben tot 
bepaalde gronden, zonder dat de grondgebruiker daarvoor toestemming heeft verleend. Daarom heeft 
de provincie Utrecht de muskusrattenbestrijders, aangesteld bij het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden, aangewezen als categorie van personen die de stand van Muskusratten en Beverratten 
mogen beperken. Voor de Nijlgans zijn alle jachtaktehouders aangewezen als categorie van personen 
die de stand van de Nijlgans in de provincie Utrecht mogen beperken.  
In de provincie Utrecht komen nog andere exoten voor, zoals de Indische gans en de Amerikaanse 
nerts. De populatie-omvang van deze soorten is gering waardoor een planmatige aanpak nog niet aan 
de orde is. Wel is het van belang om de groei van de populatie van exoten die mogelijk in de wet 
genoemde belangen frustreren, goed te volgen. Deze exoten zullen dus onderdeel moeten uitmaken 
van onderzoek en monitoring (zie paragraaf 4.3). 

Verwilderde huisdieren 
Verwilderde gedomesticeerde dieren worden vaak samen genoemd met exoten. Het is echter een 
aparte categorie van dieren die echter vaak schade veroorzaken of dreigen te veroorzaken. Het gaat om 
Verwildere postduif, Verwilderde kat en Soepgans (Verwilderde boerengans). 
Verwilderde gedomesticeerde dieren zijn niet beschermd. Op basis van de wet zijn uitsluitend 
inheemse soorten als beschermde soort aangemerkt en niet hun gedomesticeerde vormen. Zo is de 
Rotsduif beschermd, maar de daarvan afstammende Postduif niet.   
Voor het voorkomen of bestrijden van verwilderde gedomesticeerde dieren is daarom geen ontheffing 
nodig. Net als bij exoten geldt echter dat het voor een effectieve bestrijding van verwilderde 
gedomesticeerde dieren noodzakelijk is toegang te hebben tot bepaalde gronden, zonder dat de 
grondgebruiker daarvoor toestemming heeft verleend. Daarom heeft de provincie Utrecht alle 
jachtaktehouders aangewezen als categorie van personen die de stand van Verwilderde postduif, 
Verwilderde kat en Soepgans (Verwilderde boerengans) in de provincie Utrecht mogen beperken. 
Voor de Verwilderde postduif kunnen door gemeentebesturen ook beroepsmatige dierbestrijders 
ingezet worden  
 

3.7 Valwild (verkeersslachtoffers).  

De provincie Utrecht ondersteunt een planmatige aanpak in de afhandeling en registratie van het 
valwild in de provincie. 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. 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.  
Om meer structuur aan te brengen in de afhandeling en registratie van verkeersslachtoffers, hebben de 
Faunabeheereenheid, de Vereniging “Het Reewild” afdeling Utrecht en de Nederlandse Vereniging 
voor Natuurtoezicht afdeling Utrecht besloten het initiatief te nemen voor de oprichting van een 
Stichting Valwild Utrecht. Dit is een op 21 juni 2006 opgerichte zelfstandige stichting met een eigen 
bestuur. De provincie is adviseur van het bestuur.  
 
De doelstellingen van de stichting 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 



Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Utrecht.  15

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 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. 
e. Het uitvoeren van de regeling ‘afhandeling aanrijding met reeën’. 
 
Vrijwilligers van de stichting, meestal buitengewoon opsporingsambtenaren, registreren het aantal 
aanrijdingen, sporen de aangereden dieren op en verlossen een dier indien nodig uit zijn lijden. De 
vrijwilligers worden aangestuurd door een valwildcoördinator.   
 

3.8 Jacht, beheer en schadebestrijding in Natuurbeschermingswetgebieden. 
 
De wet (soortenbescherming) en de Natuurbeschermingwet (gebiedenbescherming) hebben een 
overlap in de natuurbeschermingswetgebieden. Activiteiten in en rondom deze gebieden moeten aan 
beiden instrumenten worden getoetst. Besluiten op basis van deze instrumenten kunnen dan ook 
verschillende uitkomsten hebben. De ene is niet leidend boven de andere, de een sluit de andere niet 
uit. 

Jacht. 
De uitoefening van de jacht (waarbij het gaat om de diersoorten haas, fazant, wilde eend, konijn en 
houtduif), is volgens artikel 46, derde lid, van de Flora- en faunawet niet toegestaan in beschermde 
natuurmonumenten, Vogelrichtlijngebieden, Watergebieden van internationale betekenis (Wetlands) 
en beschermde natuurmonumenten die behoren tot een Habitatrichtlijngebied en waarvoor de status 
van beschermd natuurmonument gaat vervallen. Dit betekent dat in deze delen van Natura 2000-
gebieden de jacht niet kan worden toegestaan. Het niet openen van de jacht heeft primair tot doel de 
rust in de gebieden te garanderen. In de overige delen van de Habitatrichtlijngebieden is jacht 
toegestaan, waarbij er mogelijk sprake is van een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 wanneer de instandhoudingsdoelstellingen dreigen te worden aangetast.  
In 2007 heeft de minster van LNV besloten om de voorgenomen wetswijziging tot opheffing van het 
jachtverbod in Vogelrichtlijngebieden en Wetlandgebieden niet voort te zetten. 

Beheer en schadebestrijding. 
De Natuurbeschermingswet heeft voor de wet tot gevolg dat bij beheer en schadebestrijding in en 
direct grenzend aan de hiervoor genoemde natuurbeschermingswetgebieden, ongeacht of dit nu 
plaatsvindt op grond van een ontheffing (ex artikel 67 en 68 van de wet), op basis van een vrijstelling 
(ex artikel 65 van de wet) of omdat dit op grond van de Flora- en faunawet zonder meer is toegestaan, 
ook altijd een afweging op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 dient te worden gemaakt.  
 
Voor bestaand gebruik3 wordt deze afweging gemaakt in het beheerplan van het desbetreffende 
natuurbeschermingsgebied. Het bestaande gebruik zal dan aan de instandhoudingsdoelen moeten 
worden afgewogen. Als bestaand gebruik, in en aangrenzend (externe werking) van de verschillende 
gebieden, worden aangemerkt:  

 
3 De provincies en de Ministers voeren een gezamenlijk beleid neergelegd in de brief van 1 september 2006. Dit betekent dat 
in principe geen vergunningentraject wordt gestart met betrekking tot bestaand gebruik in en rondom Natura 2000 gebieden 
behalve in ecologisch urgentie situaties. Tot bestaand gebruik wordt gerekend het moment van inwerkingtreding van de 
Natuurbeschermingswet op 1 oktober 2005 tot het moment dat het beheerplan voor een natuurbeschermingswetgebied is 
vastgesteld. In behandeling is een wetsvoorstel dat dit gezamenlijke beleid wettelijk zou moeten regelen.
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- Voor beschermde natuurmonumenten was tot 1 oktober 2005 beheer en schadebestrijding gebonden 
aan een artikel 12 vergunning op grond van die wet. Was deze vergunning nog geldig op 1 oktober 
2005 dan kan deze, onder de opgenomen voorwaarden als bestaand gebruik van het monument waarop 
deze betrekking heeft, worden aangemerkt.  
- Voor Natura 2000 gebieden kan beheer en schadebestrijding voor zover dat op 1 oktober 2005 al 
werd uitgevoerd, bij ongewijzigde handelingen, sindsdien eveneens als bestaand gebruik worden 
aangemerkt.  
 
Voor primair de Natura 2000 gebieden zullen de komende jaren beheerplannen worden vastgesteld. 
Binnen deze plannen zal moeten worden onderzocht in hoeverre beheer en schadebestrijding kan 
plaatsvinden zonder dat deze handeling een (significant) negatief effect op de 
instandhoudingsdoelstellingen heeft waarvoor het gebied is aangewezen. Zolang voor de afzonderlijke 
gebieden geen beheerplan geldt of in deze beheerplannen geen ruimte wordt geboden om handelingen, 
zoals het vangen of doden van dieren, vergunningvrij al dan niet onder mitigerende voorwaarden te 
verrichten zal de vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet onverminderd blijven 
gelden.  
 
Voor nieuwe activiteiten en niet vergunningsvrije activiteiten na de vaststelling van het beheerplan 
geldt dat indien uit het te voeren vooroverleg met het bevoegde gezag blijkt dat het beheer of de 
schadebestrijding zeker niet leidt tot een negatief effect deze mogen worden uitgevoerd, eventueel 
onder mitigerende maatregelen. Indien er wel mogelijk een negatief effect is of kans op een significant 
negatief effect wordt deze afweging gemaakt bij de aanvraag voor een vergunning.  
Gedeputeerde Staten zal samenloop signaleren en de afhandeling van beide procedures in overleg met 
de aanvrager zoveel mogelijk coördineren.  
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4 Overig 
 

4.1 Kievitseieren (art. 60) 
 
De minister van LNV kan een periode tussen 1 maart en 9 april vaststellen, ten behoeve van het 
zoeken en rapen van kievitseieren. Vervolgens is het ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten of in die 
periode in de provincie daadwerkelijk kan worden gezocht en geraapt, door het al dan niet verlenen 
van ontheffing van het zoek- en raapverbod (artikel 12 van de wet) op grond van artikel 60 van de wet, 
aan erkende weidevogelbeschermingsorganisaties. De erkenning van deze samenwerkingsverbanden is 
afhankelijk van bij ministeriële regeling vastgestelde voorwaarden.  
 
Er is een relatie met de Europese Vogelrichtlijn. De doelstelling van de Europese Vogelrichtlijn is kort 
gezegd de instandhouding van de in Europa in het wild levende vogels. De lidstaten van de EU moeten 
de bepalingen van de Vogelrichtlijn naleven en opnemen in nationale wetgeving, zoals de wet. De 
Vogelrichtlijn verbiedt onder meer het rapen van eieren van de kievit (artikel 5 van de richtlijn). Onder 
voorwaarde dat de duurzame instandhouding van de soort geen gevaar loopt, biedt de richtlijn de 
lidstaten de mogelijkheid om uitzonderingen op dit verbod toe te staan vanwege onder andere culturele 
en recreatieve eisen.  
Op 28 maart 2002 is de ministeriële “Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora- 
en faunawet“ bekend gemaakt. Hierin is in overeenstemming met de Vogelrichtlijn (artikel 9) bepaald 
dat het rapen van eieren slechts is toegestaan als vorm van verstandig gebruik in kleine hoeveelheden, 
selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden (art. 9 Vogelrichtlijn). 
 
In 2002 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten dat er geen reden was om ontheffing te 
verlenen voor het rapen van kievitseieren. Er is geen aanleiding om dit standpunt te wijzigen. 
In de provincie Utrecht wordt nog steeds op veel plaatsen door vrijwilligers en agrariërs, ondersteund 
door Landschapsbeheer Utrecht, gewerkt aan weidevogelbescherming. Deze activiteiten vinden plaats 
zonder het rapen van eieren. Gedeputeerde Staten zullen geen ontheffingen verlenen voor het rapen 
van kievitseieren. 
 

4.2 . Beschermde leefomgeving (art. 19 e.v.) 
 
De beschermde leefomgeving heeft tot doel kleine afzonderlijke elementen duurzaam veilig te stellen 
die van wezenlijke betekenis zijn als leefomgeving van een soort; de groeiplaats van planten of het 
nest, de schuil-, rust-, foerageer- of overwinteringsplaats van dieren. Indien de soort ter plaatse 
tijdelijk (seizoenmatig) voorkomt, kan de leefomgeving door de aanwijzing ook gedurende de 
afwezigheid van de soort beschermd worden. Daarnaast kunnen ook kleine verbindende elementen 
tussen populaties (steppingstones, corridors) worden beschermd. Meer concreet kan gedacht worden 
aan ijskelders en (kerk)zolders (vleermuizen), aan kademuren (muurplanten) en aan beektrajecten 
(beekvissen). Het instrument draagt bij aan een duurzaam voortbestaan van beschermde soorten.   
 
Op grond van artikel 19 van de wet kunnen Gedeputeerde Staten plaatsen aanwijzen die van 
wezenlijke betekenis zijn als leefomgeving van een beschermde inheemse planten- of diersoort.  Dit 
instrument is nieuw ingevoerd in de wet in 2002. Het instrument is bedoeld om bij te dragen aan een 
duurzaam voortbestaan van beschermde soorten. Voor de provincie Utrecht zijn, in de 
werkdocumenten soortenbeleid4, prioritaire planten- en diersoorten aangewezen. Prioritaire soorten 
zijn soorten waarvoor de provincie Utrecht een speciale verantwoordelijkheid draagt omdat een 

 
4 Werkdocumentsoortenbeleid Onderdeel Fauna (1998) en Werkdocument Soortenbeleid Onderdeel Flora 
(2002). 
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belangrijk deel van de Nederlandse populatie voorkomt in de provincie Utrecht. Het is voor de hand 
liggend om het instrument "beschermde leefomgeving" in te zetten om de kans op een duurzaam 
voortbestaan van prioritaire soorten te vergroten. 
In het verleden is vaak op basis van vrijwilligheid door eigenaren van gebouwen en door 
grondeigenaren al veel gedaan aan de bescherming van de leefomgeving van bedreigde soorten. 
Initiatieven die vaak ondersteund werden door natuur- en landschapsorganisaties en financieel 
ondersteund door de provincie. 
In de afgelopen vijf jaren is er in de provincie Utrecht geen noodzaak geweest om gebruik te maken 
van dit instrument.  
 
De provincie gaat er vooralsnog vanuit dat de bescherming op basis van vrijwilligheid plaatsvindt.  
In gevallen waarbij geen overeenstemming kan worden bereikt zal het instrument uitsluitend toegepast 
worden in situaties waarbij het verdwijnen van de betreffende leefomgeving het duurzaam 
voortbestaan van beschermde en prioritaire soorten in de provincie Utrecht in gevaar brengt. 
 

4.3 Onderzoek en monitoren. 
 
In de Notitie implementatie Flora- en faunawet provincie Utrecht is onderzoek en monitoring zeer 
beperkt behandeld. In 2002 was er nog veel onduidelijkheid over de aansluiting van reeds bestaande 
monitoringsprogramma’s en over de taakverdeling tussen de verschillende betrokkenen. Kort daarna 
bleek er grote behoefte aan het inzichtelijk maken van de gegevensbehoefte bij zowel de Provincie als 
bij de Faunabeheereenheid. Er is toen een gezamenlijk Plan van aanpak Monitoring Faunabeheer 
opgesteld waarin naast de inventarisatie van de gegevensbehoefte ook is aangegeven in hoeverre de 
benodigde gegevens al verzameld worden en in hoeverre gegevens actief verzameld dienen te worden. 
 
Sinds 2006 wordt er in het vroege voorjaar een vlakdekkende telling over het gehele landelijke gebied 
van de provincie Utrecht plaats. Hierbij worden door leden van de achterbannen van de 
Faunabeheereenheid (jagers, terreinbeheerders, grondbezitters en agrariërs) aangevuld met provinciale 
medewerkers en andere deskundigen een groot aantal beschermde maar (potentieel) 
schadeveroorzakende soorten geteld. Deze telling, die door de provincie wordt gefaciliteerd, levert 
informatie op die zowel door de Faunabeheereenheid als door de provincie gebruikt kan worden. De 
Faunabeheereenheid zal deze gegevens aanwenden bij het aanvragen van ontheffingen en als 
onderbouwing van het Faunabeheerplan. De provincie bij het verlenen van ontheffingen en bij het 
opstellen van provinciaal beleid. Naast deze gegevens uit de voorjaarstelling van de 
Faunabeheereenheid worden ook andere bronnen benut: o.a. de provinciale Ecodatabank, de databank 
van de KNJV, het Faunafonds en resultaten van gerichte onderzoeken in opdracht van het ministerie 
van LNV. 
 
Voortdurend zal bekeken worden op welke wijze er aansluiting gezocht kan worden bij bestaande 
inventarisatie- en monitoringsprogramma’s om er optimaal gebruik van te kunnen maken en dubbel 
werk te voorkomen.   
De provincie Utrecht draagt bij aan de uitvoering van het Plan van aanpak Monitoring Faunabeheer 
onder andere door het beschikbaar stellen van deskundige menskracht en het financieel ondersteunen 
van de voorjaarstelling van de Faunabeheereenheid. De Faunabeheereenheid stelt de telresultaten 
beschikbaar voor gebruik door de provincie Utrecht. 
 

4.4 Soortenbeleid (leefgebiedenbenadering) 
 
In de Notitie Implementatie Flora- en faunawet Provincie Utrecht werd in een apart hoofdstuk het 
soortenbeleid behandeld. Op het gebied van soortenbeleid is er sinds het advies van de Raad voor het 
Landelijke Gebied “Voorkomen is beter ...” veel op gang gekomen. Een nieuwe aanpak van het 
soortenbeleid, waarin maatregelen voor bedreigde soorten in samenhang per leefgebied worden 
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uitgevoerd en waarin het voorkomen van economische frictie een belangrijke rol speelt, is in 
voorbereiding. In het najaar van 2008 zullen onderhandelingen tussen rijk en provincies gestart 
worden en zullen er in het kader van het ILG afspraken worden gemaakt voor de komende jaren. 
 
