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Bij besluit van 2 oktober 2014 hebben wij u een aanwijzing ex artikel
67 van de (toenmalige) Flora-en faunawet gegeven om, ter
voorkoming of bestrijding van onnodig lijden, zieke of gebrekkige
damherten en reeën te doden. Deze aanwijzing was tevens
afgegeven op het belang van de volksgezondheid en veiligheid. Deze
aanwijzing betreft besluit 39 (2014) met kenmerk 450028/461313.
Deze aanwijzing is geldig tot 2 oktober 2019.
Op grond van de huidige aanwijzing (besluit 39 (2014) met kenmerk
450028/461313) is het u toegestaan om ter voorkoming en
bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige damherten of
reeën:

• exemplaren van damhert en ree te vangen en te doden;
• daarbij het geweer te gebruiken in een veld dat niet voldoet

aan de eisen voor een jachtveld;
• daarbij het geweer te gebruiken op zon-en feestdagen;
• daarbij het geweer te gebruiken binnen de grenzen van de

bebouwde kom;
• daarbij het geweer te gebruiken voor zonsopkomst en na

zonsondergang;
• daarbij hond en mes te gebruiken;
• daarbij kunstmatige lichtbronnen te gebruiken;
• daarbij geluiddemper te gebruiken;
• u daarbij toegang te verschaffen tot gronden zonder

toestemming.
Gelet op de inhoud van de huidige aanwijzing (besluit 39 (2014) met
kenmerk 450028/461313) en op de wijze waarop u van deze
aanwijzing gebruik heeft gemaakt, achten wij het van belang dat het
voorkomen en bestrijden van het onnodig lijden van zieke of
gebrekkige damherten of reeën ook na 2 oktober 2019 wordt
gecontinueerd. Wij geven u ingevolge artikel 3.18, lid 1 van de Wet
natuurbescherming dan ook de opdracht om het bedoelde beheer
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van de binnen uw werkgebied voorkomende populaties damhert en
ree ongewijzigd voort te zetten.
Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn er enige
veranderingen in de wetgeving doorgevoerd. De aanwijzing van
artikel 67 van de Flora-en faunawet is bijvoorbeeld de opdracht van
artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming geworden. Waar nodig zal
daaraan in het navolgende aandacht worden besteed.
Uitvoering op zon-en feestdagen
Op grond van de huidige aanwijzing heeft u ontheffing voor het
gebruik van het geweer op zon-en feestdagen. Het gebruik van het
geweer op zon-en feestdagen, anders dan voor de jacht, is, in
tegenstelling tot de regeling onder de Flora-en faunawet, onder de
gelding van de Wet natuurbescherming niet verboden. U heeft
hiervoor dus geen ontheffing nodig. Wij verlenen daarvoor dan ook
geen ontheffing.
Wet telijk kader
Het ree en het damhert zijn opgenomen in de bijlage, onderdeel A van
de Wnb. Op grond van artikel 3.10, lid 1 onder a van de Wnb is het (o.m.)
verboden om in het wild levende dieren van de soorten, genoemd in de
bijlage, onderdeel A, van de Wnb, opzettelijk te doden of te vangen.
Damhert en ree zijn opgenomen in de bijlage, onderdeel A van de Wnb.

Op grond van artikel 3.18 van de Wnb kunnen Gedeputeerde Staten
opdracht geven om de omvang van populaties te beperken indien dat
nodig is om de onderscheidenlijke redenen welke worden genoemd in
artikel 3.17, lid 1 van de Wnb. Eén van die redenen is de voorkoming of
bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, in casu
damhert en ree. Met de opdracht kan ontheffing worden verleend van
de verboden van (o.m.) artikel 3.10, eerste lid onder a van de Wnb, het
opzettelijk doden of vangen van dieren.

