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Bijlage(n): 1 Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn provincie Utrecht 
 2 Commentaarnota    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
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. Provincies zijn bevoegd om 
uitzonderingen op de bescherming te maken door middel van het verlenen van ontheffingen en 
vrijstellingen primair in het kader van schadebestrijding (o.a. ter voorkoming van landbouwschade). 
De Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn beschrijft het beleid ten aanzien van populaties van 
deze hoefdiersoorten in de provincie Utrecht en tevens het provinciale uitvoeringsbeleid. De 
conceptnota is voor zienswijze toegestuurd aan de bij de uitvoering betrokken belanghebbenden of 
vertegenwoordigers daarvan. In de commentaarnota is aangegeven welke zienswijzen tot wijziging 
van de nota hebben geleid.  
 
Voorgeschiedenis 
Om uitvoering te geven aan de taken en bevoegdheden is op 19 mei 2008 de Beleidsnota Flora- en 
faunawet provincie Utrecht door Provinciale Staten vastgesteld. In deze nota is ten aanzien van 
edelhert, damhert en wild zwijn nog geen beleid geformuleerd ten aanzien van populaties van deze 
diersoorten. De (ambtelijke) conceptnota is voor zienswijze toegestuurd aan de bij de uitvoering 
betrokken belanghebbenden of vertegenwoordigers daarvan. In de commentaarnota is aangegeven 
welke zienswijzen tot wijziging van de nota hebben geleid.  
 
Essentie / samenvatting 
De Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn beschrijft het beleid ten aanzien van populaties van 
deze hoefdiersoorten in de provincie Utrecht en tevens het provinciale uitvoeringsbeleid. Als het 
gevolg van de grote investeringen die er gedaan zijn om migratie van dieren mogelijk te maken (zoals 
ecoducten en verbindingszones) is er naast het gebruik hiervan door dieren die al in Utrecht 
voorkomen nu ook de mogelijkheid om het leefgebied van grote hoefdieren die van elders komen te 
verruimen. Die mogelijkheid wordt voor edelherten nu geboden. Voor edelherten wordt de Utrechtse 
Heuvelrug en de aangrenzende uiterwaarden als potentieel vestigingsgebied beschouwd. De Gelderse 
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Vallei wordt als doortrekgebied beschouwd. In beide gebieden wordt een lage stand, afgestemd op de 
functie en de plaatselijke situatie, gerealiseerd door middel van afschot. Buiten het potentiële 
vestigingsgebied en het doortrekgebied wordt een nul-stand voor edelherten nagestreefd. Er wordt een 
draaiboek opgesteld waarin beschreven wordt welke stappen er genomen dienen te worden als er 
edelherten in de provincie Utrecht verschijnen. 
Voor de soorten damhert en wild zwijn zijn de risico’s te groot om verruiming van leefgebied in de 
provincie Utrecht te realiseren.  
Voor damherten wordt voor gehele grondgebied van de provincie Utrecht een nul-stand nagestreefd. 
Voor het tot nul reduceren van de groep damherten op en nabij Plantage Willem III worden 
verschillende oplossingen gewogen. Darbij wordt ook bezien of het mogelijk is om een kleine groep 
damherten op de Plantage Willem III te behouden, mits deze dieren het nastreven van de nul-stand 
buiten de plantage niet onmogelijk maken. 
Voor wilde zwijnen wordt voor gehele grondgebied van de provincie Utrecht een nul-stand 
nagestreefd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De Beleidsnota zal de het beleid ten aanzien van edelhert, damhert en wild zwijn uit de Beleidsnota 
Flora- en faunawet provincie Utrecht 2008 vervangen. Het belangrijkste doel is het beleid ten aanzien 
van populaties van deze diersoorten te beschrijven en beleidsmatig in te kaderen ten behoeve van  
de beoordeling van beschikkingen op aanvragen m.b.t. beschermde grote hoefdiersoorten in relatie tot 
o.a. schadebestrijding en verkeersveiligheid.  
 
Financiële consequenties 
De beleidsuitvoering past binnen de provinciale Begroting, met de d.d. productnummers 258408 
Faunabeheereenheid Utrecht (structureel) en 258411 Uitvoeringsbudget Flora- en faunawet en 
Natuurbeschermingswet (structureel). 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Het is een maatschappelijke beladen onderwerp. Enerzijds zijn er positieve effecten op de 
biodiversiteit van de investeringen  in ecoducten en robuuste verbindingszones en anderzijds is het 
vanwege het intensieve en veelzijdige gebruik van de beschikbare oppervlakte in de provincie Utrecht, 
noodzakelijk om een deel van de soorten die op natuurlijke wijze via deze verbindingen  de provincie 
bereiken, te beheren.    
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Vanwege risico’s voor de verkeersveiligheid is een beperkte stand van wilde zwijnen in de provincie 
Utrecht geen optie. Populaties van zowel damherten als edelherten in de provincie Utrecht is niet 
wenselijk vanwege de oppervlakte geschikt leefgebied. Bij een keuze tussen de twee hertensoorten is 
gekozen voor edelhert vanwege de geringere risico’s en de betere beheersbaarheid.  
 