Het ligt voor de hand om de werkwijze bij de uitvoering van de leefgebiedenbenadering in een apart 
document vast te leggen zodra er overeenstemming is tussen rijk en provincies. In de voorliggende 
Beleidsnota Flora- en faunawet wordt het soortenbeleid dus niet meer behandeld 
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5 Jacht 
 

5.1 Openen van de jacht 
 
De minister kan de jacht op bepaalde diersoorten openen. De jachthouder (jachtgerechtigde) moet 
datgene doen wat een goed jachthouder betaamt om een redelijke stand van het wild te handhaven of 
te bereiken en om schade door wild te voorkomen (artikel 37). Het jagen op wild is toegestaan binnen 
de geldende voorschriften en beperkingen. 
In artikel 32 lid 1 zijn de diersoorten aangewezen die als wild worden aangemerkt: haas, fazant, 
patrijs, wilde eend, konijn en houtduif. Bij ministeriële regeling wordt bepaald in hoeverre de jacht is 
geopend. Afschot op grond van artikel 68 wordt niet als jacht aangemerkt.  
 

5.2 Verhuur jachtrecht 
 
Bij een verzoek voor verhuur van jachtrechten door de provincie, zal hierover per geval beslist 
worden. Het besluit hierover zal in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van het faunabeheer 
in de aangrenzende gebieden.  

5.3 Bijzondere weersomstandigheden 
 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd, zolang bijzondere weersomstandigheden dat naar hun oordeel met 
het oog op de instandhouding van wild vergen, de jacht in de gehele provincie of een deel daarvan, 
voor een bepaalde tijd te sluiten. Dit geldt tevens voor de besluiten die genomen worden op grond van 
artikel 65, 67 en 68. Hiertoe is een Draaiboek bijzondere weersomstandigheden opgesteld en 
opgenomen in bijlage 5. De besluitvorming kan betrekking hebben op één of meer categorieën van 
soorten. 
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6 Handhaving 
 
De bevoegdheid van Gedeputeerde Staten ligt in artikel 104 e.v. van de wet. Op basis daarvan kunnen 
door Gedeputeerde Staten toezichthouders en door de Minister van Justitie op voordracht van 
Gedeputeerde Staten als werkgever buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) worden 
aangewezen voor respectievelijk het toezicht op de naleving van de wet en de opsporing van bij de wet 
strafbaar gestelde feiten.  
 
De provinciale handhavingstaken vloeien voort uit de volgende artikelen van de wet:  

Artikel 19 e.v. Aanwijzing als beschermde leefomgeving 

 
- toezicht in het veld op illegale handelingen in strijd met het verbod om 

vermelde handelingen te verrichten; 
- toezicht op de naleving van voorschriften die zijn verbonden aan het verrichten 

van handelingen. 

Artikel 46 Sluiting van de jacht bij bijzondere weersomstandigheden. 

 toezicht in het veld op de naleving van het jachtverbod in het betreffende gebied 
voor de betreffende periode; 

Artikel 60. Erkenning van samenwerkingsverbanden van weidevogelbeschermers en 
ontheffingverlening van het zoek- en raapverbod voor kievitseieren 

 
- toezicht in het veld op illegale handelingen in strijd met het zoek– en 

raapverbod en het verbod om bij het zoeken en rapen honden te gebruiken; 
- toezicht op de naleving van de aan een verleende ontheffing verbonden 

voorschriften en beperkingen;. 

Artikel 65 en 
66. 

Verlening van vrijstelling voor grondgebruikers en gebruikers van opstallen 

 
toezicht in het veld op illegale handelingen in strijd met de in de Verordening 
schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004  opgenomen voorschriften en 
beperkingen.  

Artikel 67 Aanwijzing van personen of categorieën van personen die ingrepen in 
dierpopulaties mogen doen. 

 
toezicht in het veld op illegale handelingen in strijd met de in de provinciale 
verordening opgenomen voorschriften en beperkingen. 

Artikel 68 Verlening van ontheffing in het kader van beheer en schadebestrijding. 

 
- toezicht in het veld op illegale handelingen in strijd met de diverse wettelijke 

verbodsbepalingen; 
- toezicht op de naleving van de voorschriften en beperkingen die aan een 

verleende ontheffing zijn verbonden; 
 

Daarnaast is er handhavingsrelatie met de Faunabeheereenheid.  Zij verleent als ontheffinghouder via 
machtigingen (‘doorschrijven of doormachtigen’) toestemming aan de grondgebruikers of 
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jachthouders voor het  gebruik van de eerder door de provincie aan de ontheffinghouder afgegeven 
ontheffing op grond van artikel 68 van de wet.  De ontheffinghouder heeft als taak om de 
ontheffinggebruikers te wijzen op de ontheffingsvoorschriften en de correcte naleving daarvan. Op 
verzoek wisselt zij informatie over het doormachtigen van de ontheffingen uit met de provincie. Mede 
op basis van deze gegevens voert de provincie de controles in het veld uit. 

Het handhavingsbeleid is vastgelegd in de Handhavingsstrategie grijze en groene Wet- en regelgeving 
provincie Utrecht 2005 -2008, vastgesteld op 22 februari 2005. In dit document ligt de naleving-, 
toezicht-, en sanctiestrategie vast, alsmede de handhavingssamenwerking en communicatie. Naast de 
handhavingsstrategie, waarin feitelijk vastligt hoe de handhavingstaken worden uitgevoerd, stellen 
Gedeputeerde Staten jaarlijks een Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening en Handhaving vast 
waarin onder andere vastligt wat er dat jaar gehandhaafd gaat worden en wat er aan 
vergunningenactiviteiten zal plaatsvinden.   

Ter uitvoering van het beleid zijn de volgende uitgangspunten voor de handhavingsstrategie en het 
Uitvoeringsprogramma Vergunningen en Handhaving van belang:  

• De handhaving van de provinciale handhavingstaken vindt het meest doeltreffend, slagvaardig en 
efficiënt plaats door de combinatie van de bestuursrechtelijke handhaving via toezicht en de 
strafrechtelijke handhaving via opsporing. De provinciale handhavers van deze wet zijn daarom zowel 
toezichthouder als BOA.  

De keuze voor de inzet van het bestuursrecht, strafrecht of beide is afhankelijk van ernst en/of aard 
van overtredingen en het beoogde effect van de handhavingsactie. Veel bepalingen in de wet zijn 
gedragsvoorschriften, waarvan overtreding slechts op heterdaad in het veld kan worden vastgesteld. In 
die gevallen is bestuursrechtelijke handhaving niet op zijn plaats, omdat recidive vrijwel nooit valt te 
constateren en gevolgen van een overtreding onomkeerbaar zijn. Dit is met name het geval bij de 
overtreding van algemene soortbeschermende verbodsbepalingen, bijvoorbeeld het doden van 
beschermde diersoorten zonder ontheffing of indien niet wordt voldaan aan het vereiste van (dreiging 
van) belangrijke schade. In die gevallen ligt een “lik op stuk” aanpak voor de hand door inzet van 
strafrecht volgens de richtlijn strafvordering van de wet van het Openbaar Ministerie.  
Bestuursrechtelijk handhaving is aan de orde als het gaat om langdurende overtredingen, omkeerbare 
overtredingen, gevolgschade die herstelbaar is of overtredingen waarbij de kans op herhaling groot is.  
Dit komt met name voor bij de handhaving van de ontheffingsvoorschriften. Bijvoorbeeld als niet 
wordt voldaan aan de rapportageplicht (resultaatrapport) door de ontheffinghouder. In sommige 
situaties wordt zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gehandhaafd. 
Het intrekken van de ontheffing bij wijze van sanctie vindt alleen plaats als bij herhaling de 
ontheffingsvoorschriften niet worden nagekomen.  
Op basis van de ontheffingsvoorschriften kan een ontheffing tijdelijk worden geschorst.  

• De provinciale handhaving zal zich de komende jaren primair gaan richten op de hierboven 
genoemde handhavingstaken van de wet en veel minder op de algemene verbodsartikelen. Uit vijf jaar 
ervaring is gebleken dat handhavingsintensivering van de provinciale taken gewenst is.  

• Vanuit de signaalfunctie (‘het kijken voor elkaar’) zal in die gevallen waarbij een algemeen 
verbodsartikel uit de wet van toepassing is, zoals de landelijke vrijstelling schadesoorten, de 
verbodsbepalingen in het kader van de bescherming van planten- en diersoorten en de handhaving van 
jachtvoorschriften door jagers, per geval worden beoordeeld,  met het oog op het uitgangspunt 
hiervoor, of de Politie Milieudienst Utrecht  (PMD), in die situatie het voortouw neemt. Hierbij zal 
overleg met de Milieuofficier van Justitie van het functioneel parket noodzakelijk kunnen zijn.  

• Onafhankelijk van de weging in het Uitvoeringsprogramma Vergunningen en Handhaving heeft 
de handhaving van het naleefgedrag op de geschorste ontheffingen en de jacht vanaf het moment dat 
het "Draaiboek bijzondere weersomstandigheden" in werking treedt altijd de hoogste 
handhavingsprioriteit 
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• De samenwerking met de Politie Milieudienst Utrecht  (PMD), die tevens de planmatige en 
gecoördineerde aanpak op de algemene verboden van de wet voor de BOA’s ondersteunt, wordt 
voortgezet, in het bijzonder in die situaties dat gezamenlijke veldcontroles op ontheffinggebruik een 
duidelijke meerwaarde zullen opleveren.  

• Met de handhavingspartners zal vanuit handhavingstructuren en/of programma’s worden 
samengewerkt door onder andere uitwisseling van informatie en kennis, afspraken over wie voor welk 
deel van de handhaving verantwoordelijk is, ‘het kijken voor elkaar‘ (signaaltoezicht) en projectmatig,  
bijvoorbeeld controles op grotere gezelschappen die al dan niet legaal gebruik maken van vuurwapens. 

De handhaving van de wet is complex en intensief en maakt samenwerking noodzakelijk. Doel van de 
samenwerking is de wet zo effectief en efficiënt mogelijk te handhaven door waar nodig gezamenlijk 
op te treden, met inzet van een ieders bevoegdheden en vanuit een ieders verantwoordelijkheid.  
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7 Communicatie 
 

7.1 Voorlichting 
 
Bij de uitvoering van de wet is gebleken dat met name het ‘grote’ publiek, jachthouders en 
grondeigenaren nog onvoldoende bekend zijn met de wet. Ook kan schadebestrijding waarbij aaibare 
soorten verstoord of gedood worden in de nabijheid van woonkernen de gemoederen hoog doen laten 
oplopen. Grondeigenaren en jachthouders blijken onvoldoende op de hoogte van hun rechten en 
plichten op de grond van de wettelijke regelingen en de verleende ontheffingen met hun voorschriften 
en beperkingen. Intensievere voorlichting kan handhavend ingrijpen voorkomen.  
Nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals ganzenfoerageergebieden moeten goed met de doelgroep 
(eigenaren, jachthouders, handhavers en de omgeving) worden gecommuniceerd. Voor dergelijke 
thema’s zullen extra voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden (bijvoorbeeld over de 
mogelijkheden voor schadevergoeding en rechtsgevolgen).  
 
De afgelopen jaren zijn incidenteel samen met de Faunabeheereenheid bijeenkomsten georganiseerd 
om de aspecten van de wet en haar gevolgen voor de uiteenlopende belanghebbenden uit een te zetten. 
De behoefte bleek groot. In het geval van “incidenten” is het beleid een enkele keer uitgelegd aan 
regionale zenders. Daarnaast is er de folder “Ruim zicht op groene regelgeving” ontwikkeld die ruim 
is verspreid. Hierin zijn links opgenomen naar het serviceloket en een emailadres voor vragen en 
klachten. Ook de Faunabeheereenheid heeft voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.  
Op de website van de provincie Utrecht is informatie te vinden over haar beleid betreffende de wet. 
Veel informatie is te downloaden. De faunabeheereenheden hebben een landelijke website ontwikkeld 
(http://www.faunabeheereenheid.nl/). De website van de Faunabeheereenheid, als onderdeel daarvan is 
nog niet ontwikkeld terwijl de behoefte groot.    
 
Om de komende jaren aan de behoefte te voldoen en de bekendheid van de wet en haar regelingen 
onder een breder publiek bekend te maken zijn de volgende vijf actiepunten geformuleerd:     
1. De samenwerking met de FBE op het terrein van schadebestrijding te intensiveren en door te 
starten met het ontwikkelen van voorlichtingstrajecten geënt op een specifiek thema gericht op de 
daarbij behorende doelgroepen (o.a. grondgebruikers en jachthouders) door middel van 
voorlichtingsavonden, folders, stappenplan grondgebruiker etc.  
2. Het continu blijven actualiseren van voorlichtingsmateriaal over het doel en belang van 
schadebestrijding en faunabeheer, met name gericht op het grote publiek.   
3. Preventieve voorlichting aan ontheffing- en jachthouder over de gevolgen van 
schadebestrijding van aaibare soorten bij woonkernen. Zonodig gezamenlijk voorlichting geven aan de 
bewoners van deze woonkernzones.    
4. De provinciale website als informatiebron betrouwbaar en actueel te houden en onderwerpen 
eenvoudig bereikbaar te maken.  
5.  Het bouwen van de website van de Faunabeheereenheid inhoudelijk te ondersteunen, waarbij 
ter voorkoming van doublures gelinkt wordt naar de provinciale website. Het onderhoud dient in eigen 
beheer plaats te vinden.      
 

7.2 Zakenregistratie, de elektronische provincie (E-provincies).  
 
In 2008 zal de provinciale website worden vernieuwd. In toenemende mate zullen werkprocessen 
actief worden gestuurd en correspondentie gedigitaliseerd. Het downloaden van formulieren is dan  
verleden tijd, achter de PC kan een “slim” aanvraagformulier worden ingevuld en ondertekend met 
Digi-D en elektronisch worden verstuurd. De gegevens worden automatisch in een volgsysteem 

http://www.faunabeheereenheid.nl/
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verwerkt. In het kader van de transparante overheid5 zal de afhandeling van het actief gestuurde 
werkproces en de daarbij geproduceerde brieven thuis via het internet kunnen worden gevolgd. Via 
inloggen met het BSN-nummer kan de aanvrager zonodig meer zien.  
Introductie van dit nieuwe werken vergt van twee kanten aanpassingen. Voor de aanvrager betekent 
het dat aanvragen afzonderlijk via het e-formulier zullen moeten worden ingediend ten behoeve van de 
automatische verwerking. Daarom zullen aanvragers worden gestimuleerd het e-formulier te gaan 
gebruiken.  
De provincie zal belanghebbenden actief op de hoogte stellen van de provinciale zakenregistratie, 
waar snel en betrouwbaar de gewenste informatie valt te raadplegen. Te denken valt aan 
buurprovincies, handhavingspartners en belangenorganisaties, maar ook wildbeheereenheden, die dan 
direct de afgegeven ontheffing op internet kunnen inzien en afdrukken.  
 
Voor de wijze van indiening van de aanvraag, de afhandeling, doorlooptijd en het werkproces is door 
Gedeputeerde Staten een protocol opgesteld. Dit protocol zal, gezien de samenhang, de hiervoor 
genoemde ontwikkelingen volgen.  

7.3 Rapportages 
 
Op grond van artikel 68, lid 6 van de wet worden afschriften van de beschikkingen op aanvraag naar 
de Minister van LNV gestuurd.  
In kader van richtlijn (EEG) nr. 79/409 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 
1979 betreffende het behoud van de vogelstand  - kortweg de Vogelrichtlijn - zijn lidstaten verplicht 
om jaarlijks een verslag bij de Europese commissie in te dienen over de toepassing van artikel 9 van 
de richtlijn. De Vogelrichtlijn is thans geïmplementeerd in de wet. Op grond van artikel 71 van de wet  
moet de provincie op verzoek van de Minister aan het eind van het jaar alle inlichtingen verstrekken 
met betrekking tot besluiten als bedoeld in de artikelen 65, 67 en 68.  
 

5 het Verdrag van Aarhus, de Europese richtlijn 2003/4/EG `Toegang van het publiek tot milieu-informatie'. 
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8 Financiën. 