Ook voor de opdracht geldt, ingevolge de laatste volzin van artikel
3.18, eerste lid, dat deze slechts kan worden gegeven indien er geen
andere bevredigende oplossing bestaat en dat er geen afbreuk wordt
gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van
instandhouding te laten voortbestaan.
Overwegingen
Wij verlenen u een opdracht zodat de afhandeling van valwild van de
soorten ree en damhert zoals dat de afgelopen periode heeft
plaatsgevonden geen gevaar loopt en door kan blijven gaan onder
dezelfde voorschriften als onder het voorgaande besluit. De
onderbouwing van uw aanvraag voor de aanwijzing met een
geldigheid tot 2 oktober 2019 is naar uw oordeel ook nu nog van
toepassing. U heeft in deze aanvraag onderbouwd waarom het
wettelijk belang het voorkomen van onnodig lijden van dieren in het
geding is. Uit de aanvraag blijkt dat er geen sprake is van andere
bevredigende oplossingen. Door de aard en omvang van de
handelingen wordt daarmee naar ons oordeel geen afbreuk gedaan
aan het streven om de populaties damhert en ree in hun natuurlijke
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verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten
voortbestaan. Wij hebben voorts geen redenen om aan te nemen dat
deze situatie inmiddels veranderd zou zijn. Onderstaande kaarten
geven het gebruik van het voorgaande besluit weer in 2018.

Figuur 1a & 1b: Gebruik aanwijzing valwild 2018, gespecificeerd op
diersoorten en op doodsoorzaak dier

