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Motie vreemd aan de orde van de dag: lntrekken opdracht handhaving nulstand edelhert
en damhert

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:
- Gedeputeerde Staten op 17 juli 2018 opdracht hebben gegeven voor het doden van

damherten en edelherten om de omvang van de populatie te beperken tot nul;
- op 3 december 2020 gedeputeerde Jumelet heeft verklaard dat het edelhert welkom is in

Drenthe;

- op 15 december 2020 GS het besluit hebben genomen de opdracht met betrekking tot
het edelhert tijdelijk niet uit te voeren.

Overwegende dat:
- in het Flora en Faunabeleidsplan 2014 geen nulstand voor het edelhert en damhert is

opgenomen;
- GS op 15 december 2020 schrijft. 'Aangezien het beleid omtrent het edelhert in het Ffbp

niet eenduidig is uit te leggen zal er een actualisatie van het beleid plaatsvinden.'

Concluderende dat:
- het Flora en Fauna beleidsplan geen uitsluitsel geeft of er in Drenthe een nulstand voor

edelhert en damhert geldt;

- op basis van dit beleidsplan er dus geen opdracht voor het doden van damherten en

edelherten kan worden gegeven in het kader van een nulstand;
- de opdracht ten onrechte is gegeven.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe:
- de opdracht voor het doden van edelherten en damherten om de populatie te beperken

tot nul in te trekken.

Partij voor de Dieren, Thea Potharst
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Onderwerp: Opdracht handhaving 0-stand grote hoefdieren

Geachte heq1.

Met de decentralisatie van de natuurtaken vanuit het Rijk naar de provincies zijn de
provincies verantwoordelijk geworden voor het nulstandbeleid. provincies hebben
eigen beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot edelherten,
damherten en wilde a,vijnen. wijkunnen in het belang van de openbare veiligheid,
volksgezondheid en ter voorkoming van belangrÍjke schade aan gewassen, vee,
bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren beparen dat de stand ian worden beperkt.
Door middel van deze opdracht wijzen wij poritieagenten en buitengewoon
opsporingsambtenaren met een jachtakte aan om te stand van edelherten, damherten
en wilde zwijnen te kunnen beperken.

Beleldsregels provlncie Drenthe
De provincie Drenthe skeeft een nurstand na voor herten en wirde adjnen. Dit
nulstandbeleid is vastgelegd in het Flora- en faunabeleidsplan 2014 en is voor
onbepaalde tijd geldíg. Bij herten kan enkel nadat wÍj een soorten Effect Rapportage
(sER) hebben goedgekeurd de nulstand, voor het gebied waervoor de sER is
opgesteld, worden opgoheven. op dit moment is geen sER voor herten goedgekeurd.

Overwegingen
ln de províncie Drenthe is al geruime tÍjd een nulstandsbeleid van toepassing op
herten en wild zw'rjn. Het streven om de populatie van een soort in een gunstige staat
van instandhouding te laten is niet van toepassing op populaties die zijn ontstaan in
een gebied waar een nurstandsbereid van toepassing is, omdat daar het
instandhoudingsdoel nul bedraagt. voor het op het gewenst niveau houden van de
populatie van herten en het wild zwijn ís geên alternatief voorhanden. wij z.rjn van
mening dat er gezien het risico op aanrijdingen en mogelíjke schades geen andere
bevredigende oplossingen mogelijk zijn om de openbare veiligheid te waardborgen en
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belangrijke schade aan gewassen en vee te voorkomen, dan de stand van het wíld
zwijn en herten te beperken. om hieraan uitvoering te kunnen geven willen wij de
huidige methode van handhaving van de nulstand continueren. Daartoe willen wij de
aanwijzing (art 67) onder de Flora- en faunawet continueren middsls een opdracht
3.18 Wet natuurbescherming. Voor een uitgebreide onderbouwíng van het handhaven
van de nulstand verwijzen wij naar het Flora- en faunabeleidsplan en de daarbij
behorende beleidsbrief.

Besluit
Wijbesluiten:
1, aan de in bijlage 1 genoemde personen op grond van artikel 3.18 van de Wet

natuurbescherming opdracht le verstrekken voor het doden van edelherten,
damherten en wilde zwijnen om krachtens artikel 3.10 lid 1 van de Wet
natuurbescherming de omvang van de populatie te beperken tot nul in het belang
van de volksgezondheíd en openbare veiligheid, ter voorkoming van ernstige
schade aan gewassen, veehouderijen, bossen.