8.1 Faunabeheereenheid  
 
Via het provinciefonds ontvangen de provincies financiën voor de algehele uitvoering van de wet op 
basis van tussen het Rijk en de provincies gemaakte afspraken bij de inwerkingtreding van de wet in 
2003. Deze financiën vormen een substantieel onderdeel van de totale uitvoeringskosten van de wet, 
zoals de beleidsvorming, ontheffingverlening, handhaving, communicatie etc. Ze worden primair 
ingezet voor aanvullende dekking van personele kosten, publicatiekosten ontheffingen en ter 
ondersteuning van de Faunabeheereenheid.  
Met de oprichting en erkenning van de Faunabeheereenheid in 2003 aanvaardt de provincie de 
consequenties van de financiële instandhouding van de Faunabeheereenheid. Gedeputeerde Staten 
verstrekken jaarlijks op aanvraag een subsidie voor de exploitatielasten en bestuurskosten. Na een 
proefperiode en een evaluatie van de door de Faunabeheereenheid benodigde financiën in relatie tot 
een adequate taakvervulling is in 2005 de exploitatiesubsidie opnieuw vastgesteld. Na vier jaar was 
immers het takenpakket uitgekristalliseerd en konden de daaraan verbonden kosten nauwkeurig 
worden vastgesteld. Dit bedrag en de berekeningswijze vormt de basis voor de subsidieverstrekking 
voor de komende jaren en bedraagt in 2007 ongeveer € 113.500,--. In de subsidieverstrekking is ook 
opgenomen een nader door de Faunabeheereenheid te verdelen financiële bijdrage aan de 
Wildbeheereenheden, en de bijdrage in de jaarlijkse faunatelling. Het takenpakket en de uitvoering 
daarvan is als één van de verplichtingen verbonden aan de subsidie en vormt de basis van de 
kostenberekening. Het hiervoor genoemde bedrag zal de komende jaren op de provinciale begroting, 
inclusief een jaarlijkse inflatiecorrectie, worden gereserveerd. De hoogte van het subsidiebedrag maakt 
een accountantverklaring ter verantwoording van de uitgaven verplicht.  
 
Naast de vaste kosten zijn er incidentele kosten. Deze maken geen onderdeel uit van de 
exploitatielasten en bestuurskosten. Het gaat hier om de financiering van het opstellen van het 
Faunabeheerplan Utrecht (eens in de vijf jaar) en ondersteuningskosten voor drukwerk jaarverslag e.d., 
samenwerkingsprojecten, communicatie (zie actiepunten paragraaf 7 hiervoor). Aanvragen voor 
incidentele projecten zullen afzonderlijk, maar zoveel mogelijk gebundeld door Gedeputeerde Staten 
worden afgewogen. In het geval van een positieve weging, maar bij ontoereikend budget zal op de 
daartoe geëigende wijze via de beleidscyclus aan Provinciale Staten om aanvullende financiering 
worden gevraagd. Aan de toekenningen kunnen Gedeputeerde Staten voorwaarden en beperkingen 
verbinden.  
 

8.2 Stichting Valwild. 
 
De Stichting Valwild Utrecht is een zelfstandig opererende stichting, waarvan de doelstellingen en 
activiteiten in paragraaf 3.7 staan genoemd. Voor de stichting is bij besluit van 26 september 2006 
over de periode 2006 tot en met 2009 jaarlijks een subsidiebedrag van € 11.000,-- op de provinciale 
begroting gereserveerd.  
 

8.3 Leges. 
 
Voor de aanvragen om ontheffing van de wet worden geen leges geheven op grond van de Algemene 
belastingverordening provincie Utrecht. Het overgrote deel van de aanvragen is afkomstig van de 
Faunabeheereenheid, die vrijwel volledig afhankelijk is van provinciale subsidie. (vestzak-broekzak). 
Het past in het streven naar vermindering van de administratieve lasten.  
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8.4 Voorzieningen Faunafonds. 
 
De verantwoordelijkheid voor de financiële voeding van het Faunafonds is vastgelegd in het Besluit 
Faunafonds. Hierin staat dat de provincies verantwoordelijk zijn –calamiteiten daargelaten- voor de 
voeding van het fonds en dat de Minister van LNV jaarlijks € 3.2 miljoen stort in het fonds. De 
provincies aanvaarden echter slechts verantwoordelijkheid voor de vergoeding van schade ten gevolge 
van ‘verdergaand provinciaal beleid’. Omdat het uitgangspunt van de provincie Utrecht is om geen 
‘verdergaand provinciaal beleid’ te voeren, zijn geen financiën voor de voeding van het Faunafonds 
gereserveerd op de provinciale begroting.  
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Bijlage 1 Algemene maatregelen van bestuur van de wet.  
 
Overzicht van alle regelingen en algemene maatregelen van bestuur die zijn gebaseerd op de wet.   
• AMvB wijziging artikel 75  
• Jachtbesluit  
• Besluit beheer en schadebestrijding 
• Regeling beheer en schadebestrijding dieren 
• Besluit prepareren dieren  
• Regeling vaststelling model bewijs van verzekering  
• Regeling prepareren van dieren  
• Jachtregeling  
• Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet  
• Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet 
• Regeling administratieve bezit van handel in beschermde dier- en plantensoorten  
• Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens  
• Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten  
• Regeling zoeken rapen en beschermen van kievitseieren Flora- en faunawet 

De regelingen zijn in te zien op de website van het Ministerie Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, adres:  http://www.minlnv.nl/. 
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Bijlage 2 Overzicht diersoorten. 
 
Verdeling betrokken diersoorten over de Wet en regelingen op 1 maart 2008.   
 

1 2 3. Wild Het verontrusten en doden t.b.v. schadebestrijding en/of beheer.   
4. Landelijke  
vrijstellingslijst 
Art. 65.1 FFW 

Provincie bepaalt of en zo 
ja: hoe, waar en wanneer  

5 ProvincialeVrijstelling  
Art. 65.1 FFW   

8 Aanwijzing
Art 67.1 FFW

Beschermde 
soort 

6 7
N= Nieuw  
A= van lijst 
V= verontrusten 
D= doden  

9 10 

11. Ontheffing  
Art 68 FFW  

Altijd, tenzij iets 
anders ingevuld.  

Haas  
15/10-31/12 

 
X V

Fazanthaan  15/10-31/01  X N V     
Fazanthen  15/10-31/12  X N V    
Houtduif  15/10-31/01 D     Nee 
Wilde eend  15/08-31/01  X     V    
Konijn  15/08-31/01 D   X  Nee, soms 
Patrijs   gesloten       
Zwarte kraai  D A Nee 
Kauw  D A Nee 
Vos  D X Nee, soms 
Canadese gans  D X Nee 
Spreeuw  X D1/6-31/10 fruit    
Gaai  
Roek  X V
Brandgans  X V
Ekster  X V
Grauwe gans  X D 1/10-1/4 X  BOG  
Holenduif     X N V    
Huismus     X N V    
Kleine rietgans     X N V    
Knobbelzwaan  X V X
Kolgans  X D 1/10-1/4   BOG 
Meerkoet  X V
Rietgans     X     V    
Rotgans     X N V    
Ringmus     X N V    
Smient  X D 1/10-1/4   BOG 
Woelrat  X N V
Verwilderde 
duif 

 X D Nee 

Verwilderde kat  X D Nee 
Nijlgans  D  X D Nee 
Soepgans D X D Nee 
Muskusrat       X D Nee 
Beverrat       X D Nee 

Ree  X D
Alleen 
gewond 
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Mol  D       Nee 
Bosmuis  D       Nee 
Veldmuis  D       Nee 
Huisspitsmuis  D       Nee 
Zwarte rat D        Nee 
Bruine rat D        Nee 
huismuis D        Nee 
Damhert       X   
Edelhert       X   
Marterhond D X Nee 
Muntjak D X Nee 
Rosse 
Stekelstaart 

 X

Grondeekhoorn D X Nee 
Verwilderde 
nerts 

D X Nee 

Wasbeer D X Nee 
Wild Zwijn        X   
Taigarietgans 
Toendrarietgans
Turkse tortelduif
Kokmeeuw

Verklaring: Onbeschermde soorten zijn in de eerste kolom grijs geaccentueerd. Provinciale beleidssoorten (zie 
bijlage 3) zijn cursief gedrukt. In deze groep zijn vetgedrukt de toegevoegde nieuwe soorten en onderstreept de 
afgevoerde beleidssoorten.  D= doden en V = verontrusten.  
 

1. Wettelijke vrijstelling op grond van artikel 4, onder a van de wet met uitzondering van bij Amvb 
aangewezen gedomesticeerde soorten (D cursief = uit regeling) en de zwarte en bruine rat en huismuis 
(D= uit de wet).      

2. Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, artikel 16e, lid 1 huisspitsmuis, mits in of bij 
erven en gebouwen en artikel 16e, lid 2 de mol, bosmuis en veldmuis (algemenere vrijstelling, handelen 
niet alleen ter voorkoming van schade).   

3. Als wild aangemerkte soorten met jachtperiode, artikel 32, lid 1 van de wet. 
4. Aangewezen inheemse soorten die in het gehele land veelvuldig belangrijke schade aanrichten (artikel 

65, lid 1, onderdeel a van de wet) en die niet in hun bestaan worden bedreigd of het bestaan  gevaar 
loopt en genoemd in Besluit beheer en schadebestrijding dieren (artikel 2, bijlage 1).     

5. Door de provincie in de Verordening schadebestrijding dieren Provincie Utrecht 2004 aangewezen 
inheemse soorten die in de provincie veelvuldig belangrijke schade aanrichten (artikel 65, lid 1, 
onderdeel a van de wet) en die niet in hun bestaan worden bedreigd of dat dit gevaar loopt. 

6. De door het Rijk opgestelde lijst van inheemse soorten die in delen van land veelvuldig belangrijke 
schade aanrichten en opgenomen in het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (artikel 2, bijlage 2). 

7. De provinciale selectie uit de lijst onder 6. Middelen zijn: D= doden en V = verontrusten.  De soorten 
met A zijn verschoven naar een andere vaak ruimere vrijstelling en de soorten met N zijn nieuw op de 
provinciale vrijstellingslijst van de Verordening.   

8. In de Regeling beheer en schadebestrijding dieren zijn door het Rijk de diersoorten aangewezen als 
bedoeld in artikel 67, lid 1 van de wet. Het biedt de provincies de mogelijkheid de stand van 
beschermde diersoorten, andere diersoorten (gedomesticeerde en exoten) en verwilderde soorten te 
beperken op andermans gronden.  

9. De door het Rijk aangewezen diersoorten volgens artikel 2 van de Regeling beheer en schadebestrijding 
dieren.  

10. De diersoorten door de provincie aangewezen in de provinciale aanwijzing van personen die de stand 
van diersoorten kunnen beperken (GS 28 juni 2005 provinciaal blad 22).   

11. Ontheffing alleen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en geen afbreuk wordt 
gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.  
BOG = Voor deze soorten geldt het Beleidskader Faunabeheer overwinterende ganzen en smienten. 
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Bijlage 3 Beleidsregels voor vrijstelling, ontheffing en aanwijzing. 
 
Op de hiernavolgende pagina’s wordt in alfabetische volgorde per diersoort beschreven wat het beleid 
is voor vrijstelling, ontheffing en aanwijzing. 
 
Bijlage 3.1 Beschermde soorten 
brandgans 
Canadese gans 
ekster 
fazant 
gaai 
grauwe gans 
haas 
houtduif 
kauw 
kleine rietgans 
knobbelzwaan 
kolgans 
konijn 
meerkoet 
ree 
roek 
smient 
spreeuw 
vos 
wilde eend 
woelrat 
zwarte kraai 
 
Bijlage 4.2 Onbeschermde soorten 
nijlgans 
soepgans 
verwilderde kat 
 
Ten opzichte van de voormalige Implementatienotitie Flora- en faunawet provincie Utrecht 2002 zijn 
de volgende soorten afgevoerd of toegevoegd.  
 
Afgevoerd: 
Kokmeeuw 
Taigarietgans 
Toendrarietgans  
Turkse tortelduif 
 
Toegevoegd:  
Gaai 
Canadese gans 
Soepgans  
Woelrat 
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Bijlage 3.1 Beschermde soorten 
 
Brandgans (Branta leucopsis ) 
 
Voorkomen: 
Winter: Zeldzame pleisteraar in Noord- en West-Utrecht. 
Zomer: Als broedvogel in Vechtplassengebied, in Eemland en langs Nederrijn en Lek. 
 
Aantallen: 
Winter: De overwinterende Brandgans is niet gedurende de hele winter aanwezig op dezelfde plaats. 
Een indicatie van de druk die de verschillende overwinterende ganzen en Smienten veroorzaken geeft 
het seizoensmaximum. Het seizoensmaximum dat Ebbinge & van der Greft – van Rossum (2004) voor 
de Brandgans in Nederland geven bedraagt 354.000. 
Zomer: In 2005 105 broedparen in de provincie Utrecht (van der Jeugd et al., 2006). 
 
Aantalsontwikkeling: 
Winter: De index voor de niet broedende Brandgans (STATLINE, CBS) laat een voortdurende 
toename van de in Nederland overwinterende Brandganzen zien. 
Zomer: De Nederlandse brandganspopulatie is voorzover bekend de snelst toenemende 
ganzenpopulatie ter wereld.  
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort (zie ook Journaal Flora en fauna mei 2006). 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid) grasland. 
De laatste twee jaar is locaal belangrijke schade opgetreden. De door het Faunafonds getaxeerde 
schade bedraagt in 2005: € 1.062. Dit betreft vier schadegevallen waarvan twee met belangrijke 
schade. In 2006 deden zich twee schadegevallen voor met een totale omvang van € 913. 
 
Ontheffingenbeleid: 
De overwinterende Brandgans behoort tot de kwetsbare soorten. Voor kwetsbare soorten wordt geen 
ontheffing voor doden gegeven.  
Gezien de sterke toename van broedende Brandganzen is dreiging van belangrijke schade. In die 
gevallen is ontheffing op basis van artikel 68 mogelijk. 
 
Preventieve maatregelen: 
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingsgebied: 
Voor overzomerende Brandgans: in specifieke gebieden, te benoemen in de ontheffing, waar sprake is 
van noodzaak van voorkomen en bestrijden van belangrijke schade. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Van 1 april tot 1 oktober, tussen zonsopkomst en zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
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Hagelgeweer (minstens kaliber 12 met hageldiameter minstens 3.25 mm [hagelnummer 4]) en 
kogelgeweer (minstens kaliber .22 magnum). 
Vangkooi. 
 

Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Canadese gans (Branta canadensis)

Voorkomen: 
Winter: Wisselende aantallen overwinteraars 
Zomer: Als broedvogel in Vechtplassengebied, in Eemland en langs Nederrijn en Lek. 
 
Aantallen: 
Winter: Tijdens zachte winters slechts enkele overwinteraars; in strenge winters meer. 
Zomer: In 2005 51 broedparen in de provincie Utrecht (van der Jeugd et al., 2006). Tijdens de 
Faunatelling in april 2005 werden er in de provincie Utrecht 477 Grote canadese ganzen geteld; in 
2006 waren dat er 1002. 
In het najaar worden ook Grote canadese ganzen afkomstig uit Duitsland in Nederland aangetroffen. 
 
Aantalsontwikkeling: 
Het aantal in Nederland broedende Grote canadese ganzen neemt nog steeds toe. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort (zie ook Journaal Flora en fauna mei 2006). 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor in het gehele land een 
vrijstelling geldt van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste rust- of verblijfplaats te 
vernielen. 
Diersoort waarvan de stand mag worden beperkt als bedoeld in artikel 67.1. De provincie kan opdracht 
verlenen om het aantal dieren te verminderen, ter bescherming van bijvoorbeeld de volksgezondheid, 
de openbare veiligheid of het bestrijden of voorkomen van belangrijke schade aan gewassen. 

Status in provinciaal soortenbeleid: 
N.v.t. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid) grasland. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Landelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 65.1 
 
Preventieve maatregelen:
N.v.t. 

Ontheffingengebied: 
N.v.t. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
N.v.t. 
 
Toegestane middelen: 
N.v.t. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Ekster (Pica pica) 
 
Voorkomen:
Algemeen en verspreid voorkomende standvogel (Hustings & Vergeer, 2002). 
 
Aantallen:  
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 40.000- 60.000 paren (Hustings 
& Vergeer, 2002). Tijdens de Faunatelling in april 2005 werden er in de provincie Utrecht 3.278 
Eksters geteld; in 2006 waren dat er 2.858. 
 
