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Betreft: aanwijzing ex artikel 67 van de Flora- en faunawet, voor het
doden van damherten (Dama dama) en reeën
(Capreolus capreolus) in het kader van volksgezondheid en openbare
veiligheid; Flora- en faunawetbesluit 39 (2014)
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Geacht bestuur.

Uw kenmerk
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Kenmerk

FBE/DK/201 40808

Op 11 augustus 2014 hebben wij uw aanvraag voor een aanwijzing ex
artikel 67 Flora- en faunawet (hierna: Ffwet) ontvangen, welke bij ons is
geregistreerd onder kenmerk 450028/451024. In deze aanvraag
verzoekt u om een aanwijzing om damherten en reeën te mogen doden
in het belang van volksgezondheid en openbare veiligheid.
Op 1 5 augustus 2014 hebben wij u om aanvullende gegevens verzocht
(ons kenmerk 450028/451475). 1 8 augustus hebben wij uw aanvulling
op de aanvraag ontvangen. Daarbij hebben wij 26 augustus een verdere
toelichting van u ontvangen.
De aanvraag heeft betrekking op het gehele werkgebied van uw
Faunabeheereenheid (hierna: FBE) in de Provincie Noord-Holland.
In uw aanvraag verzoekt u in het bezit te worden gesteld van een
aanwijzing ex artikel 67 Ffwet om ontheffing te verkrijgen van:
a) de verboden genoemd in artikel 9 Ffwet (verbod op het doden,
verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop op te
sporen van beschermde inheemse diersoorten);
b) het bepaalde in artikel 72, lid 5 Ffwet in samenhang met artikel 5,
lid 1 Besluit beheer en schadebestrijding dieren (hierna: BBSD) ten
aanzien van de middelen geweer, hond, mes;
c) de verboden genoemd in artikel 72 Ffwet in samenhang met artikel
5, lid 1 en artikel 7, lid 6 BBSD (verbod op gebruik van kunstmatige
lichtbron, restiichtversterker en geluidsdemper);
d) het verbod genoemd in artikel 74, lid 1, sub a Ffwet in samenhang
met artikel 49 Ffwet en artikel 1 0, lid 1, sub a van het Jachtbesluit

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 31 43
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
Haarlem [2012 DE]
www.noord-holland.nl

2 113

e)
f)

g)

(verbod tot gebruik van het geweer in een veld dat niet voldoet aan
de eisen van een jachtveld);
het verbod genoemd in artikel 74, lid 1, sub c FFwet (verbod tot
uitvoering op zon- en feestdagen);
het verbod genoemd in artikel 72, lid 3 Ffwet in samenhang met
artikel 7, lid 9, sub b BBSD (verbod tot gebruik van het geweer in
de bebouwde kom);
het verbod genoemd in artikel 7, lid 9, sub a BBSD (verbod tot
gebruik van het geweer van zonsondergang tot zonsopgang).

Tevens verzoekt u om toestemming zoals opgenomen in artikel 67, lid
5 om toegang te verkrijgen tot alle krachtens artikel 67, lid 1
aangewezen gronden.
In het bijgevoegde besluit behandelen wij uw aanvraag en besluiten wij
u de aanwijzing op grond van artikel 67 Ffwet te verlenen. Hierbij
weigeren wij de ontheffing van het verbod op gebruik van de
geluidsdemper en restiichtversterker en staan wij kunstmatige
lichtbronnen toe onder beperking. De overige gevraagde ontheffingen
in het kader van de aanwijzing worden verleend.