Figuur 2: Ontw ikkeling grond gebruik van de valw ildontheffing per jaar

Onderstaande grafieken geven verder inzicht in het gebruik van de
aanwijzing over de afgelopen periode en daarbij de noodzaak om
ook voor een nieuwe periode van 5 jaar weer de mogelijkheid te
hebben om onnodig lijden van de diersoorten damhert en ree in
Noord-Holland te voorkomen middels een nieuw besluit.
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Figuur 5: Gebruik valwild ontheffing per diersoort per kwartaal
Geen andere bevredigende oplossingen
De opdracht wordt verleend om dieren van de soorten damhert en
ree die door ziekte, aanrijdingen, vastlopen in hekken, of andere
manieren in een situatie terecht gekomen zijn dat zij redelijkerwijs
niet meer zijn te redden, te doden zodat langer onnodig lijden wordt
voorkomen. Er is op het moment dat dit zich voor doet geen andere
bevredigende oplossing meer voorhanden.
Gunst ige staat van instandhouding
Door de maatregelen die door middel van deze opdracht worden
toegestaan komt de gunstige staat van instandhouding van het ree en
het damhert niet in het geding. De opdracht ziet er immers uitsluitend
op toe dat dieren van de soorten damhert en ree die om wat voor
reden dan ook uitzichtloos lijden uit hun lijden verlost kunnen
worden. Van actief beheer is derhalve geen sprake.
Middelen
De middelen die aangewezen worden om lijdende en gebrekkige
damherten en reeën te kunnen doden zijn geweer, hond en mes.
Gebleken is dat u met gebruikmaking van deze middelen voldoende in
staat bent om het werk effectief en professioneel te laten uitvoeren.
Met gebruikmaking van de middelen geweer, hond en mes zal naar
ons oordeel ook de komende periode effectief opgetreden kunnen
worden. Daarbij is ook onveranderd dat het voor een veilige
uitvoering ter plaatse van een incident noodzakelijk is dat de
toepassing van kunstlicht wordt toegestaan.
Geluiddemper
Naast de bovengenoemde middelen wordt ook de geluiddemper als
middel aangewezen om lijdende en gebrekkige damherten en reeën
te kunnen doden. Op basis van artikel 3.26, lid 3 van de Wnb kan
ontheffing worden verleend van het verbod van artikel 3.13, lid 4 van
het Bnb. Er is voldoende gebleken dat dit middel naast de overige
middelen nodig is. Aanrijdingen vinden namelijk veel plaats binnen of
nabij de bebouwde kom. Daarbij gebeurt dit vaak in en rond de
nachtelijke uren. Een schot zorgt dan voor verstoring en het trekt
aandacht. Het gebruik van een demper beperkt deze verstoring voor
de omgeving, doordat er tot 25 procent minder decibel aan geluid
wordt geproduceerd ten opzichte van een schot zonder
geluiddemper. Dit is dan ook niet alleen gunstig voor de omgeving
maar ook voor de gezondheid van de gebruiker van het geweer.
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Daarbij zorgt het gebruik van een geluiddemper voor tot 30 procent
minder terugslag van het geweer bij het lossen van een schot ten
opzichte van een schot gelost zonder geluiddemper, waardoor een
geluiddemper ook in dat opzicht gunstig is voor de gezondheid en
het welzijn van de gebruiker. Binnen natuurgebieden is een extra
reden om een geluiddemper toe te staan dat het gebruik hiervan
zorgt dat er minder verstoring van natuurwaarden plaats zal vinden.
Overige toestemmingen
Wij bepalen dat u bij het uitvoeren deze opdracht gebruik kunt maken
van het geweer, hond en mes, geluiddemper, kunstlicht, dat deze
opdracht ook te gebruiken is tussen zonsondergang en zonsopgang,
in de bebouwde kom, en in velden die niet voldoen aan de eisen van
een jachtveld. Wij volgen uw redenering in uw onderbouwing dat de
hierboven genoemde ontheffingen noodzakelijk zijn voor een
effectieve uitvoering van de opdracht. Wij beoordelen daarom uw
verzoek op deze punten positief en zullen u, middels het bijgevoegde
besluit, de gevraagde ontheffingen verlenen.
Wij bepalen dat de aan te wijzen personen toegang hebben tot
gronden, zo nodig met behulp van de sterke arm. U acht dit
noodzakelijk om gewonde en zieke damherten en reeën goed te
kunnen (na-)zoeken. Wij beoordelen uw aanvraag op dit punt positief.
Wnb hoofdstuk 2 (Gebiedsbescherming)
De onderhavige opdracht wordt aan u verleend op grond van
hoofdstuk 3 (Soortenbescherming) van de Wnb. Op grond van
hoofdstuk 2 (Gebiedsbescherming) van de Wnb geldt tevens een
vergunningplicht voor activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden die
een verslechterend effect kunnen hebben op de kwalificerende
habitattypen of een significant verstorend effect kunnen hebben op
de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Gezien de aard en het daarbij behorende incidentele karakter van de
activiteiten zijn wij van mening dat negatieve effecten op
instandhoudingsdoelstellingen als gevolg van de uitvoering van deze
opdracht op voorhand zijn uit te sluiten. Een vergunning ingevolge
hoofdstuk 2 van de Wnb voor de uitvoering van deze opdracht is dan
ook niet aan de orde.
Uitvoering
Uitvoering zal worden vormgegeven middels de werkwijzer van de
Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) (zie bijlage 1).
Conclusie
Wij achten het van belang dat het voorkomen en bestrijden van het
onnodig lijden van zieke of gebrekkige damherten of reeën ook na 2
oktober 2019 wordt gecontinueerd. Aan de hand van de door u
overgelegde gegevens over het gebruik van de huidige aanwijzing
zijn wij van oordeel dat er geen andere bevredigende oplossingen
voorhanden zijn om het onnodig lijden van zieke of gebrekkige
damherten en reeën te voorkomen of te bestrijden. Met het geven
van de opdracht wordt naar ons oordeel geen afbreuk gedaan aan het
streven om de populaties damhert en ree in hun natuurlijke
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten
voortbestaan.
Voorschrift en en intrekking besluit
Aan dit besluit zijn op grond van artikel 5.3 Wnb voorschriften
verbonden. Op grond van artikel 5.4 Wnb kan het besluit worden
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ingetrokken als in strijd met het besluit of de voorschriften wordt
gehandeld. Tevens is dan sprake van een economisch delict.
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Besluit
Nummer 15 (2019)
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op
• de Wet natuurbescherming;

o artikelen 3.17, 3.18, 3.10 en 3.8;
o artikelen 3.25 en 3.26.