Aantalsontwikkeling: 
De Ekster wordt niet vermeld in de Rode Lijst Vogels (LNV, 2004) en wordt dus niet bedreigd in z’n 
voortbestaan. De broedvogelindex (STATLINE, CBS) voor de Ekster geeft tussen 1997 en 2005 een 
vrijwel constant beeld (lichte schommeling van de index tussen 70 en 80). 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
Diersoort waarvan gedode dieren zijn vrijgesteld van bezit / vervoersverbod artikel 13.1. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Schade aan zaaibedden van granen, en fruitteelt. De laatste twee jaar is locaal belangrijke schade 
opgetreden. De door het Faunafonds getaxeerde schade bedraagt in 2005: € 1.740. Dit betreft zes 
schadegevallen waarvan twee met belangrijke schade. In 2006 deden zich twee schadegevallen voor 
(waarvan één met belangrijke schade) met een totale omvang van € 302. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Ontheffingeninstrumenten: artikel 68  
Vrijstelling: artikel 65 voor verontrusten. 
De Ekster wordt niet beschouwd als kwetsbare vogelsoort. 
De Ekster wordt genoemd als een van de kraaiachtigen die schade toebrengt aan de fruitteelt. Op dit 
moment bestaat geen reden om de Ekster te plaatsen op de provinciale vrijstellingslijst om te doden, of 
om op voorhand ontheffingen ex artikel 68 te verlenen.  
 
Preventieve maatregelen:
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingengebied: 
In specifieke gebieden, te benoemen in de ontheffing, waar sprake is van noodzaak van voorkomen en 
bestrijden van belangrijke schade. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Van zonsopgang tot zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer kaliber .22. 
Vangkooi en kastval. 
 
Overige voorwaarden: 
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N.v.t. 
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Fazant (Phasianus colchius )

voorkomen:
Vrij algemeen voorkomend. 
 
Aantallen:
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 50.000- 60.000 territoria (één 
haan met één of enkele hennen) (Hustings & Vergeer, 2002). De Fazant wordt niet vermeld in de Rode 
Lijst Vogels (LNV, 2004) en wordt dus niet bedreigd in z’n voortbestaan.  
 
Aantalsontwikkeling: 
De broedvogelindex (STATLINE, CBS) voor de Fazant laat tussen 1990 en 2002 een afname zien 
(samenhangend met het uitzetverbod sinds 1993) gevolgd door een geleidelijke toename sinds 2002.  
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheemse vogelsoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
Bejaagbaar wild. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden:
Vraatschade aan vollegronds groenten, jonge maïs en diverse andere akkerbouwgewassen. 
Geen gegevens bekend over schade in het verleden. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Ontheffingeninstrumenten: artikel 68 
Vrijstelling artikel 65 voor verontrusten 
Ontheffing mogelijk (buiten bejaagbare perioden) indien sprake is van belangrijke schade. De 
populatie dient in gebieden met kwetsbare teelt via reguliere bejaging op een acceptabel 
niveau gehouden te worden. 
 
Preventieve maatregelen:
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingengebied: 
In specifieke gebieden, te benoemen in de ontheffing, waar sprake is van noodzaak van voorkomen en 
bestrijden van belangrijke schade. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Buiten de bejaagbare periode. Van zonsopgang tot zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer kaliber .22. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Gaai (Garrulus glandarius)

voorkomen:
Verspreid voorkomende standvogel met uitzondering van erg open gebieden (Hustings & Vergeer, 
2002). 
 
Aantallen:  
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 40.000- 60.000 paren (Hustings 
& Vergeer, 2002).  
 
Aantalsontwikkeling: 
De Gaai wordt niet vermeld in de Rode Lijst Vogels (LNV, 2004) en wordt dus niet bedreigd in z’n 
voortbestaan. De broedvogelindex (STATLINE, CBS) voor de Gaai laat tussen 1994 en 2005 een 
geleidelijke toename zien met geringe wisselingen tussen de afzonderlijke jaren. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort. 
Diersoort waarvan gedode dieren zijn vrijgesteld van bezit / vervoersverbod artikel 13.1. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Schade aan fruitteelt (appels en peren). 
De laatste twee jaar is locaal belangrijke schade opgetreden. Schadetaxaties door het Faunafonds in 
2005 en 2006 geven aan dat de gaai in het werkgebied van de WBE Kromme Rijngebied belangrijke 
schade in de fruitteelt heeft veroorzaakt. Het gaat om twee gevallen in 2005 waarbij sprake is van 
belangrijke schade. Het totale getaxeerde schadebedrag in dat jaar is € 3.408. In 2006 is het totale 
getaxeerde schadebedrag € 341 (1 schadegeval). 
 
Ontheffingenbeleid: 
Ontheffingeninstrumenten: artikel 68. 
De Gaai wordt niet beschouwd als kwetsbare vogelsoort. 
 
Preventieve maatregelen:
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingengebied: 
In specifieke gebieden, te benoemen in de ontheffing, waar sprake is van noodzaak van voorkomen en 
bestrijden van belangrijke schade. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Zonodig gedurende eerste twee jaar vaststellen. Van zonsopgang tot zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer kaliber .22. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Grauwe gans (Anser anser) 
 
Voorkomen: 
Vrij algemene broedvogel in het plassengebied. Talrijke pleisteraar. 
 
Aantallen: 
Winter: De overwinterende Grauwe gans is niet gedurende de hele winter aanwezig op dezelfde plaats. 
Een indicatie van de druk die de verschillende overwinterende ganzen en Smienten veroorzaken geeft 
het seizoensmaximum. Het seizoensmaximum dat Ebbinge & van der Greft – van Rossum (2004) voor 
de Grauwe gans in Nederland geven bedraagt 264.000.   
Zomer: De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 8.000-9.000 paren 
(Hustings & Vergeer, 2002). In 2005 491 broedparen in de provincie Utrecht (van der Jeugd et al., 
2006). Tijdens de Faunatelling in april 2005 werden er in de provincie Utrecht 10.365 Grauwe ganzen 
geteld; in 2006 waren dat er 11.363. Deze aantallen zijn gebaseerd op vlakdekkende tellingen en geven 
aan dat het geëxtrapoleerde aantal van 491 broedparen in 2005 in de provincie Utrecht (van der Jeugd 
et al., 2006) niet overeenkomt met de werkelijke populatie-omvang. 
 
Aantalsontwikkeling: 
Het aantal overwinterende kolganzen neemt nog steeds toe (indexgetallen CBS STATLINE). 
Aantallen afhankelijk van weersomstandigheden hier en elders in Europa. 
Aantallen broedende Grauwe ganzen neemt nog steeds toe. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
Diersoort waarvan de stand mag worden beperkt als bedoeld in artikel 67.1. De provincie kan opdracht 
verlenen om het aantal dieren te verminderen, ter bescherming van bijvoorbeeld de volksgezondheid, 
de openbare veiligheid of het bestrijden of voorkomen van belangrijke schade aan gewassen. 
Diersoort waarvan de producten zijn vrijgesteld van artikel 13.1.Voor deze soort geldt een vrijstelling 
van het verbod op het in bezit hebben of het handelen in delen van dieren die gedood zijn in het kader 
van beheer en schadebestrijding of op geoorloofde wijze in het buitenland zijn verkregen.  
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Als broedvogel geen provinciale aandachtsoort. Als pleisteraar wel provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid)grasland. 
Vertrapping en vervuiling van grasland, met als gevolg: verslemping van de bodem. 
Het Faunafonds heeft voor 2005 schade door "overzomerende ganzen" in Utrecht getaxeerd voor een 
bedrag van € 4.844,00. In 2006 is deze term niet gebruikt. Deze schade heeft vornamelijk betrekking 
op overzomerende Grauwe gans. Een deel zal toegebracht zijn door Soepganzen, met uiterlijk Grauwe 
gans. 
 

Ontheffingenbeleid: 
Overwinterende Grauwe ganzen: 
In het kader van de afspraken m.b.t. overwinterende ganzen en smienten in het Beleidskader 
Faunabeheer is de overwinterende Grauwe gans op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst. 
Overzomerende/broedende Grauwe ganzen: 
Ontheffingen kunnen worden verleend (op voorhand), voor het doden van en rapen en ‘onklaar’ 
maken van eieren met als doel: verminderen van populatie dichtheid om schade te voorkomen. 
Afschot zal uitsluitend mogelijk zijn op basis van een ganzenbeheerplan.  
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Preventieve maatregelen: 
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingsgebied: 
Eierrapen en ‘onklaar’ maken: de gedeelten van de provincie waar Grauwe ganzen broeden 
Afschot als ondersteuning van verjaagacties in specifieke gebieden, te benoemen in de ontheffing, 
waar sprake is van noodzaak van voorkomen en bestrijden van belangrijke schade. 
Afschot als populatiereducerende maatregelen met als doel schadebeperking: op de locaties die in het 
ganzenbeheerplan genoemd worden. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
-Eierrapen: tijdens de broedtijd van Grauwe ganzen. 
-Afschot overzomerende Grauwe ganzen: van 1 april tot 1 oktober. 
Van zonsopkomst tot zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer (minstens kaliber 5,6 x 43). 
Vangkooi. 
 
Overige voorwaarden: 
Bij eierrapen in natuurgebieden mogen de in die gebieden voorkomende rode en oranje lijst soorten 
geen nadelige gevolgen ondervinden van de raapactiviteiten. 
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Haas (Lepus europaeus) 
 
voorkomen:
Algemeen voorkomend. 
 
Aantallen:
De Haas wordt niet vermeld in de Rode Lijst Zoogdieren (LNV, 2004) en wordt dus in Nederland niet 
bedreigd in z’n voortbestaan.  
Aantallen zijn niet bekend. 
 
Aantalsontwikkeling: 
De zoogdierenindex (STATLINE, CBS) voor de Haas geeft tussen 1997 en 2003 een afname te zien. 
Sinds 2004 lijkt de Hazenstand in Nederland te stabiliseren op het niveau van ongeveer 75% van de 
stand in 1997. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheemse diersoort. 
Bejaagbaar wild. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
Diersoort waarvan de producten zijn vrijgesteld van artikel 13.1.Voor deze soort geldt een vrijstelling 
van het verbod op het in bezit hebben of het handelen in delen van dieren die gedood zijn in het kader 
van beheer en schadebestrijding of op geoorloofde wijze in het buitenland zijn verkregen.  
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden::
Vollegronds groenten, diverse akkerbouwgewassen, boomkwekerijen en fruitboomgaarden. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Ontheffingeninstrumenten: artikel 68. 
Ontheffing buiten de bejaagbare periode mogelijk indien sprake is van aantoonbare schade. De 
populatie dient in gebieden met kwetsbare teelt via reguliere bejaging op een acceptabel 
niveau gehouden te worden. 
 
Preventieve maatregelen:
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingengebied: 
Op schadegevoelige percelen. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Buiten de bejaagbare periode. Van zonsopgang tot zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer kaliber .22 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Houtduif (Columba palumbus)

Voorkomen:
Algemeen voorkomend. 
 
Aantallen:
De Houtduif wordt niet vermeld in de Rode Lijst Vogels (LNV, 2004) en wordt dus in Nederland niet 
bedreigd in z’n voortbestaan.  
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 400.000- 500.000 paren 
(Hustings & Vergeer, 2002). 
 
Aantalontwikkeling: 
De broedvogelindex (STATLINE, CBS) voor de Houtduif geeft tussen 1997 en 2003 een geleidelijke 
afname. Sinds 2004 neemt de stand toe. In 2005 was de stand van de Houtduif in Nederland op 
ongeveer 95 % van het niveau van 1990. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermd inheemse diersoort. 
Bejaagbaar wild. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor in het gehele land een 
vrijstelling geldt van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste rust- of verblijfplaats te 
vernielen. 
Diersoort waarvan de producten zijn vrijgesteld van artikel 13.1.Voor deze soort geldt een vrijstelling 
van het verbod op het in bezit hebben of het handelen in delen van dieren die gedood zijn in het kader 
van beheer en schadebestrijding of op geoorloofde wijze in het buitenland zijn verkregen.  
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden::
Vollegronds groenten, diverse akkerbouwgewassen. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Landelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 65.1 
De Houtduif is bejaagbaar van 15 oktober t/m 31 januari voor zowel jachthouder als grondgebruiker. 
Aanvullende ontheffingen zijn niet noodzakelijk. 
 
Preventieve maatregelen:
N.v.t. 

Ontheffingengebied: 
N.v.t. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
N.v.t. 
 
Toegestane middelen: 
N.v.t. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Kauw (Corvus monedula) 
 
Voorkomen:
De Kauw broedt verspreid over heel Nederland. (Hustings & Vergeer, 2002). 
 
Aantallen:
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 180.000- 220.000 paren 
(Hustings & Vergeer, 2002). Tijdens de Faunatelling in april 2005 werden er in de provincie Utrecht 
9.354 Kauwen geteld; in 2006 waren dat er 8.729. 
 
Aantalsontwikkeling: 
De broedvogelindex (STATLINE, CBS) voor de Kauw laat sinds 2000 een toename van de aantallen 
zien na een daling tussen 1990 en 1997. De stand in 2005 is ongeveer gelijk aan de stand van 1990. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort. 
Schadelijke beschermde diersoort, als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor in het gehele land een 
vrijstelling geldt van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste rust- of verblijfplaats te 
vernielen. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden::
Schade aan zaaibedden van maïs, granen, en fruitteelt. 
 
Ontheffingenbeleid: 
N.v.t. 
 
Preventieve maatregelen:
N.v.t. 

Ontheffingengebied: 
N.v.t. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
N.v.t. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer kaliber .22 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Kleine rietgans (Anser brachyrhyncus)

Voorkomen: 
Winter: Vrijwel alle kleine rietganzen overwinteren op een totale oppervlakte van slechts enkele 
vierkante kilometers, geconcentreerd in het zuidwesten van Friesland. Ieder jaar worden slechts enkele 
exemplaren aangetroffen in de rpovincie Utrecht. 
 
Aantallen: 
Winter: In 2005 en 2006 zijn slechts enkele kleine rietganzen in Utrecht aan de grond waargenomen.  
 
Aantalsontwikkeling: 
De aantallen kleine rietganzen in de provincie Utrecht zijn dermate laag dat trendcijfers niet te bepalen 
zijn. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 Diersoort die in delen van het land schade 
aanrichten aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. De provincie kan opdracht 
verlenen om het aantal dieren te verminderen, ter bescherming van bijvoorbeeld de volksgezondheid, 
de openbare veiligheid of het bestrijden of voorkomen van belangrijke schade aan gewassen. 

Status in provinciaal soortenbeleid: 
De kleine rietgans is in het Beleidskader faunabeheer voor winterganzen aangemerkt als mengsoort. 
Op plaatsen waar kleine rietganzen gemengd foerageren met kolganzen, grauwe ganzen en smienten, 
wordt toegestaan dat kleine rietganzen eveneens worden verontrust. Afschot van kleine rietganzen is 
echter niet toegestaan. Hoewel de kleine rietgans in de provincie Utrecht nauwelijks wordt 
wargenomen, is deze soort wel op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst voor opzettelijk 
verontrusten vanwege de status van deze soort in het Beleidskader faunabeheer.  

Soort schade en schadeverleden: 
Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid) grasland. 
 
Ontheffingenbeleid: 
In het kader van de afspraken m.b.t. overwinterende ganzen en smienten in het Beleidskader 
Faunabeheer is de kleine rietgans op de provinciale vrijstellingslijst voor opzettelijk verontrusten ter 
voorkoming van belangrijke schade aan gewassen geplaatst. 
Voorkomen van belangrijke schade is uitsluitend aan de orde indien kleine rietganzen gemengd in 
groepen van grauwe ganzen, kolganzen en smienten voorkomen. 
 
Preventieve maatregelen:
N.v.t. 

Ontheffingengebied: 
Op graslanden en schadegevoelige percelen. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
N.v.t. 
 
Toegestane middelen: 
N.v.t. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
 



Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Utrecht.  45

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Voorkomen: 
Knobbelzwanen broeden in Nederland overal waar een combinatie voorkomt van voldoende ondiep 
water, voedsel en een plek om te nestelen. In de provincie Utrecht in hoge dichtheden in het 
veenweide gebied, maar in feite overal met uitzondering van de Utrechtse Heuvelrug. De 
Knobbelzwaan is ook een vrij talrijke pleisteraar. 
 
Aantallen: 
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 5.500- 6.500 paren (Hustings & 
Vergeer, 2002). Tijdens de Faunatelling in april 2005 werden er in de provincie Utrecht 3.545 
Knobbelzwanen geteld; in 2006 waren dat er 4.620. 
 
Aantalsontwikkeling: 
De broedvogelindex (STATLINE, CBS) voor de Knobbelzwaan laat een toename van aantallen zien. 
In Nederland kwamen in 2005 ongeveer twee keer zoveel broedparen voor als in 1990. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
Diersoort waarvan de stand mag worden beperkt als bedoeld in artikel 67.1. De provincie kan opdracht 
verlenen om het aantal dieren te verminderen, ter bescherming van bijvoorbeeld de volksgezondheid, 
de openbare veiligheid of het bestrijden of voorkomen van belangrijke schade aan gewassen  
Diersoort waarvan gedode dieren zijn vrijgesteld van bezit / vervoersverbod artikel 13.1. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid)grasland. 
Vertrapping en vervuiling van grasland, met als gevolg: verslemping van de bodem. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Ontheffingen worden (op voorhand) aan de Faunabeheereenheid verleend voor het verjagen, 
het onklaar maken c.q. rapen van eieren en afschot met als doel het voorkomen en bestrijden van 
belangrijke schade aan pas ingezaaide graslanden. Gebruik van de ontheffing voor afschot na 
melding aan Gedeputeerde staten. 
 
