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Titel : Statenvoorstel edelhert, damhert en wild zwijn provincie Utrecht 
__________________________________________________________________ 

De commissie heeft uitvoerig gesproken over het statenvoorstel over het beleid rond een 
drietal grote hoefdieren. De bespreking had vooral het karakter van informatie uitwisseling en 
meningvorming. Het politieke debat vindt plaats in de statenvergadering. Vrijwel alle fracties 
gaven dan ook nog geen definitief standpunt aan. In het algemeen spraken veel fracties van een 
dilemma waarbij de vervolmaking van het tot nu gevoerde ecologische beleid afgewogen moet worden 
tegen verkeersveiligheid en gewasschade. Iedere fractie heeft daarbij, zo bleek, een eigen 
onderscheiden afweging. 
 
Voor de behandeling waren er vier insprekers over het onderwerp: Het Utrechts Landschap, het 
Particulier Grondbezit, Landgoed Prattenburg en LTO Noord. 
 
De meest bediscussieerde onderwerpen waren: 
 

1. Noodzaak van  de nota op dit moment 
Er was de vraag of er met het beleid voor grote hoefdieren niet gewacht kan worden op start- 
en kadernotitie rond de herijking van het hele natuurbeheer. De gedeputeerde gaf aan dat dit 
wat hem betreft geen optie is in een dichtbevolkte en kleine provincie als Utrecht, omdat te 
lang wachten een risico op eventuele onbeheersbare populaties met zich mee kan brengen, 
zeker wat betreft de al aanwezige damherten. Het beleid moet wat hem betreft nu vastgesteld 
worden, zodat men voorbereid is. 
 

2. Verkeersveiligheid 
Er werd verschillend gedacht over hoe om te gaan met de risico’s  van verkeersveiligheid bij 
botsingen met grote hoefdieren. Nu speelt dit al bij de naar schatting 2500 reeën, die de 
provincie rijk is. Dam- en edelherten zijn veel groter dat brengt grotere letselrisico’s met zich 
mee bij een botsing. Voor een aantal fracties is dit de reden om het  nulstandbeleid voor wilde 
zwijnen en damherten, en soms ook edelherten te steunen. Enkele andere fracties gaven aan 
dat verkeersmaatregelen, zoals weginrichting en 60 km per uur ook uit kunnen maken. Vooral 
omdat uit onderzoek van stichting Valwild blijkt dat het om een aantal hotspots gaat in een 
beperkte periode van het jaar en van de dag, die niet afhankelijk lijken te zijn van het aantal 
reeën. 
 

3. Gewasschade 
Drie insprekers gaven aan dat ze de regeling hiervoor onvoldoende vinden en het niet eens te 
zijn met het feit dat een publiekbelang (belevings- en natuurwaarde grote hoefdieren) deels 
afgewenteld wordt op individuele ondernemers. Een aantal fracties verwoordde dit eveneens. 
De gedeputeerde zegde toe hier schriftelijk nog nader op terug te komen voor de 
statenvergadering. 
 

4. Omgang met de al bestaande populatie damherten op plantage Willem III: 
Er zijn op dit moment nog geen edelherten en wilde zwijnen permanent in de provincie, maar 
wel is er al een populatie damherten op de plantage Willem III bij Amerongen (de 
gedeputeerde hield het op ongeveer 50 stuks). Een aantal fracties pleiten voor behoud van 
deze populatie en geen afschot, zeker zolang de komst van edelherten en wilde zwijnen nog 
geen feit is. Gedeputeerde gaf aan nog niet te weten welk van de drie beheersmogelijkheden 



hier definitief gekozen wordt: afschot to nulstand, houden binnen afrastering of  beheer 
huidige populatie. 
 

5. Inschatting van het mogelijke aantal edelherten op lange termijn: 
Er was onduidelijkheid over hoe groot het totaal aantal op de Heuvelrug wellicht ooit zou 
kunnen worden. Gedeputeerde gaf aan dat het niet om de hele heuvelrug gaat maar om 
deellocaties met verbindingen ertussen. Hij acht een eindbeeld van 125 a 150 edelherten 
realistisch. 

 
Gedeputeerde gaf aan dat er overlegd is met Gelderland en dat hij dat nog gaat doen met Noord-
Holland.  Gelderland houdt een nulstand aan voor deze dieren in de Gelderse Vallei, maar dat wil niet 
zeggen dat er in werkelijkheid niet toch dieren door het gebied zwerven. 
 
Gedeputeerde zegde verder toe voor de statenvergadering niet beantwoorde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. Daarbij zal ook zitten het gevraagde totaaloverzicht van de nationale stand  van wilde 
zwijnen, dam- en edelherten en tevens een totaaloverzicht van de door hen aangerichte gewasschade. 
Voorzitter gaf aan dat commissieleden tot en met dinsdag 17 januari 2012 nog aanvullende vragen 
kunnen stellen met de zekerheid van tijdige beantwoording. 

 
Met in acht neming van het bovenstaande is het statenvoorstel voldoende voorbereid voor 
besluitvorming in de vergadering van Provinciale Staten. 
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