• het Besluit natuurbescherming;
o artikelen 3.12, 3.13, 3.15 en 3.16.

Overwegende dat
• het in het belang van de voorkoming of bestrijding van onnodig

lijden van zieke of gebrekkige damherten en reeën is dat Stichting
Faunabeheereenheid Noord-Holland de omvang van de populaties
damhert en ree binnen de grenzen van haar werkgebied beperkt
zoals bedoeld in artikel 3.18, lid 1 van de Wet natuurbescherming;

• in voldoende mate blijkt dat er geen andere bevredigende
oplossing bestaat dan het geven van de opdracht aan Stichting
Faunabeheereenheid Noord-Holland;

• door het geven van de opdracht aan Stichting
Faunabeheereenheid Noord-Holland geen afbreuk wordt gedaan
aan het streven om de populaties damhert en ree in hun
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van
instandhouding te laten voortbestaan.

Besluit en
1. Op grond van artikel 3.18, lid 1, onder a, juncto artikel 3.17, lid 1,

onder c van de Wet natuurbescherming aan Stichting
Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem opdracht te geven
de populatie van damhert (Dama dama) en ree (Capreolus
capreolus) te beperken ter voorkoming of bestrijding van onnodig
lijden van zieke of gebrekkige exemplaren en daarmee aan Stichting
Faunabeheereenheid Noord-Holland, binnen de grenzen van haar
werkgebied, ontheffing te verlenen van het verbod van artikel 3.10,
lid 1, onder a van de Wet natuurbescherming voor het doden van
zieke of gebrekkige exemplaren van damhert en ree.

2. Op grond van artikel 3.26, lid 3 van de Wet natuurbescherming, ter
uitvoering van de opdracht als bedoeld onder besluitpunt 1, aan
Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland ontheffing te
verlenen van:

a. het verbod van artikel 3.26, lid 1, onder b van de Wet
natuurbescherming voor het gebruik van het geweer in een
jachtveld dat niet voldoet aan de in artikel 3.12 van het
Besluit natuurbescherming gestelde eisen;
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b. het verbod van artikel 3.13, lid 4 van het Besluit
natuurbescherming om het geweer te voorzien van een
geluiddemper;

c. het verbod van artikel 3.16, lid 1, onder a van het Besluit
natuurbescherming om het geweer te gebruiken tussen
zonsondergang en zonsopkomst;

d. het verbod van artikel 3.16, lid 1, onder b van het Besluit
natuurbescherming voor het gebruik van het geweer binnen
de bebouwde kom.

3. Op grond van artikel 3.18, lid 2, onder a van de Wnb te bepalen dat
Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, ter uitvoering van de
opdracht als bedoeld onder besluitpunt 1, toegang heeft tot
gronden, zo nodig met behulp van de sterke arm.

4. Op grond van artikel 3.25, lid 1 van de Wet natuurbescherming aan
te wijzen als middelen die worden gebruikt bij de uitvoering van de
opdracht als bedoeld onder besluitpunt 1: geweer, geluiddemper,
hond, mes en kunstmatige lichtbron.

Op grond van artikel 5.3, leden 1 en 2 van de Wet natuurbescherming
verbinden wij aan deze opdracht de navolgende voorschriften en
beperkingen:
Voorschrift en en beperkingen:
1. Voor zover in de navolgende specifieke voorschriften niet

anders is bepaald, dienen de werkzaamheden waarvoor deze
ontheffing is afgegeven uitgevoerd conform de werkwijzer van
de Stichting Wildaanrijdingen Nederland (bijlage 1).

2. De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland is als
verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen en
voorschriften die aan deze opdracht zijn verbonden.

3. De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland kan
uitvoerders door middel van een machtiging gebruik laten
maken van deze opdracht.