Preventieve maatregelen: 
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingsgebied: 
Eierrapen: de gedeelten van de provincie waar verwilderde Knobbelzwanen broeden. 
Afschot: op schadegevoelige gebieden en aangrenzende percelen. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
-Eierrapen: van 1 maart tot en met 31 mei. 
-Afschot verwilderde Knobbelzwanen van 1 december tot 1 mei. 
Van zonsopkomst tot zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer (minstens kaliber 12 met hageldiameter minstens 3.25 mm [hagelnummer 4]) en 
kogelgeweer (minstens kaliber .22 magnum). 
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Overige voorwaarden: 
Bij eierrapen in speciale natuurgebieden mogen de in die gebieden voorkomende rode en 
oranje lijst soorten geen nadelige gevolgen ondervinden van de raapactiviteiten. 
Van de ontheffing mag geen gebruik gemaakt worden indien Kleine zwanen of Wilde zwanen 
in de groep aanwezig zijn. 
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Kolgans (Anser albifrons)

Voorkomen: 
Zeldzame broedvogel; talrijke pleisteraar. 
 
Aantallen: 
Winter: De overwinterende Kolgans is niet gedurende de hele winter aanwezig op dezelfde plaats. Een 
indicatie van de druk die de verschillende overwinterende ganzen en Smienten veroorzaken geeft het 
seizoensmaximum. Het seizoensmaximum dat Ebbinge & van der Greft – van Rossum (2004) voor de 
Kolgans in Nederland geven bedraagt 658.000.   
Zomer: In 2005 werd het aantal broedparen in de provincie Utrecht geschat op 12 (van der Jeugd et 
al., 2006).  Deze schatting is te laag. Tijdens de Faunatelling in april 2005 werden er in de provincie 
Utrecht 2.192 Kolganzen geteld; in 2006 waren dat er 7.722. 
 
Aantalsontwikkeling: 
Het aantal overwinterende kolganzen neemt nog steeds toe (indexgetallen CBS STATLINE). 
Aantallen afhankelijk van weersomstandigheden hier en elders in Europa. 
Het aantal in Nederland broedende Kolganzen neemt snel toe. De gemiddeld jaarlijkse toename 
bedraagt 37 % (van der Jeugd et al., 2006). 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort (zie ook Journaal Flora en fauna mei 2006). 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
Diersoort waarvan de producten zijn vrijgesteld van artikel 13.1.Voor deze soort geldt een vrijstelling 
van het verbod op het in bezit hebben of het handelen in delen van dieren die gedood zijn in het kader 
van beheer en schadebestrijding of op geoorloofde wijze in het buitenland zijn verkregen. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Als broedvogel geen provinciale aandachtsoort. Als pleisteraar wel provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid)grasland. 
Vertrapping en vervuiling van grasland, met als gevolg verslemping van de bodem.  
 
Ontheffingenbeleid: 
Overwinterende Kolganzen: 
In het kader van de afspraken m.b.t. overwinterende ganzen en smienten in het Beleidskader 
Faunabeheer is de overwinterende Kolgans op de provinciale vrijstellingslijst geplaatst. 
Overzomerende/broedende Kolganzen: 
Ontheffingen kunnen worden verleend (op voorhand), voor het doden en onklaar maken c.q. rapen van 
eieren 
met als doel: verminderen van populatie dichtheid om schade te voorkomen. Afschot zal 
mogelijk zijn als uiterste middel en uitsluitend op basis van een ganzenbeheerplan.  
 
Preventieve maatregelen: 
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingsgebied: 
Eierrapen: de gedeelten van de provincie waar Kolganzen broeden. 
Afschot: op schadegevoelige percelen. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
-Eierrapen: tijdens de broedtijd van Kolganzen. 
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-Afschot overzomerende Kolganzen: van 1 april tot 1 oktober. 
Van zonsopkomst tot zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer (minstens kaliber 12 met hageldiameter minstens 3.25 mm [hagelnummer 4]) en 
kogelgeweer (minstens kaliber .22 magnum). 
Vangkooi. 
 
Overige voorwaarden: 
Bij eierrapen in natuurgebieden mogen de in die gebieden voorkomende rode en oranje lijst 
soorten geen nadelige gevolgen ondervinden van de raapactiviteiten. 
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Konijn (Oryctolagus cuniculus)

Voorkomen:
Algemeen voorkomend op de zandgronden. 
 
Aantallen:
Onbekend. 
 
Aantalsontwikkeling: 
De Zoogdierindex (STATLINE, CBS) voor het konijn laat een sterke afname sinds 1997 zien, waarna 
de stand van het konijn rond het niveau van ongeveer 50 % van die van 1997 blijft schommelen. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheemse diersoort. 
Bejaagbaar wild. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor in het gehele land een 
vrijstelling geldt van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste rust- of verblijfplaats te 
vernielen. 
Diersoort waarvan de stand mag worden beperkt als bedoeld in artikel 67.1. De provincie kan opdracht 
verlenen om het aantal dieren te verminderen, ter bescherming van bijvoorbeeld de volksgezondheid, 
de openbare veiligheid of het bestrijden of voorkomen van belangrijke schade aan gewassen. 
Diersoort waarvan de producten zijn vrijgesteld van artikel 13.1.Voor deze soort geldt een vrijstelling 
van het verbod op het in bezit hebben of het handelen in delen van dieren die gedood zijn in het kader 
van beheer en schadebestrijding of op geoorloofde wijze in het buitenland zijn verkregen.  
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Boomkwekerijen, bosaanplant, fruitteelt, vollegronds groenten, diverse akkerbouwgewassen. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor in het gehele land een 
vrijstelling geldt van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste rust- of verblijfplaats te 
vernielen. 
Het Konijn is bejaagbaar in de periode 15 augustus t/m 31 januari. 
Aanvullende ontheffingen, waar onder gebruikt kunstlicht, kunnen noodzakelijk zijn indien 
sprake is van de noodzaak ter voorkoming van schade aan in artikel 68 genoemde belangen en 
diverse effectieve maatregelen (tenminste twee) genoemd in het handboek, genomen zijn om 
schade op een andere wijze te voorkomen.
Dit geld tevens voor sportvelden en begraafplaatsen. 
 
Preventieve maatregelen:
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingengebied: 
In specifieke gebieden, te benoemen in de ontheffing, waar sprake is van noodzaak van voorkomen en 
bestrijden van belangrijke schade. 
 

Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Gehele jaar. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer vanaf kaliber 5,6 x 15. Kunstlicht, fretten en buidels. 
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Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Meerkoet (Fulica atra)

Voorkomen: 
Algemene broedvogel; talrijke pleisteraar 
 
Aantallen: 
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 130.000- 180.000 paren 
(Hustings & Vergeer, 2002). De broedvogelindex (STATLINE, CBS) voor de Meeerkoet laat een 
schommeling in aantallen zien rond het niveau van 1990. Tijdens de Faunatelling in april 2005 werden 
er in de provincie Utrecht 17.488 Meerkoeten geteld; in 2006 waren dat er 14.621. 
 
Aantalsontwikkeling: 
Aantal broedgevallen wisselt; grootte van de groepen is afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
Diersoort waarvan de producten zijn vrijgesteld van artikel 13.1.Voor deze soort geldt een vrijstelling 
van het verbod op het in bezit hebben of het handelen in delen van dieren die gedood zijn in het kader 
van beheer en schadebestrijding of op geoorloofde wijze in het buitenland zijn verkregen. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Vraatschade voornamelijk aan grasland en wintergranen. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Groepsgrootte van Meerkoeten is sterk weersafhankelijk en daardoor niet voorspelbaar. 
Omdat belangrijke schade in korte tijd kan ontstaan zijn ontheffingen op voorhand mogelijk. 
Gebruik van ontheffing mogelijk bij dreigende schade. Gebruik van de ontheffing voor afschot 
na melding aan Gedeputeerde staten. 
 
Preventieve maatregelen: 
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingsgebied: 
Afschot: op schadegevoelige percelen. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Afschot: in kwetsbare periode van 1 september tot en met 31 maart. 
Van zonsopkomst tot zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer kaliber .22. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Ree (Capreolus capreolus) 
 
Voorkomen: 
Algemeen voorkomend, met name ten oosten van de A2. 
 
Aantallen: 
De zoogdierindex (STATLINE, CBS) voor het Ree laat een schommeling in aantallen zien rond het 
niveau van 1990. De reeënpopulatie in de provincie Utrecht wordt aan de hand van tellingen geschat 
op minimaal 1973 stuks (bron: Reeënbeheerplan Utrecht 2005). 
 
Aantalsontwikkeling: 
Stabiel, plaatselijk een toename. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems diersoort. 
Diersoort waarvan de stand mag worden beperkt als bedoeld in artikel 67.1. De provincie kan opdracht 
verlenen om het aantal dieren te verminderen, ter bescherming van bijvoorbeeld de volksgezondheid, 
de openbare veiligheid of het bestrijden of voorkomen van belangrijke schade aan gewassen. 
Diersoort waarvan de producten zijn vrijgesteld van artikel 13.1.Voor deze soort geldt een vrijstelling 
van het verbod op het in bezit hebben of het handelen in delen van dieren die gedood zijn in het kader 
van beheer en schadebestrijding of op geoorloofde wijze in het buitenland zijn verkregen. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Schade aan jonge bosopstanden. 
Gevaar voor de verkeersveiligheid. 
 
Ontheffingenbeleid:
Groei van de Reeënpopulatie kan leiden tot voedselstress. Dit kan weer leiden tot schade aan 
flora en fauna. Vanuit ethisch oogpunt wordt voedselstress onwenselijk geacht. Ontheffingen 
voor afschot worden verleend op basis van een door Gedeputeerde staten goedgekeurd 
reeënbeheerplan. 
Daarnaast kan ontheffing worden verleend in verband met ziekte van reeën en/of ernstige 
verwondingen, of in het kader van onvoorziene incidenten met betrekking tot de verkeersveiligheid, 
nadat hierover contact is opgenomen met de provincie Utrecht. 
 
Preventieve maatregelen:
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingsgebied: 
Hele provincie. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Reegeiten en reekalveren: van 1 december tot en met 31 maart; 
Reebokken: van 1 april tot en met 31 augustus. 
 
Toegestane middelen: 
Kogelgeweer volgens wettelijke specificaties. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Roek (Corvus frugilegus)

Voorkomen: 
De Roek komt in de grootste aantallen voor in laaggelegen gebieden met een groot aandeel grasland 
(Hustings & Vergeer, 2002). In de provincie Utrecht vooral in de Lopikerwaard en in de Gelderse 
Vallei. 
 
Aantallen: 
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 60.000-64.000 paren (Hustings 
& Vergeer, 2002). De broedvogelindex (STATLINE, CBS) voor de Roek laat een stijging in aantallen 
broedparen zien tot 2001 waarna de stand geleidelijk afneemt. In 2005 is de stand van de Roek in 
Nederland op ongeveer 130% van de stand in 199. Tijdens de Faunatelling in april 2006 werden er in 
de provincie Utrecht 1.413 Roeken geteld. 
 
Aantalsontwikkeling: 
Toenemend; de laatste jaren worden steeds grotere groepen gesignaleerd. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
Diersoort waarvan gedode dieren zijn vrijgesteld van bezit / vervoersverbod artikel 13.1. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Schade aan fruitteelt, granen, maïs, pootaardappelen. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Uit meldingen via het Faunafonds blijkt dat belangrijke schade in korte tijd kan ontstaan. Ontheffing 
op 
voorhand mogelijk als belangrijke schade dreigt te ontstaan op basis van schadegegevens van 
vorige jaren. Gebruik van de ontheffing voor afschot na melding aan Gedeputeerde staten. 
 
Preventieve maatregelen: 
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingsgebied: 
Afschot: op schadegevoelige percelen. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
-Gehele jaar m.u.v. broedperiode in april en mei. 
Van zonsopkomst tot zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer kaliber .22. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Smient (Anas penelope)

Voorkomen: 
Talrijke pleisteraar in zuid en west Utrecht. 
 
Aantallen: 
De overwinterende Smient is niet gedurende de hele winter aanwezig op dezelfde plaats. Een indicatie 
van de druk die de verschillende overwinterende ganzen en Smienten veroorzaken geeft het 
seizoensmaximum. Het seizoensmaximum dat Ebbinge & van der Greft – van Rossum (2004) voor de 
Smient in Nederland geven bedraagt 900.000.  
Tijdens de Faunatelling in april 2006 werden er in de provincie Utrecht 4.025 Smienten geteld. 
 
Aantalsontwikkeling: 
Afwisseling van perioden met toename en perioden met afname sinds 1993 (indexgetallen CBS 
STATLINE). Aantallen sterk afhankelijk van weersomstandigheden hier en elders in Europa. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
Diersoort waarvan de producten zijn vrijgesteld van artikel 13.1.Voor deze soort geldt een vrijstelling 
van het verbod op het in bezit hebben of het handelen in delen van dieren die gedood zijn in het kader 
van beheer en schadebestrijding of op geoorloofde wijze in het buitenland zijn verkregen. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Pleisterende Smienten zijn provinciale aandachtsoorten. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Vraatschade voornamelijk aan (pas ingezaaid)grasland. 
Vertrapping van grasland, met als gevolg verslemping van de bodem. 
 
Ontheffingenbeleid: 
In het kader van de afspraken m.b.t. overwinterende ganzen en smienten in het Beleidskader 
Faunabeheer is de Smient op de provinciale vrijstellingslijst voor doden bij verjaagacties geplaatst. 
 
Preventieve maatregelen: 
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingsgebied: 
N.v.t. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
N.v.t. 
 
Toegestane middelen: 
N.v.t. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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 Spreeuw (Sturnus vulgaris)

Voorkomen: 
De Spreeuw is één van onze meest gewone broedvogelsoorten (Hustings & Vergeer, 2002). Het is een 
talrijke pleisteraar. 
 
Aantallen: 
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 500.000- 900.000 paren 
(Hustings & Vergeer, 2002).  
 
Aantalsontwikkeling: 
De broedvogelindex (STATLINE, CBS) voor de Spreeuw laat grote schommelingen in de 
broedvogelstand zien. In 2005 is de stand van de Spreeuw in Nederland op ongeveer 70% van de stand 
in 1990. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
Diersoort waarvan gedode dieren zijn vrijgesteld van bezit / vervoersverbod artikel 13.1. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Schade aan fruitteelt. 
 
Ontheffingenbeleid: 
De Spreeuw is geen kwetsbare vogelsoort. In verband met de aanwezigheid van grote 
concentraties Spreeuwen in de periode van het rijpend fruit en hierdoor sprake is van dreiging 
van belangrijke schade, wordt bij provinciale verordening vrijstelling gegeven voor uitvoeren 
van de volgende handelingen: opzettelijk verontrusten en doden van Spreeuwen. De 
vrijstelling voor het doden is gebonden aan percelen met rijpend fruit en aan de periode van 1 
juni tot en met 31 oktober. Buiten deze perioden en / of gebieden zullen deze handelingen 
uitsluitend bij (dreiging van) belangrijke schade op basis van een door Gedeputeerde staten 
afgegeven ontheffing plaatsvinden. 
 
Preventieve maatregelen: 
N.v.t. 

Ontheffingsgebied: 
Afschot: op schadegevoelige fruitteeltpercelen. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Van 1 juni tot en met 31 oktober. 
Van zonsopkomst tot zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer kaliber .22. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Vos (Vulpes vulpes)

voorkomen:
Vrij algemeen voorkomend, met name ten oosten van de A2. 
 
Aantallen:
Onbekend. 
 
Aantalsontwikkeling: 
De zoogdierindex (STATLINE, CBS) voor de Vos laat grote schommelingen zien. In 2005 is de stand 
van de Vos in Nederland op ongeveer 120% van de stand in 1997. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheemse diersoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor in het gehele land een 
vrijstelling geldt van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste rust- of verblijfplaats te 
vernielen. 
Diersoort waarvan de stand mag worden beperkt als bedoeld in artikel 67.1. De provincie kan opdracht 
verlenen om het aantal dieren te verminderen, ter bescherming van bijvoorbeeld de volksgezondheid, 
de openbare veiligheid, het bestrijden of voorkomen van belangrijke schade aan gewassen of schade 
aan flora en fauna. 
Diersoort waarvan gedode dieren zijn vrijgesteld van bezit / vervoersverbod artikel 13.1. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden::
Mogelijke negatieve effecten op bodembroeders/ weidevogels. 
Mogelijke schade aan sierpluimvee en bedrijfsmatig gehouden pluimvee. Zie gegevens 
wildbeheereenheden. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Landelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 65.1 
Ontheffing voor doden o.a. met behulp van kunstlicht mogelijk in het belang van volksgezondheid en 
ter voorkoming van belangrijke landbouwschade en schade aan flora en fauna op basis van een 
vossenbeheerplan. 
 