Aanvraag
In Noord-Holland komen populaties damherten en reeën voor. Deze
grote hoefdieren kunnen, als zij op verkeerswegen komen, aangereden
worden. De situatie rondom zo'n aanrijding levert een gevaar op voor
de openbare veiligheid (cq. verkeersveiligheid). Daarnaast kunnen door
aanrijding dieren worden verwond en of doodgereden. Verwonde dieren
kunnen ook in nabijgelegen terreinen verdwijnen, en daar onnodig
lijden en dood gaan.
Behalve in het geval van een verkeersongeval zijn er nog diverse
situaties denkbaar waarbij een dier dermate zwak of gewond raakt dat
hij op natuurlijke wijze niet meer kan herstellen. U acht hét wenselijk,
mede gelet op de intrinsieke waarde van het individuele dier, dat in
geval van onnodig lijden van dieren dit snel en effectief kan worden
beëindigd.
Doelstelling
U benoemt als doel van de aanwijzing het bevorderen van de
verkeersveiligheid in situaties die voortkomen uit een aanrijding met
grote hoefdieren, en het voorkomen van onnodig lijden van individuele
dieren. Doel van de aanwijzing is niet om de populaties damherten en
reeën te beheren. Voor het beheer van de populatie damherten wordt
verwezen naar besluit 1 6 (201 2) op basis van het Faunabeheerplan
Damhert (hierna FBP Damhert) dat in februari 2011 is goedgekeurd
door de provincies Noord- en Zuid-Holland.
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U geeft in uw aanvraag aan in te zetten op een professionele en
provinciebrede aanpak van de afhandeling van aanrijdingen met wild.
Om deze aanpak in juridische zin te faciliteren verzoekt u ons een
aanwijzing artikel 67 te verlenen.
Vigerende ontheffingen
Op dit moment zijn er twee ontheffingen ter voorkoming van onnodig
lijden van kracht binnen het werkgebied van de FBE Noord-Holland. Eén
in de regio Zuid-Kennemerland (ons kenmerk 63251/63295,
verlengingsbesluit 3381 02/3381 1 8) en één in de regio Wieringermeer
(ons kenmerk 2011-3848 PNH/70069). In de regio Gooi- en Vechtstreek
is geen ontheffing voorhanden.
Verzoek tot aanwijzing
Bij het uitvoeren van een ontheffing artikel 68 Ffwet stelt de wet een
aantal aanvullende eisen die betrekking hebben op het jachtveld waarin
de handeling plaats moet vinden. In relatie tot de afhandeling van
aanrijdingen met wild acht u de benodigde verklaring van de
grondgebruiker voor het betreden van de gronden en de volgens u
verplichte aanwezigheid van de jachthouder bij het uitvoeren van de
handelingen het belangrijkst. Artikel 68 van de Ffwet biedt geen
mogelijkheid van deze verplichting ontheffing te verlenen.
U acht het niet mogelijk om in en rondom elk leefgebied, laat staan
provinciedekkend, de benodigde grondgebruikersverklaringen door alle
verschillende betrokken grondgebruikers en de door u nodig geachte
machtigingen van jachthouders vooraf te regelen. U geeft aan dat de
huidige situatie de vrijwilligers dwingt om moedwillig de wet te
overtreden bij het uitvoeren van hun taken, indien geen
grondgebruikersverklaring kan worden verkregen. Daarom verzoekt u
om een aanwijzing artikel 67 Ffwet.
Doel van de aanwijzing is volgens u uitsluitend het bevorderen van de
verkeersveiligheid en voorkomen van onnodig lijden van het individuele
dier. Concreet betreft het de volgende situaties:
- het nazoeken en doden van damherten en reeën die gewond zijn
geraakt bij een aanrijding;
het doden van noodlijdende zieke en gebrekkige damherten en
reeën om hun lijdensweg te beëindigen;
het in acute situaties doden van damherten en reeën die een
direct gevaar voor de verkeersveiligheid vormen in opdracht van
de meldkamer.
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Wettelijk kader
Artikel 67
Gedeputeerde staten (hierna: GS) kunnen bepalen dat, wanneer er geen
andere bevredigende oplossing bestaat, in afwijking van het bepaalde
bij of krachtens de artikelen 9, 1 1, 1 2, 50, 51, 53, 72, vijfde lid, en 74,
door hen aan te wijzen personen of categorieën van personen de stand
van bij ministeriële regeling aangewezen beschermde inheemse
diersoorten of andere diersoorten of verwilderde dieren op door GS aan
te wijzen gronden kan worden beperkt.
De in artikel 67 van de wet genoemde belangen zijn:
a) in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;
b) in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
c) ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee,
bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of
d) ter voorkoming van schade aan flora en fauna.
De wet stelt hierbij als voorwaarde dat er geen andere bevredigende
oplossing bestaat en voor wat betreft de beschermde inheemse
diersoorten dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de gunstige
staat van instandhouding van deze diersoorten.

Provinciaal beleid
Beleidsnota Flora- en faunawet
In onze Beleidsnota Flora- en faunawet van 1 7 december 2007 staat op
bladzijde 43, onder ad. C te lezen: ""Ad. C. Voorkomen en bestrijden
van onnodig lijden van zieke en gebrekkige reeën of damherten:
Ontheffing om gewonde of zieke reeën of damherten uit hun lijden te
verlossen wordt door GS op aanvraag verleend, maar uitsluitend op
basis van een goedgekeurd faunabeheerplan (i.e. reewildbeheerplan).
het faunabeheerplan dient te zijn aangegeven hoe aan deze ontheffing
invulling gegeven gaat worden."
Zoals onder 'Aanvraag' is toegelicht heeft u er voor gekozen om
afwijkend van het beleid een aanvraag in te dienen tot aanwijzing. Er
kan gemotiveerd worden afgeweken van beleid, mits daarbij minimaal
wordt voldaan aan het toetsingskader van de Ffwet.
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Faunabeheerplan
In het FBP Algemene soorten 2014-2019 heeft u de planmatige aanpak
van onnodig lijden van damhert en ree op basis van een ontheffing
artikel 68 Ffwet uitgewerkt. Omdat u een aanwijzing als noodzakelijk
instrument ziet om volgens het protocol van de SWN te kunnen werken
heeft u nu om een aanwijzing artikel 67 Ffwet verzocht. Artikel 7, lid
1 0, sub a en lid 11, sub a van het BBSD vereisen een Faunabeheerplan
welke geldt voor gronden van tenminste 5000 hectare voor het doden
van damhert en ree. Naar ons oordeel is hier reeds aan voldaan door uw
uitwerking in het FBP Algemene soorten 2014-2019. Uw keuze om
uitvoering middels een aanwijzing te willen vormgeven wijzigt de
kaders zoals in het Faunabeheerplan zijn neergelegd niet. Hiermee is
voldaan aan de vereisten zoals gesteld in het BBSD.