2, de handelingen ten aanzien van deze opdracht mogen door de personen,
genoemd op bijlage 1, zonder toestemming van de grondeigenaar, worden
uitgevoerd. Hierbij hebben deze personen toegang tot alle gronden binnen het
grondgebied van de provincie Drenthe zo nodig met behulp van de sterke arm
zoals bedoeld in art. 3.18 lid 2a Wnb.

3. de personen, genoemd op bijlage 1 voor het doden van herten en wilde zarijnen
uitsluitend gebruik mogen maken van:
a) vuurwapens welke voldoen aan de eisen gesleld in 3.15 lid 1 sub b van het

Besluit natuurbescherming (Bnb);

b) honden, niet zijnde lange honden, enkel voor het opsporen van de herten en
wilde zwijnen;

c) snij- of steekwapens, alleen voor het doden van gewonde herten en wilde
zwijnen ingeval er redelijkenrvijs geen gebruik gemaakt kan worden van het
geweer.

4. aan de personen, genoemd in bijlage 1, op basis van artikel 3.25 wnb lid 4 wnb
ontheffing wordt verleend van:
a) artikel3,l3lid 4 Bnb voor het gebruik van een geluiddemper, een kunstmatige

lichtbron, een voorziening om de prooi te verlichten, een vizier met
beeldomzetter, een elektronische beeldversterker of enig ander instrument om
in de nacht te schieten.

b) artikel 3.16 lid 1 sub a - d Bnb.

5. aan de personen, genoemd in bijlage 1, op basis van artikel 3.26 lid 3 in
samenhang met artikel 3.25 lid 1 Wnb een onthefÍing te verlenen van artikel 3.26
lid 1 voor het gebruik van het geweer op gronden, niet zijnde een jachtveld dat
voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels,

6. nadere voorschriften zoals opgenomen in bijlage 2 te verbinden aan dit besluit;

7. dit besluit eén dag na verzending van dit besluit in werking treedt.
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Vragen en toezicht
Mocht u vragen hebben over dit besluit dan verzoeken wij u contact op te nemen met
de heer A. Dreijer, vergunningverlener wnb per mail naar a.dreijer@drenthe.nl of
telefonisch op (0592) 36 57 16.

De toezichthouders van de provincie Drenthe zijn belast met de handhaving van en
toezicht op de naleving van de voorschriíten van dit besluit.

Rechtsmiddelen
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van
verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van
gedeputeerde staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het
besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u
naar http://www. provincie. drenthe. nl/lokeUbezwaarschriften.

Ter kennisneming is een afschrift van dit besluit toegezonden aan het Faunaloket
Drenthe.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

A. Venekamp,
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n)

íp/coll.
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Bijlage 2: Aanvullende voorschriften

1. Er kan slechts gebruik worden gemaakt van de opdracht;
a) nadat de coórdinator hiêrvoor opdracht geeft aan één van de overige

uitvoerders;
b) nadat de Afdeling Bijzondere wetten van de regionale eenheid Noord

Nederland heeft medegedeerd ctat er geen eigenaar bekend is; oÍ
c) de eigenaar van een uitgebroken hert of wild zwijn een aístandsverklaring

heeft getekend waarmee hij uitdrukkelijk instemt mat het afschot van het
betreffende die(en).

2. Geschoten herten en wilde adjnen worden;
a) lndien geschikt voor consumptie afgereverd bij poerier Laarman,

Munnekenweg 11 te Ruinen;
b) lndien niet geschikt voor consumptie op een daartoe geschikte locatie

gebracht om te dienen als biomassa. De eigenaar van de locatie dient vooraÍ
toestemming te geven voor het neerleggen van het dier.

3. Afgeschoten wilde zwijnen dienen te worden onderzocht in het kader van het
monitoringsonderzoek voor wilde zwijnen in Nederland. serumbuisjes worden
verstrekt door de coórdinator.
Van afgeschoten herten en wilde zwijnen, waarvan de eigenaar niet bekend is,
dient een DNA-monster genomen te worden. De monstername dient direct
gemeld te worden bijde coórdinator.

4. Op grond van art 3.13 Wet natuurbescherming dient alle afschot gerapporteerd te
worden bij de Faunabeheereenheid (Fbe). Geschoten herten en wilde zwijnen
dienen binnen 48 uur gerapporteerd te worden in het Faunaregistrailesysteem.
Voor rapportage van afschot op grond van deze ontheffing wordt door het
Faunaloket Drenthe een machtiging in het Faunaregistratiesysteem aangemaakt.