Preventieve maatregelen:
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingengebied: 
In specifieke gebieden, te benoemen in de ontheffing, waar sprake is van noodzaak van voorkomen en 
bestrijden van belangrijke schade. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Gehele jaar met uitzondering van een eventueel door het rijk ingestelde schoontijd. 
 
Toegestane middelen: 
Kogelgeweer tenminste kaliber 5,6 x 43, hagelgeweer, kunstmatige lichtbron. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Wilde eend (Anas platyrhynchos)

Voorkomen:
De Wilde eend is één van de algemeenste en meest verspreide broedvogels van ons land (Hustings & 
Vergeer, 2002). Het is een talrijke pleisteraar. 
 
Aantallen:  
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 350.000- 500.000 paren 
(Hustings & Vergeer, 2002). In 2005 is de stand van de Wilde eend in Nederland op ongeveer 75% 
van de stand in 1990. 
 
Aantalsontwikkeling:
De broedvogelindex (STATLINE, CBS) voor de Wilde eend laat sinds 1990 afwisselend perioden een 
toename en perioden met een afname zien. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheemse vogelsoort. 
Bejaagbaar wild. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
Diersoort waarvan de producten zijn vrijgesteld van artikel 13.1.Voor deze soort geldt een vrijstelling 
van het verbod op het in bezit hebben of het handelen in delen van dieren die gedood zijn in het kader 
van beheer en schadebestrijding of op geoorloofde wijze in het buitenland zijn verkregen. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Schade granen en maïs (gehele teeltperiode). 
Schadedreiging in de provincie Utrecht aan gelegerd graan. Er zijn geen gegevens bekend over schade 
in het verleden. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Ontheffingeninstrumenten: artikel 68. 
Preventieve maatregelen zijn in de meeste gevallen toereikend om de schade te voorkomen. In 
het voorjaar en in de rijpingsfase van granen en maïs kunnen extra maatregelen noodzakelijk 
zijn. In verband met het feit dat in korte tijd belangrijke schade kan ontstaan is snel optreden 
in genoemde situaties gewenst. Ontheffing op voorhand mogelijk indien sprake is van 
(dreiging van) belangrijke schade. Gebruik van de ontheffing voor afschot na melding aan 
Gedeputeerde staten.. 
De stand dient d.m.v. reguliere bejaging op een acceptabel niveau gehouden te worden. 
 
Preventieve maatregelen:
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingengebied: 
Percelen met gelegerd graan of mais. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Buiten de bejaagbare periode. 
Een half uur voor zonsopkomst tot maximaal 1 uur na zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer kaliber .22 
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Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Woelrat (Arvicola terrestris)

Voorkomen: 
Algemeen in de lagere delen van de provincie Utrecht. 
 
Aantallen: 
Niet bekend.

Aantalsontwikkeling: 
Niet bekend. Volgens het Faunafonds is niet uit te sluiten dat de koppeling van de schadebestrijding 
van woelratten aan een ontheffing artikel 68 van de Wet er toe heeft geleid dat de preventieve 
bestrijding van woelratten, die voor de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet gebruikelijk was, 
na die datum achterwege is gebleven, waardoor de stand van deze dieren zich (explosief?) heeft 
kunnen uitbreiden. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde diersoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor de provincie via een 
verordening een vrijstelling kan verlenen van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste 
rust- of verblijfplaats te vernielen. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
In 2005 is in de provincie Utrecht een schadebedrag door het Faunafonds getaxeerd van € 62.486,00. 
In 2006 heeft het Faunafonds € 715.000 uitgekeerd als tegemoetkoming voor door woelratten aan 
fruitbomen in Nederland veroorzaakte schade. 
 
Ontheffingenbeleid: 
In de provincie Utrecht komt woelratten schade voor in het Kromme Rijngebied en een enkel 
geïsoleerd geval in het noordwesten van de provincie. Voor dergelijke gevallen is ontheffing op basis 
van artikel 68 mogelijk, evenals vrijstelling artikel 65 voor verontrusten. 
 
Preventieve maatregelen:
Ter voorkoming van woelratten is een middel het schoonhouden van het terrein (maaien van gras). 
Volgens het Faunafonds zijn er geen preventieve middelen bekend om woelratten effectief te verjagen.  
Het doden van deze diersoort lijkt de meest effectieve oplossing om schade te voorkomen en te 
beperken. 
 
Ontheffingengebied: 
In specifieke gebieden, te benoemen in de ontheffing, waar sprake is van noodzaak van voorkomen en 
bestrijden van belangrijke schade. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
N.v.t. 
 
Toegestane middelen: 
Klemmen en het chemische middel Arvicolex (volgens de voorschriften op de gebruiksaanwijzing) dat 
is toegestaan op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet. 
Gebruik van de rodenator uitsluitend in situaties die in de ontheffing omschreven worden.  
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Zwarte kraai (Corvus corone corone)

Voorkomen: 
De Zwarte kraai behoort tot de meest verspreide broedvogels van Nederland en ontbreekt in vrijwel 
geen enkel atlasblok (Hustings & Vergeer, 2002). 
 
Aantallen: 
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 70.000- 100.000 paren 
(Hustings & Vergeer, 2002). Tijdens de Faunatelling in april 2005 werden er in de provincie Utrecht 
9.194 Zwarte kraaien geteld; in 2006 waren dat er 8.729. 
.
Aantalsontwikkeling: 
De broedvogelindex (STATLINE, CBS) voor de Zwarte kraai laat een vrijwel constante stand zien. In 
2005 is de stand van de Zwarte kraai in Nederland op een niveau van ongeveer 130% van de stand in 
1990. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Beschermde inheems vogelsoort. 
Schadelijke beschermde diersoort als bedoeld in artikel 65.1 waarvoor in het gehele land een 
vrijstelling geldt van het verbod om dieren te doden, verontrusten of hun vaste rust- of verblijfplaats te 
vernielen. 
Diersoort waarvan de stand mag worden beperkt als bedoeld in artikel 67.1. De provincie kan opdracht 
verlenen om het aantal dieren te verminderen, ter bescherming van bijvoorbeeld de volksgezondheid, 
de openbare veiligheid of het bestrijden of voorkomen van belangrijke schade aan gewassen. 
Diersoort waarvan gedode dieren zijn vrijgesteld van bezit / vervoersverbod artikel 13.1. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Schade aan fruit en aan granen. 
Mogelijke negatieve effecten op de weidevogelpopulatie. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Landelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 65.1 
 
Preventieve maatregelen:
N.v.t. 
 
Ontheffingengebied: 
N.v.t. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
N.v.t. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer en kogelgeweer (kaliber .22) en vangkooi en kastval. 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Bijlage 3.2 Onbeschermde soorten 
 
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)

Voorkomen:
De Nijlgans is een exoot die oorspronkelijk alleen in Afrika werd aangetroffen. Inmiddels is deze soort 
bij ons ingeburgerd en standvogel (Hustings & Vergeer, 2002). 
 
Aantallen:
Tijdens de Faunatelling in april 2005 werden er in de provincie Utrecht 3.801 Nijlganzen geteld; in 
2006 waren dat er 3.571. 
 
Aantalsontwikkeling: 
Het aantal in Nederland broedende Nijlganzen neemt langzaam toe. De gemiddeld jaarlijkse toename 
bedraagt 12% (van der Jeugd et al., 2006). 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Deze vogelsoort wordt niet beschermd op basis van de Flora- en faunawet. 
Diersoort waarvan de stand mag worden beperkt, als bedoeld in artikel 67.1. De provincie kan 
opdracht verlenen om het aantal dieren te verminderen, ter bescherming van bijvoorbeeld de 
volksgezondheid, de openbare veiligheid of het bestrijden of voorkomen van belangrijke schade aan 
gewassen. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden::
Mogelijk aan diverse diverse landbouwgewassen. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Beperking van de Nijlgans op basis van artikel 67 ter voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen, 
door degenen die conform de F en F wet gerechtigd zijn tot de uitoefening van de jacht, d.w.z. 
jachtaktehouders in een bejaagbaar jachtveld. 
Deze soort kan bij (dreiging van) belangrijke schade zonder ontheffing worden bestreden door 
degenen die daartoe gerechtigd zijn.  
 
Preventieve maatregelen:
N.v.t..

Ontheffingengebied: 
N.v.t. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
N.v.t. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer (minstens kaliber 12 met hageldiameter minstens 3.25 mm [hagelnummer 4]) en 
kogelgeweer (minstens kaliber .22 magnum). 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Soepgans (Anser anser forma domesticus)

Voorkomen: 
Soepganzen zijn in 48% van de atlasblokken aangetroffen; vooral het waterrijke deel van het land en 
in de stedelijke gebieden (Hustings & Vergeer, 2002). 
 
Aantallen: 
De Nederlandse broedpopulatie in de periode 1998-2000 is geschat op 3.000- 4.000 paren (Hustings & 
Vergeer, 2002). Het aantal broedparen in de provincie Utrecht in 2005 wordt geschat op 122 (van der 
Jeugd et al., 2006). Deze schatting is te laag. Tijdens de Faunatelling in april 2005 werden er in de 
provincie Utrecht 1.172 Soepganzen geteld; in 2006 waren dat er 1.833. 
 
Aantalsontwikkeling: 
Als het gevolg van het ontbreken van voldoende telgegevens is het berekenen van een trend bij de 
Soepgans niet mogelijk (van der Jeugd et al., 2006). 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Deze vogelsoort wordt niet beschermd op basis van de Flora- en faunawet. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Soort schade en schadeverleden: 
Het Faunafonds keert geen schade uit toegebracht door boerenganzen. Om die reden zijn voor deze 
soort geen schadebedragen bekend. De schade die toegebracht wordt door soepganzen is per capita 
vergelijkbaar of groter dan die van de Grauwe gans. Het gaat immers om een gedomesticeerde vorm 
met een vergelijkbare of grotere lichaamsomvang. 
Het Faunafonds heeft voor 2005 schade door "overzomerende ganzen" in Utrecht getaxeerd voor een 
bedrag van € 4.844,00. In 2006 is deze term niet gebruikt. Deze schade heeft voornamelijk betrekking 
op overzomerende Grauwe gans. Een deel zal toegebracht zijn door Soepganzen, met uiterlijk grauwe 
gans. 
 

Ontheffingenbeleid: 
Deze soort kan bij (dreiging van) belangrijke schade zonder ontheffing worden bestreden door 
degenen die daartoe gerechtigd zijn.  
 
Preventieve maatregelen:
Diverse effectieve maatregelen (minimaal 2) genoemd in het handboek van het Faunafonds.

Ontheffingengebied: 
N.v.t. 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
N.v.t. 
 
Toegestane middelen: 
Hagelgeweer (minstens kaliber 12 met hageldiameter minstens 3.25 mm [hagelnummer 4]) en 
kogelgeweer (minstens kaliber .22 magnum). 
Vangkooi.  
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Verwilderde kat (Felis silvestris catus)

Voorkomen:
De verwilderde kat ontstaat uit de nakomelingen van de zwerfkat. Het is dus een verwilderde huiskat. 
Indien een kat veelvuldig, 's nachts zowel in de vroege ochtenden als de late avonden, al jagend in het 
veld wordt gezien kan ervan uit gaan dat het een echte "verwilderde" kat bederft. Algemeen 
voorkomend in de provincie Utrecht 
 
Aantallen:
Onbekend. 
 
Aantalsontwikkeling: 
Onbekend. 
 
Status in Flora- en faunawet: 
Onbeschermde verwilderde diersoort. 
Diersoort waarvan de stand mag worden beperkt als bedoeld in artikel 67.1. De provincie kan opdracht 
verlenen om het aantal dieren te verminderen, ter bescherming van bijvoorbeeld de volksgezondheid, 
de openbare veiligheid of het bestrijden of voorkomen van belangrijke schade aan gewassen. 
 
Status in provinciaal soortenbeleid: 
Geen provinciale aandachtsoort. 
 
Status in Vogelrichtlijn: 
N.v.t. 
 
Soort schade en schadeverleden::
Schade aan fauna voornamelijk door predatie. 
 
Ontheffingenbeleid: 
Beperking van de verwilderde kat op basis van artikel 67 ter voorkoming van schade aan fauna 
door degenen die conform de Wet gerechtigd zijn tot de uitoefening van de jacht, d.w.z. 
jachtaktehouders in een bejaagbaar jachtveld.

Preventieve maatregelen:
N.v.t. 
 
Ontheffingengebied: 
Gehele provincie 
 
Ontheffingsperiode(n) en tijdstippen: 
Gehele jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. 
 
Toegestane middelen: 
Alle toegestane middelen uit artikel 5 van het besluit beheer en schadebestrijding dieren met de 
aanvulling dat het minimale kaliber bij het kogelgeweer kaliber .22 magnum dient te zijn). 
 
Overige voorwaarden: 
N.v.t. 
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Bijlage 4 Verklarende woordenlijst 
 

In het kader van de uitvoering van de Wet worden begrippen gehanteerd die in voorkomende gevallen 
leiden tot onduidelijkheid of vrij interpreteerbaar zijn. In de afgelopen jaren is in de besluiten tot 
vrijstellingen, aanwijzingen en ontheffingen invulling aan deze begrippen gegeven. 
Hierna worden deze begrippen nader toegelicht.  
 
Deugdelijk raster
De provincie Utrecht verstaat onder een deugdelijk raster een raster dat voldoende bescherming biedt 
aan het betreffende kwetsbare gewas of teelt, gerelateerd aan de schadeveroorzakende diersoort en 
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Als richtlijn wordt de beschrijving uit het Handboek 
van het Faunafonds gehanteerd.  
 
Belangrijke schade
Onder belangrijke schade wordt in het provinciale beleid verstaan: schade van meer dan € 250,- per 
geval per bedrijf per jaar. 
Deze grens van belangrijke schade vindt zijn basis in de grens die het Faunafonds stelt (Regeling 
vaststelling beleidsregels schadevergoeding Faunafonds, geldend vanaf 1 december 2005) en het 
advies van het Driemanschap Flora- en faunawet. Hiermee wordt het beleid m.b.t. de definiëring van 
belangrijke schade in overeenstemming gebracht met het rijksbeleid.  
 
Oranje lijst: Lijst van, in de provincie Utrecht, uitgestorven en bedreigde planten- en diersoorten 
 
Prioritaire soort: soort uit de groep van provinciale aandachtsoorten van het soortenbeleid waarvoor de 
provincie Utrecht een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. 
 
Rode lijst: Lijst van in Nederland in hun voortbestaan bedreigde planten- en diersoorten. 
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Bijlage 5.  Draaiboek “Bijzondere weersomstandigheden” 
 

Draaiboek bijzondere weersomstandigheden provincie Utrecht. 
 

19 mei 2008 
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1. INLEIDING 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn per 1 april 2002 gemachtigd om namens de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluiten te nemen in het kader van artikel 46 lid 5 van 
de Flora- en faunawet aangaande het sluiten van de jacht als gevolg van bijzondere 
weersomstandigheden. Deze bijzondere weersomstandigheden  hebben vooral betrekking op extreme 
winterse omstandigheden. De provincie Utrecht heeft in de Beleidsnota Flora- en faunawet provincie 
Utrecht 2008 aangegeven deze sluiting ook van toepassing te laten zijn op ontheffingen krachtens 
artikel 68 van de Flora- en faunawet met betrekking tot schadebestrijding. In situaties die niet 
uitgebreid in het draaiboek beschreven zijn zoals botulisme, zal na overleg met de in dit draaiboek 
genoemde organisaties, van geval tot geval beoordeeld worden of opschorting van jacht en 
ontheffinggebruik noodzakelijk is. 

Om adequaat een besluit te kunnen nemen indien sprake is van de hiervoor beschreven situatie heeft 
de provincie Utrecht een draaiboek Bijzondere weersomstandigheden samengesteld. Eén van de 
belangrijkste uitgangspunten van het draaiboek is dat voordat het besluit genomen wordt, afstemming 
plaatsvindt met omliggende provincies en deskundige organisaties en dat een duidelijk overzicht 
gegeven wordt wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer. Dit hele proces wordt stap voor stap 
beschreven in deze notitie.  
 
Bij dit draaiboek hoort een flexibele namenlijst met de bereikbaarheidsgegevens van de 
contactpersonen. Deze namenlijst is vanwege de regelmatige wijzigingen en privé-gegevens niet 
opgenomen in deze beleidsnota, en zal jaarlijks omstreeks oktober worden geactualiseerd.  
De nummers in het draaiboek corresponderen met de nummers op de lijst. 
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2. OVERZICHT STAPPENPLAN. 
 