Voorgesteld wordt de Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn provincie Utrecht vast te stellen. 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
Voorzitter,  R.C. Robbertsen 
Secretaris,  H. Goedhart 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 30 januari 2012 houdende de Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn provincie 
Utrecht  
 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 oktober, afdeling Groen, nummer 8099FF0C; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om over beleid ten aanzien van populaties hoefdieren te beschikken;  
 
Gelet op artikel 68 van de Flora- en faunawet; 
 
Besluiten:  
 

De Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn provincie Utrecht vast te stellen. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 



PS2012RGW01 - 4 
 



PS2012RGW01 - 5 
 

Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Het beleid en beleidsregels in de nota dienen voor de uitvoering van onze provinciale bevoegdheden 
op grond van artikel 68 van de FFW (schadebestrijding). Het zijn de provinciale vaste gedragregels 
met oog op de ontheffingverlening ten aanzien van deze soorten.   
 

2. Beoogd effect 
De Beleidsnota zal de het beleid ten aanzien van edelhert, damhert en wild zwijn uit de Beleidsnota 
Flora- en faunawet provincie Utrecht 2008 vervangen. Het belangrijkste doel is het beleid ten aanzien 
van populaties van deze diersoorten te beschrijven en beleidsmatig in te kaderen ten behoeve van  
de beoordeling van beschikkingen op aanvragen m.b.t. beschermde grote hoefdiersoorten in relatie tot 
o.a. schadebestrijding en verkeersveiligheid. 
 
3. Argumenten 
Edelhert, damhert en wild zwijn zijn beschermde inheemse diersoorten die, indien ze in lage 
dichtheden voorkomen, positief kunnen bijdragen aan  de biodiversiteit. Voor het grondgebied van de 
provincie Utrecht worden de risico’s van damhert en wild zwijn hoger ingeschat dan voor edelhert  
Het gaat om risico’s samenhangend met landbouwschade en verkeersveiligheid. Voor damhert en wild 
zwijn zal daarom een nulstand in de provincie Utrecht nagestreefd worden. 
Voor edelherten worden deze risico’s lager ingeschat, mits de dichtheden van deze dieren beperkt 
blijven. Indien edelherten de provincie op eigen gelegenheid bereiken zullen deze daarom onder 
voorwaarde van een lage dichtheid  zich kunnen vestigen. De dichtheid wordt per gebied bepaald en 
zal in stand gehouden worden door afschot op basis van een edlehertenbeheerplan. 
 
4. Kanttekeningen 
Met de aanwezigheid van vrijlevende edelherten zal ervaring opgedaan moeten worden. Aantallen en 
verspreiding zullen onderwerp van monitoring worden en op basis van de resultaten kan bijstelling van 
het beheerplan noodzakelijk zijn. 
 
5. Financiën 
Er zijn geen extra kosten verbonden aan de invoering van deze beleidsregels. Algemene 
invoeringskosten passen  binnen de provinciale Begroting, natuur en landschap, deelproduct 
Vergunningverlening Groen,  productnummers 258519, diverse uitgaven  Flora- en faunawet.  
 
6. Realisatie 
N.v.t. 
 
7. Juridisch 
Er zijn geen bijzondere juridische aspecten aan het voorstel verbonden. Tegen de vaststelling van de 
beleidsregels, als aanvulling op de beleidsregels opgenomen in de Beleidsnota Flora – en faunawet, 
staat op grond van artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar of beroep open. 
Ter voorbereiding van het beleid en de beleidsregels zijn de bij het onderwerp betrokken 
belanghebbenden gehoord via themabijeenkomsten en/of hebben hun zienswijze kunnen indienen.  Dit 
is verwerkt in een commentaarnota en waar nodig in de conceptnota. Via deze aanpak is de 
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conceptnota mede gebaseerd op de uitkomsten van de themabijeenkomsten over de kansen en risico’s 
van de grote hoefdieren in Utrecht.  
 
8. Europa 
N.v.t. 
 
9. Communicatie 
Het beleid en de beleidsregels zullen op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt.   
Daarnaast zal er een kort bericht op de website worden geplaatst in de vorm van onderstaande GS-flits 
en wordt er een persbericht uitgebracht:  
 
10. Bijlagen 
Beleidsnota edelhert, damhert en wild zwijn provincie Utrecht 
Commentaarnota 
 