4. De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland stelt de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord afdeling Toezicht en
Handhaving op de hoogte indien een machtiging om wat voor
reden dan ook word ingetrokken en/of beëindigd.

5. De gemachtigde uitvoerder dient -tezamen met de machtiging-
een kopie van deze opdracht te ontvangen.

6. De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland informeert de
afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord over de afgifte van een machtiging via e-
mailadres postbus@odnhn.nl.

7. Een kopie van de opdracht, de machtiging en de jachtakte(-s)
moeten aantoonbaar aanwezig zijn bij de gemachtigde
uitvoerder tijdens de uitvoering van de opdracht.

8. De gemachtigde uitvoerder mag zich laten vergezellen door
mede-uitvoerders, niet zijnde geweerdragers.
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9. Bij de uitvoering van de opdracht werken de gemachtigde
uitvoerders in samenwerking met de Stichting Wildaanrijdingen
Nederland en Stichting Zweethonden Nederland.

10. Conform de werkwijzer van de Stichting Wildaanrijdingen
Nederland (bijlage 1) dient te allen tijde melding gedaan
worden bij de meldkamer van de politie alvorens wordt
overgegaan tot het doden van het zieke of gebrekkige dier.

11. Indien er zich situaties voor doen die afwijken van de normale
uitvoering zoals b.v. weerstand van omstanders, maken van
opnames, meermaals gebruik geweer dan dient hier melding
van te worden gemaakt via mailadres postbus@odnhn.nl.

12. Indien de gemachtigde uitvoerder een der handelingen verricht
waartoe de opdracht strekt op of nabij de openbare weg,
moet ter plaatse aan genoemde toezichthouders op eerste
aanvrage (een kopie van) de WM4 worden getoond.

13. Het gebruik van de hond voor het opsporen of nazoeken van
zieke of gebrekkige dieren is alleen toegestaan met een
gecertificeerde zweethond.

14. De bij de uitvoering van de opdracht gedode dieren worden
ter voorkoming van de verspreiding van ziekten afgevoerd.
Indien de omstandigheden dit niet toelaten dient het
achterlaten van een gedood dier te worden gemeld bij de
afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord via e-mailadres postbus@odnhn.nl.

15. De opdracht is geldig binnen de grenzen van het werkgebied
van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland.

Geldigheid
Op grond van artikel 5.3, lid 3 van de Wet natuurbescherming bepalen
wij dat deze opdracht geldig is vanaf de datum van verzending tot en
met 31 december 2024.
Rapportageplicht
Binnen een week na gebruik van de opdracht dienen de gemachtigde
uitvoerders te rapporteren in het BOA registratiesysteem (BRS).
Bijzonderheden worden rechtstreeks gemeld bij de afdeling Toezicht
en Handhaving van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via e-
mailadres postbus@odnhn.nl.
De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland rapporteert elke drie
maanden aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord over het
gebruik van de opdracht. Deze rapportage vermeldt welke incidenten
hebben plaatsgevonden, waar, wanneer, welke middelen zijn
toegepast en of er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zich
zonder toestemming toegang te verschaffen tot gronden. Deze
rapportage wordt digitaal verzonden aan meldenffw@odnhn.nl of per
post naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095,
1620 EB Hoorn.
Kennisgeving
Dit besluit wordt geplaatst op de website van de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord,
www.odnhn.nl.
Meer informat ie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het
zaaknummer te vermelden.



11 | 11 1286127/1286133

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,
Hoogachtend,

direc
dhr.
Deze l vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bijlage: - Werkwijzer Stichting Wildaanrijdingen Nederland
(SWN)

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de
verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar
aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor-
en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD HAARLEM. Voor meer
informatie kunt u www.noord-holland.nl bezoeken.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst dit besluit niet. Indien
onverwijlde spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank
Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank
Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het
behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-
Holland op (023) 8884444.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken
van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en
medewerkers die namens het college van gedeputeerde staten
deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met
u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek
tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.