Schematisch kan de procedure als volgt weergegeven worden: 
 

3.1 - Vaststelling periode van procedurestart. 
criteria “koudegetal”. 

3.2 - Inwinnen adviezen. 
Faunabeheereenheid, Faunafonds, aangrenzende provincies, K.N.J.V. e.a. 

Doel: afstemming. 

3.3 - Beschrijven situatie. 
Overzicht periode met vorst/ sneeuw- en ijsbedekking, aanwezigheid bereikbaar voedsel, conditie fauna. 

Doel: inzichtelijk maken van beweegredenen. 

3.4 - Bepalen categorieën van diersoorten. 
Doel: Duidelijk maken om welke diersoorten het gaat. 

3.5 - Vaststellen tijdstip van sluiting jacht en/of schadebestrijding. 

3.6 - Nemen besluit. 

3.7 - Bekendmaking. 
-Persberichten 

-Brief aan Faunabeheereenheid en K.N.J.V. 
-Brieven naar overige betrokken doelgroepen. 

3.8 - Volgen van ontwikkeling tijdens vorstperiode. 
Wekelijks overleg met Faunabeheereenheid, Faunafonds en aangrenzende provincies. 

3.9 - Vaststellen tijdstip van opheffen jachtverbod en  schadebestrijdingsverbod. 

3.10 - Opheffen jachtverbod en schadebestrijdingsverbod. 
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3. STAPPENPLAN. 

3.1  Vaststelling periode van procedurestart.

De Flora- en faunawet (art. 46 lid 5)geeft ter bescherming van de in het wild levende dieren een aantal 
regels. Een aantal hiervan heeft betrekking op winterse omstandigheden. Zo is het verboden te jagen: 
• Indien de grond bedekt is met sneeuw (m.u.v. het vangen van eenden door middel van een 

eendenkooi, het jagen op wilde eenden en houtduiven, op de andere wildsoorten indien de jacht 
wordt uitgeoefend door middel van een drijfjacht (art. 15 jachtbesluit). 

• Op wild, dat als gevolg van weersomstandigheden in een uitgeputte toestand verkeert. 
• Op wild, dat zich tengevolge van hoge waterstand ophoudt op hoog gelegen gedeelten van het 

terrein. 
 
Het is van belang aan de hand van concrete gegevens vast te stellen binnen wat voor periode tot een 
afgewogen besluit gekomen moet worden om de jacht geheel of voor een aantal wildsoorten te sluiten 
of wanneer het gebruik van ontheffing ex artikel 68 voor beschermde diersoorten geheel of 
gedeeltelijk wordt verboden. 
 
Start procedure:
• De provincie Utrecht gaat uit van een zogenaamd “koudegetal”. Dit getal is objectief en vormt de 

som van de maximale dagtemperatuur minus de minimale nachttemperatuur. Indien deze getallen 
na een x aantal dagen de –85 graden heeft bereikt volgt automatisch het advies om de jacht te 
sluiten en om schadebestrijding te verbieden. De temperatuur te De Bilt (opgave KNMI) wordt 
hierbij als maatstaf genomen. 
- voorbeeld: ‘s-nachts is de minimumtemperatuur –10 graden Celsius en overdag is de 

maximumtemperatuur –5 graden Celsius. Indien deze situatie zich 5 aaneengesloten dagen 
blijft voortdoen dan staat de teller na 5 dagen op –75 graden Celsius. De sluiting wordt dan 
intern voorbereid bij de provincie door de desbetreffende ambtenaren belast met de Flora- en 
faunawetgeving. Op dag 6 wordt de grens van – 85 graden overschreden. Nu volgt het besluit 
om de jacht en om schadebestrijding tijdelijk te verbieden.  

• Bij een sneeuwbedekking, bevroren sneeuw, bij ijzel op sneeuw (dekking > 90% en langer dan 10 
dagen achtereen). 

• Bij ijsbedekking op open water, sloten en kanalen (dekking > 50% en langer dan 10 dagen). 

 
Informatie over de weersituatie 
Soort informatie: de verwachtingen voor de komende dagen, week en eventueel lange termijn, met 
betrekking tot temperatuursontwikkelingen, sneeuwval, ijzelkansen of grote hoeveelheden regen. 
 
• Telefoonummer KNMI: 030-2206911 
• Website: http://www.knmi.nl/

Informatie over de waterstanden 
Soort informatie: actuele en te verwachten waterstanden. 
 
• Telefoonummer Rijkswaterstaat infocentrum Binnenwateren: 0320-298888 
• Website: http://www.infocentrum-binnenwateren.nl
• Telefoonnummer Rijkswaterstaat Directie Utrecht 030-6009500 
• Website: http://www.rws.nl/rws/dut/dut/

http://www.rws.nl/rws/dut/dut/
http://www.infocentrum-binnenwateren.nl/
http://www.knmi.nl/
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3.2  Inwinnen van adviezen.

Adviezen moeten ingewonnen worden bij instanties die informatie kunnen verschaffen over 
omstandigheden in het landelijke gebied die het besluit kunnen beïnvloeden. 
Natuurterreinbeherende organisaties en land- en tuinbouworganisaties worden niet apart gevraagd. Er 
wordt van uit gegaan dat de vertegenwoordigers van deze organisaties in de Faunabeheereenheid de 
belangen voldoende behartigen. 
 
A. Provincies: 
Om de noodzaak van de maatregel te kunnen bepalen is het van belang dat aangrenzende provincies 
benaderd worden:  
Provincie betr. ambtenaar Vast (werk) Mobiel (privé) 
Gelderland  nummer 1  
Noord-Holland  nummer 2  
Noord-Holland   nummer 3  
Zuid-Holland   nummer 4  
Zuid-Holland   nummer 5  
Flevoland  nummer 6  
 
Gewenste informatie: 
• Op wat voor termijn wordt in hun provincie gedacht aan sluiting jacht en tijdelijke verbod op 

schadebestrijding;  
• Op basis van wat voor informatie en voor welke onderdelen van de jacht en tijdelijke verbod op 

schadebestrijding;  
• Is afstemming van aard en tijdstip van de sluiting van de jacht en tijdelijke verbod op 

schadebestrijding mogelijk?  
 

Instanties die zich concreet met de uitvoering van het faunabeheer bezighouden of te maken hebben 

met schade door wild en beschermde diersoorten aan land-, tuin- en bosbouw. 

 
B. Faunabeheereenheid Utrecht 
 
• website: http://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/

Adjunct secretaris: nummer 7  
 
C.  Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (K.N.J.V.) 
 
• Website: http://www.knjv.nl

Consulent: nummer 8  
 
D. Faunafonds 
 
• Website: http://www.faunafonds.nl/

contactpersoon: nummer 9 
 
Gewenste informatie: 
• Voor welke diersoorten bestaat het gevaar dat, als gevolg van de weersomstandigheden, het 

duurzaam voortbestaan in een gebied, regio of de provincie in gevaar komt. 

http://www.faunafonds.nl/
http://www.knjv.nl/
http://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/
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• Vergroten de beheermaatregelen jacht en schadebestrijding de kans dat voor deze diersoorten, als  
gevolg van de weersomstandigheden, het duurzaam voortbestaan in een gebied, regio of de 
provincie in gevaar komt. 

 
Let op: Het gaat hier niet uitsluitend om de soorten waarop de jacht geopend is of waarvoor een 
ontheffing ex artikel 68 is afgegeven. Ook andere soorten kunnen verstoord worden en lopen daardoor 
risico indien er gejaagd wordt of er schadebestrijding plaats vindt. 
 
3.3  Beschrijven van de omstandigheden.

Doel: inzichtelijk maken van beweegredenen. 
 
De informatie die verzameld is wordt helder en eenduidig beschreven. Het gaat om de volgende 
categorieën:  
 A De provinciale weersgesteldheid In de provincie Utrecht of delen daarvan.

De winterse weersverwachting voor de komende tijd 
 Datum aanvang vorstperiode: ... 
 Dagelijks bijhouden van koudegetal bij intredende vorst: ... °C

Datum aanvang sneeuwperiode: ...  
 Sneeuwdekking na 10 dagen: ….% 
 Datum aanvang ijzelperiode: ... 
 Aanwezigheid bevroren sneeuw en dekkingsgraad na 10 dagen: ...%   
 Aanwezigheid ijzel op sneeuw en dekkingsgraad na 10 dagen: ...%  

 
IJsbedekking: Sloten: ... % 

 Kanalen: ... % 
 Rivieren: ... % 
 Open wateren: ... % 
 

De hoeveelheden regen van de afgelopen 10 dagen 
 De hoeveelheden regen voor de komende tijd 
 
B De bereikbaarheid van voedsel voor de kwetsbare soorten en de conditie van de soorten.

Informatie over de aanwezigheid van soorten en de beschikbaarheid van voedsel. 
 Aanwezigheid waterwild:   -Indicatie hoeveelheden (weinig/ veel). 
 -Aanduiding locatie. 
 Bereikbaarheid voedsel voor:   
 Watervogels:  goed/ matig/ slecht 
 Zoogdieren:  goed/ matig/ slecht 
 Overige soorten: goed/ matig/ slecht 
 

Informatie over conditie van diersoorten. 
 Beschrijving conditie diersoorten: per diergroep. 

 
C Het aspect landbouwschade.

Aantal wildschademeldingen/meldingen van schade door beschermde diersoorten 
(Faunafonds/Faunabeheereenheid) 

 Is sprake van belangrijke schade of te verwachten schade? Van welke diersoorten? 
Wat zijn de consequenties van sluiting jacht en verbod schadebestrijding m.b.t. 
uitbetaling vergoeding schade. (Faunafonds)  

 
Conclusie: aangeven van noodzaak om jacht te sluiten en schadebestrijding tijdelijk te verbieden  
 
3.4  Bepalen categorieën van soorten.
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Wildsoort: Periode waarin soort bejaagbaar is:
wilde eend  15 augustus t/m 31 januari  
fazanthen  15 oktober t/m 31 december  
fazanthaan  15 oktober t/m 31 januari 
houtduif   15 oktober t/m 31 januari 
konijn    15 augustus t/m 31 januari 
haas   15 oktober t/m 31 december 
 
Overige beschermde soorten:
• Beschermde soorten waarvoor ter bestrijding van schade een ontheffing verleend is ex artikel 68 

Flora- en faunawet kunnen door de weersomstandigheden dusdanig bedreigd worden dat 
gebruikmaking van de ontheffing niet gewenst is. In dergelijke gevallen zal tijdelijk geen 
schadebestrijding plaats mogen vinden op basis van die ontheffing. 

• De overige beschermde soorten kunnen door de weersomstandigheden dusdanig bedreigd worden 
dat jacht en schadebestrijding in de terreindelen waar deze beschermde soorten verblijven niet 
gewenst is. 

 

3.5  Bepalen tijdstip van sluiting jacht.

Nadat op inhoudelijke gronden (zie 3.3) bepaald is dat jacht en schadebestrijding op één of meer 
categorieën gesloten wordt, is het in dit stadium van belang het tijdstip vast te leggen waarop het 
besluit ingaat. 
 
Aandachtspunten: 

• Van groot belang bij het bepalen van een datum is afstemming met de aangrenzende 
provincies en advisering door het Faunafonds. 

• Gestreefd moet worden naar het vaststellen van één datum voor alle provincies of voor een 
aantal aangrenzende provincies in een regio. 

• Indien er een reden is om af te wijken van een door meerdere provincies vastgestelde datum 
dient deze reden goed gemotiveerd te zijn. 
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3.6  Besluit.

Het besluit om jacht en schadebestrijding tijdens bijzondere weersomstandigheden te sluiten is door 
Gedeputeerde Staten gemandateerd aan de teamleider van het team Groen, Grond en Water van de 
Afdeling Vergunningverlening. 
 
Model besluit 
 

Onderwerp: Sluiting jacht en/of  schadebestrijding ten gevolge van bijzonder weersomstandigheden. 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN UTRECHT;

Gehoord het Faunafonds, de Faunabeheereenheid Utrecht en de K.N.J.V.  

Gelet op artikel 46 lid 5 van de Flora- en faunawet en hiertoe gemachtigd door de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 

BESLUITEN 

in verband met de huidige extreme weersomstandigheden de jacht op de volgende diersoorten: 

-
-
-

Met ingang van:  ..…… 

TE SLUITEN 

En tevens de geldigheid van alle artikel 68 ontheffingen van de Flora- en faunawet op te schorten. Het 
betreft de ontheffingen: 

-
-
-

Dit besluit heeft betrekking op: De gehele provincie Utrecht/ de volgende delen van de provincie 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 
namens hen, 

nummer 10 
teamleider Groen, grond en water.  
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3.7  Bekendmaking.
De bekendmaking vindt plaats aan:  
 
• Pers. 
• Betrokken organisaties (zie lijst par.3.2). 
• Politie. 
• Algemene Inspectiedienst. 
 

3.7.1  Persbericht. 
Zodra sprake is van het van kracht worden van het besluit om de jacht te sluiten en schadebestrijding 
te verbieden in verband met de bijzondere weersomstandigheden dient een persbericht uitgebracht te 
worden.  
 
Model persbericht. 

 

PROVINCIE UTRECHT 

datum:  

JACHT EN SCHADEBESTRIJDING TIJDELIJK VERBODEN. 

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft in verband met de huidige 
extreme weersomstandigheden na overleg met de colleges van de overige provincies en deskundige 
organisaties op het gebied van het faunabeheer, besloten om met ingang van...... de jacht te sluiten op:  

-
-
-

En tevens de geldigheid van alle artikel 68 ontheffingen (Hoofdstuk V, Titel III, paragraaf 3 Beheer en 
bestrijding van schade) van de Flora- en faunawet op te schorten. 
Het betreft de ontheffingen: 

-
-
-

Het verbod op jacht en schadebestrijding geldt voor de gehele provincie Utrecht/ of nader te noemen 
delen van de provincie. 

De jacht op de genoemde soorten is geopend tot 31 december 200… en 31 januari 200… 
Mocht er voor die tijd sprake zijn van een weersverbetering zal het besluit herzien worden. 

Verzenden aan: regionale dagbladen (b.v. AD, regio Utrecht en Amersfoort) . 
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3.7.2  Brief/ fax aan Faunabeheereenheid, K.N.J.V.  en politie. 

Geachte ……., 

Hierbij deel ik u mede dat Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben besloten de jacht te 
sluiten op de hierna genoemde wildsoorten. 

-
-

Gezien de omstandigheden zullen de uitgegeven en daarvoor in aanmerking komende artikel 68 ontheffingen opgeschort worden. Indien 
sprake is van belangrijke schade of te verwachten belangrijke schade aan bedrijfsmatige land-, tuin- of bosbouw, verzoeken wij u dit tijdig te 
melden bij het Faunafonds, tel: 078-6395370 en de provinciale ambtenaren belast met de Flora- en faunawet de heer 11 of 12  

 
Gelieve dit bericht bekend te maken bij uw leden. 
Hoogachtend, 

Nummer 10, 
teamleider Groen, grond en water.  

Verzenden aan:  
• Faunabeheereenheid Utrecht, postbus 870, 3900 AW Veenendaal 

Telefoon: 0318-578565, Fax 0318- 578564 
• K.N.J.V. t.a.v. consulent 8, postbus 108, 6650 AC Druten 

Telefoon: 0487-524411. Fax 0487-502959 
• Politie regio Utrecht, Politie Milieudienst Veldpolitie, postbus 549, 3800 AM Amersfoort.  

Telefoon: 033-4689430. Fax: 033-4689439  
• Afschrift naar aangrenzende provincies (zie 3.2)  
 
3.8  Volgen van ontwikkelingen tijdens vorstperiode.

Periodiek telefonisch overleg met omliggende provincies, Faunabeheereenheid, Faunafonds en 
K.N.J.V: één maal per week door de betreffende ambtenaren belast met de Flora- en faunawetgeving. 
 
• Bij onveranderde weersomstandigheden: geen actie. 
• Bij te verwachten weersverbetering (hogere temperaturen; invallen van dooi): procedure starten 

om jacht- en schadebestrijdingverbod op te heffen.. 
 
3.9  Vaststellen van tijdstip om jacht- en schadebestrijdingverbod op te heffen.

Tijdstip bepalen op basis van weersvoorspelling (KNMI) en in overleg met aangrenzende provincies, 
Faunabeheereenheid, Faunafonds en KNJV.  
 
3.10  Besluit en bekendmaking opheffen jacht- en schadebestrijdingverbod.

Te versturen/ faxen aan: 
-Pers. 
-Betrokken organisaties (zie Lijst par.3.2). 
-Politie. 
 
3.10.1 Persbericht/ brief of fax aan faunabeheereenheid, Faunafonds en politie. 
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PROVINCIE UTRECHT 

datum:  

VERBOD OP JACHT EN SCHADEBESTRIJDING IN VERBAND MET WINTERSE 
OMSTANDIGHEDEN    

OPGEHEVEN.  

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft in verband met de verbeterde 
weersomstandigheden na overleg met de colleges van de overige provincies en deskundige 
organisaties op het gebied van het faunabeheer, besloten om met ingang van  ..... de sluiting van de 
jacht op bepaalde wildsoorten op te heffen, en tevens  het opschorten van de geldigheid van artikel 68 
ontheffingen van de Flora- en faunawet te beëindigen. 

(Verzenden aan: zie 3.7) 

 

3.11  Periode tussen Kerst en Nieuwjaar (sluiting provinciehuis).

Mocht in de periode tussen  Kerst en Nieuwjaar (sluiting provinciehuis) de onder 3.1 beschreven 
weersomstandigheden zich voordoen dan zal één van de provinciale medewerkers 11, 12 of 13 contact 
opnemen met de desbetreffende ambtenaren van omliggende provincies (voorzover dit mogelijk is), de 
secretaris van de Faunabeheereenheid Utrecht en de K.N.J.V. (zie 3.2 A&B) om te besluiten of de 
noodzaak zich voordoet om de jacht te sluiten en tevens om het (tijdelijk) verbieden van artikel 68 
ontheffingen. Mocht dit het geval zijn dan zal éé van hun contact opnemen met:  
• De teamleider van Groen, grond en water nummer 10,  
• gedeputeerde  nummer 15  
• en met de persvoorlichter van de provincie Utrecht nummer 16 
 
De persvoorlichter zal een persbericht (zie 3.12) omtrent de sluiting van de jacht en het opschorten van 
artikel 68 ontheffingen naar de regionale pers sturen en in verband met handhaving ook de regionale 
politie informeren (zie 3.7.1& 3.7.2). Dezelfde procedure geldt tevens voor het te nemen besluit en de 
bekendmaking voor het opheffen van het jacht- en schadebestrijdingverbod. 
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3.12 Persbericht voor de periode tussen Kerst en Nieuwjaar (sluiting provinciehuis)

PROVINCIE UTRECHT 

datum:  

JACHT EN SCHADEBESTRIJDING TIJDELIJK VERBODEN. 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft in verband met de huidige 
extreme weersomstandigheden, na overleg met deskundige organisaties op het gebied van het 
faunabeheer, besloten om met ingang van .....  de jacht te sluiten op:  

-
-
-

En tevens de geldigheid van alle artikel 68 ontheffingen van de Flora- en faunawet op te schorten. 
Het betreft de volgende ontheffingen: 

-
-
-

Het verbod op jacht en schadebestrijding geldt voor de gehele provincie Utrecht of delen van de 
provincie Utrecht 

De jacht op de genoemde soorten is nog geopend tot 31 ……  200.. 
Mocht er voor die tijd sprake zijn van een weersverbetering zal het besluit herzien worden. 

Publiceren in: Staatscourant, AD, regio Utrecht en Amersfoort. 

 



Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Utrecht.  78

4. BOTULISME 
De combinatie van hoge watertemperaturen in ondiepe en stilstaande wateren, de aanwezigheid van 
botulisme-bacteriën en kadavers kunnen een botulisme-explosie veroorzaken. Botulisme kan veel dode 
vogels en vissen tot gevolg hebben en sommige vormen van botulisme kunnen ook voor de mens 
gevaarlijk zijn. 

Hoewel niet aangenomen wordt dat jacht en schadebestrijding bijdraagt aan het optreden van 
botulisme kan het in bijzondere omstandigheden noodzakelijk zijn om het risico van niet 
binnengehaalde dode vogels zo gering mogelijk te maken. In dergelijke gevallen kunnen Gedeputeerde 
Staten besluiten jacht en schadebestrijding gericht op watervogels op te schorten. Het is voor 
dergelijke gevallen niet mogelijk om vooraf een stappenplan op te stellen. Gedeputeerde Staten zullen 
zich laten informeren door de waterkwaliteitsbeheerders en in combinatie met factoren als de 
weerssituatie en weersverwachting een besluit nemen. Een dergelijk besluit is overbodig indien het 
Gewestelijk Utrechts Jacht- en Faunabedrijf en de Faunabeheereenheid al besloten hebben jacht en 
schadebestrijding met betrekking tot watervogels tijdelijk niet toe te staan. 
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Bijlage 6. Kaartje werkgebieden wildbeheereenheden.
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Bijlage 7.  Verordening schadebestrijding provincie Utrecht. 
 
[Deze tekst wordt na vaststelling gewijzigd in de complete leesbare tekst] 
 
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 april 2008, 2008INT220004, tot wijziging van de 
bijlagen behorende bij de artikelen 1 en 2 van de Verordening schadebestrijding dieren provincie 
Utrecht 2004 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht; 
 
Datum:  1 april 2008, registratienummer 2008INT220004; 
 
Gelet op artikel 3 van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004; 
 
Besluiten: 
 
Artikel I 
 
De verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. 
 
Bijlage I, behorende bij artikel 1 van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004 
komt als volgt te luiden: 
 
Bijlage I, behorende bij artikel 1 van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004 
 
1. Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
a. Haas Lepus europaeus  
b. Knobbelzwaan Cygnus olor  
c. Meerkoet Fulica atra  
d. Wilde eend Anas platyrhynchos  
e. Roek Corvus frugilegus  
f. Ekster Pica pica  
g. Spreeuw Sturnus vulgaris  
h. Rietgans Anser fabalis  
i. Kolgans Anser albifrons  
j. Grauwe gans Anser anser  
k. Smient Mareca penelope  
l. Kleine rietgans Anser brachyrhynchus 
m. Brandgans Branta leucopsis  
n. Bosmuis Apodemus sylvaticus 
o. Holenduif Columba oenas 
p. Huismus Passer domesticus 
q. Ringmus Passer montanus 
r. Rotgans Branta bernicla 
s. Veldmuis Microtus arvalis  
 
2. Het voorgaande geldt niet voor de soorten genoemd onder i, j, k, l en m in de gebieden zoals 
aangegeven op kaart 1.0, behorende bij deze bijlage. 
 
B. 
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Bijlage II, behorende bij artikel 2 van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2004 
komt als volgt te luiden: 
 
Bijlage II, behorende bij 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. Grauwe gans, kolgans en smient:  
 
a. als middel ter voorkoming van belangrijke schade in de periode van 1 oktober tot  1 april vanaf 
zonsopgang tot 12.00 uur op percelen met akkerbouw, vollegrondsgroenten en grasland en de direct 
daaraan grenzende percelen met uitzondering van de gebieden zoals aangegeven op kaart 1.0, 
behorende bij deze bijlage. Voor de diersoort smient tevens in de periode van 1 oktober tot 1 april 
vanaf anderhalf uur vóór zonsondergang tot zonsondergang;.   
 
b. het doden van de soorten grauwe gans, kolgans en smient is toegestaan met zowel hagel- als 
kogelgeweer (ten minste 5,6 x 43). Het is niet toegestaan het middel geweer te gebruiken vanaf of 
vanuit een gemotoriseerd voer- of vaartuig;.  
 
c. verjagen met afschot mag alleen plaatsvinden indien er ook minimaal twee maal per week verjaging 
op andere wijze plaatsvindt (o.a. door middel van mensen in het veld of met honden);   
 
d. per verjaagactie van een groep van minimaal vijf (5) vogels, welke zich op het betreffende perceel 
bevindt dan wel aanstalten maakt tot foerageren op het perceel waarop de vrijstelling wordt gebruikt, 
mogen niet meer dan twee (2) vogels worden gedood.;  
 
e. gebruik van levende, dode of kunstmatige lokvogels is verboden;.  
 
f. per schadegevoelig perceel of aaneengesloten gelegen percelen mogen maximaal vijf (5) 
jachtaktehouders tegelijkertijd van de vrijstelling gebruik maken. Hierbij gelden de wettelijke 
bepalingen gesteld in de artikelen 49 en 74 van de wet en 10 van het Jachtbesluit (40 ha-regeling);. 
 
g. gedode vogels mogen zowel voor consumptie- als handelsdoeleinden worden gebruikt. 
Niet voor consumptie- of handelsdoeleinden gebruikte vogels, worden ter voorkoming van 
verspreiding van ziekten, zo spoedig mogelijk op een wettelijk toegestane en vereiste wijze geruimd;. 
 
h. ringen die zich eventueel bevinden aan gedode vogels worden direct naar het Vogeltrekstation,  
Postbus 40, 6666 ZG Heteren gezonden onder vermelding van plaats en datum van het afschot;. 
 
i. uiterlijk op 30 april van ieder jaar volgend op de winter waarin gebruik is gemaakt van de 
vrijstelling worden Gedeputeerde staten van Utrecht schriftelijk of elektronisch op een door hen 
beschikbaar te stellen (digitaal) formulier geïnformeerd door de gebruiker van de vrijstelling waar in 
de betreffende winter gebruik is gemaakt van de vrijstelling onder opgave van de omvang van het 
afschot (aantal) vogels door die wildbeheereenheden. 
 
Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad 
waarin het wordt geplaatst. 
 
Aldus besloten in de vergadering…. 
 
Voorzitter,… 
 
Griffier, … 
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Toelichting op het concept besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 april 2008 ,nummer 
2008INT220004 inhoudende de wijziging van bijlage I en II van de Verordening schadebestrijding 
dieren provincie Utrecht 2004.  
 
Bijlage I:  
Om verwarring bij de ontheffinggebruiker te voorkomen zijn alle soorten waarvoor de mogelijkheid 
tot verontrusten door de wetgever geboden wordt ook in de provincie Utrecht vrijgesteld voor 
opzettelijk verontrusten ter voorkoming van belangrijke schade. Indien de aanwezigheid van deze 
dieren geen dreiging vormt voor belangrijke schade is verstoring verboden. Het gaat om kleine 
rietgans, bosmuis, holenduif, huismus, ringmus, rotgans en veldmuis.  
Voorts zijn verwijderd de zwarte kraai en kauw omdat deze door de Minister van LNV op de 
landelijke vrijstellingslijst zijn geplaatst.  
 
Bijlage II:  
Artikel 2 
Het Beleidskader Faunabeheer voor overwinteraars richt zich op kolgans, grauwe gans, brandgans, 
kleine rietgans en smient. Voor deze soorten zijn in de provincie Utrecht foerageergebieden begrensd 
en is de vrijstelling voor het opzettelijk verontrusten van deze dieren binnen de foerageergebieden niet 
meer van toepassing. 
Buiten de foerageergebieden wordt van de grondgebruikers verlangd dat grauwe ganzen, kolganzen en 
smienten intensief verjaagd worden met ondersteunend afschot. Daar waar brandganzen en kleine 
rietganzen gemengd foerageren met kolganzen, grauwe ganzen en smienten, wordt toegestaan dat 
brandganzen, rietganzen en kleine rietganzen eveneens worden verontrust. Afschot van brandganzen, 
rietganzen en kleine rietganzen is echter niet toegestaan. 
In het document “Uitvoering van het beleidskader Faunabeheer in verband met overwinterende ganzen 
en smienten vanaf 1 oktober 2004” geeft het ministerie van LNV aan welke verjaagmethoden van de 
grondgebruiker verlangd worden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in verband 
met schade. Dit houdt kort gezegd in, verjaging met ondersteunend afschot tot 12.00 uur en verjaging 
zonder ondersteunend afschot na 12.00 uur. De provincie Utrecht neemt dit uitgangspunt over in de 
vrijstelling voor het verjagen van ganzen en smienten, maar constateert dat deze verjaagmethode niet 
voldoende effectief is voor het voorkomen en bestrijden van schade door smienten. Smienten rusten 
overdag op open water (plassen en brede watergangen) en foerageren ’s nachts op agrarische percelen. 
Het is daarom effectief de smienten te verjagen op het moment dat ze deze percelen benaderen of als 
ze er foerageren. Het foerageren gebeurt ’s nachts en dan is verjagen met ondersteunend afschot niet 
mogelijk. Het benaderen van de percelen gebeurt in de schemering en op dat moment kan wel verjaagd 
worden met ondersteunend afschot. De provincie Utrecht biedt daarom de mogelijkheid om smienten 
ook in de avondschemering te verjagen met ondersteunend afschot te weten tussen anderhalf uur vóór 
en een half uur na zonsondergang. 
 
Het Faunafonds is gehoord over de concept Beleidsnota Flora- en faunawet inclusief het voorstel tot 
wijziging van de bijlagen van de verordening. Op 30 januari 2008 is hun zienswijze ontvangen wat 
heeft geleid tot toevoeging van een extra voorschrift namelijk bijlage II, artikel 2c.  
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Kaart 1.0 Foerageergebieden overwinterende ganzen Lopikerwaard.
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Kaart 1.0 Foerageergebieden overwinterende ganzen Vechtstreek 
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Bijlage 8 Besluit aanwijzing personen 
 
[Deze tekst wordt na vaststelling gewijzigd in de complete leesbare tekst] 
 
Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 19 februari 2008, nr. 2008INT216339 tot wijziging 
van het besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 juni 2005, nr. 2005REG001285i, tot 
aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken 
 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
19 februari 2008, nr. 2008INT216339; 
 
Gelet op artikel 67 van de Flora- en faunawet en artikel 10, eerste lid, van het Besluit beheer en 
schadebestrijding dieren; 
 

Besluiten:  
 
Artikel I 
 
Het besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 Juni 2005, nr. 2005REG001285i, tot 
aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken wordt als volgt gewijzigd.  
 
A

Artikel 1, onderdelen d en e, komt als volgt te luiden: 
 
d. - muskusratten en beverratten, 

- in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen, 

- muskusrattenbestrijders, aangesteld bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 

e.    - reeën, 

- in gevallen dat de betreffende dieren gewond zijn ter voorkoming van verdere schade, 

- buitengewone opsporingsambtenaren, aangewezen door de Stichting Valwild en mits in het 

bezit van een geldige jachtakte. 

 

B

De bijlage behorende bij het besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 juni 2005, nr. 
2005REG001285i, tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken  

komt te vervallen.  
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Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad 
waarin het wordt geplaatst. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 
R.C. Robbertsen, voorzitter, 
 
H.H. Sietsma, algemeen directeur. 
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Toelichting 
 
Algemeen 
 
Het provinciale beleid ter uitvoering van de Flora- en faunawet is vastgesteld in de Notitie 
implementatie Flora- en faunawet van 29 januari 2001 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 
gedeputeerde staten van Utrecht van 7 september 2004. 
 
Artikel I 
 
Met ingang van 1 januari 2008 draagt de provincie de zorg voor de muskusrattenbestrijding in haar 
gebied over aan de waterschappen. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zal onder 
gezamenlijke medeverantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het 
waterschap Vallei en Eem met ingang van die datum zorgdragen voor de feitelijke uitvoering van die 
taak in het Utrechtse deel van het beheersgebied van de desbetreffende drie waterschappen. In verband 
hiermee wordt het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht opgeheven met ingang van 1 
januari 2008. 
In verband met deze organisatorische wijziging is het nodig om het Aanwijzingbesluit artikel 67 aan te 
passen. In plaats van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht zijn de 
muskusrattenbestrijders aangesteld bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangewezen 
als categorie van personen die de stand van muskusratten en beverratten mogen beperken in het belang 
van openbare veiligheid of ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. 
 
Uit de praktijk is gebleken dat het noodzakelijk is om door middel van de aanwijzing mogelijk te 
maken dat gewonde reeën na een verkeersongeval opgespoord en uit hun lijden verlost kunnen 
worden, zonder daarbij toestemming van de grondgebruiker of eigenaar nodig te hebben. Het 
reguleren van de zorg voor aangereden en gevonden in reewild, is van groot belang vanwege de 
verkeersveiligheid (snel verwijderen van aangereden reeën) en het voorkomen van onnodig lijden van 
de aangetroffen dieren. Om meer structuur aan te brengen in de afhandeling en registratie van valwild, 
hebben de Stichting Faunabeheereenheid Utrecht, de Vereniging “Het Reewild” afdeling Utrecht en de 
Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht afdeling Utrecht op 21 juni 2006 de Stichting Valwild 
Utrecht opgericht. 
De vrijwilligers van de Stichting, veelal jachtopzichters, boswachters e.d. met een BOA - bevoegdheid 
(buitengewoon opsporingambtenaren), aangestuurd door de valwildcoördinator, registreren het aantal 
aanrijdingen, sporen de aangereden dieren op en verlossen een dier indien nodig uit zijn lijden. 
Vanwege de oprichting van de Stichting Valwild is aanpassing van het aanwijzingsbesluit nodig. De 
bijlage met namen van de vrijwilligers is vervangen door een algemene aanwijzing van de Stichting 
Valwild. De lijst met personen is aanwezig bij de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving van 
de provincie Utrecht. 
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