Faunafonds
Het Faunafonds is een bij wet ingesteld orgaan dat naast het uitbetalen
van faunaschade in de landbouw, tevens tot taak heeft te adviseren over
ontheffingsaanvragen. Artikel 67 Ffwet schrijft het horen van het
Faunafonds niet voor. Het faunafonds is 1 september 2014 wel per
email in kennis gesteld van onderliggende aanvraag.

Overwegingen
Zoals in artikel 67 van de Ffwet staat omschreven moet aan een aantal
voorwaarden zijn voldaan voordat een ontheffing van de eerder
genoemde verbodsartikelen kan worden afgegeven.
U heeft in uw aanvraag onderbouwd waarom het wettelijk belang
openbare veiligheid en volksgezondheid in het geding is (paragraaf 4, 5
en 6 van bijlage 1 bij uw aanvraag (zie bijlage 2 van dit besluit)).
Uit uw aanvraag blijkt dat er geen sprake is van andere bevredigende
oplossingen. Door de aard en omvang van de handelingen is er geen
sprake van een negatief effect op de gunstige staat van instandhouding
van damhert en ree.
De aangevraagde middelen om de aangevraagde soorten te kunnen
doden zijn geweer, hond en mes. U verwacht dat u met gebruikmaking
van deze middelen voldoende in staat zult zijn om het werk effectief en
professioneel te laten uitvoeren. Met gebruikmaking van de middelen
geweer, hond en mes zal naar ons oordeel effectief opgetreden kunnen
worden.
Daarnaast vraagt u om ontheffing om de hulpmiddelen restiichtversterker, kunstlicht en geluidsdemper te mogen gebruiken.
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Het verbod op gebruik van restlichtversterkers en kunstlicht volgt uit de
Habitatrichtlijn en is vertaald in artikel 7, lid 6 BBSD. Ontheffing van dit
verbod kan enkel worden verleend indien uitvoering zonder deze
middelen niet mogelijk is en er sprake is van een groot belang. Nu uit
de SWN werkwijzer blijkt dat bij nachtelijke incidenten nazoeken in
principe de volgende dag plaatsvindt met behulp van een zweethond is
er bij het nazoeken geen absolute noodzaak tot het gebruik van deze
middelen. Voor een veilige uitvoering ter plaatse van een incident zien
we noodzaak tot toepassing van kunstlicht wel.
De geluiddemper is een zwaar middel waarvoor naast ontheffing van
artikel 72 Ffwet in samenhang met artikel 7, lid 6 BBSD ook een verlof
van het ministerie van EZ moet worden gegeven. Doel van het middel is
het verkleinen van verstoring. U acht dit met name voor de hand
liggend in en rondom natuurgebieden, maar ook in de nabijheid van
bebouwing en druk wegverkeer om de veiligheid te vergroten. Naast
een ontheffing van bovengenoemde verboden in het kader van de Ffwet
is het noodzakelijk om te beschikken over een ontheffing van het
verbod tot het onder je hebben van een geluiddemper (artikel 2, lid 1
Wet wapens en munitie). De bevoegdheid hiertoe ligt bij het Ministerie
van Justitie. Wij onthouden ons van een oordeel tot het Ministerie van
Justitie een besluit heeft genomen. Indien de gewenste ontheffing van
het ministerie is verkregen kunt u een aanvullende aanvraag indienen.

Overige toestemmingen
U vraagt ontheffing aan om het geweer, hond en mes ook te mogen
gebruiken tussen zonsondergang en zonsopgang, in de bebouwde
kom, op zon- en feestdagen en in velden die niet voldoen aan de eisen
van een jachtveld. Wij volgen uw redenering in uw aanvraag dat de
hierboven genoemde ontheffingen noodzakelijk zijn voor een effectieve
uitvoering van de aanwijzing. Wij beoordelen daarom uw aanvraag op
deze punten positief en zullen u, middels het bijgevoegde besluit, de
gevraagde ontheffingen verlenen.
U verzoekt tevens om toestemming om gronden te mogen betreden
zonder grondgebruikersverklaring en zo nodig zich daartoe met behulp
van de sterke arm toegang te verschaffen. U acht dit noodzakelijk om
gewonde en zieke damherten en reeën goed te kunnen nazoeken en als
zodanig het belang van volksgezondheid en openbare veiligheid correct
te kunnen behartigen. Wij beoordelen uw aanvraag op dit punt positief
en zullen u, middels het bijgevoegde besluit, de gevraagde
toestemming verlenen.

Naïuurbescherrningswet
De onderhavige aanwijzing wordt aan u afgegeven op grond van de
Ffwet. Op grond van de huidige Natuurbeschermingswet 1998 gelde
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tevens een vergunningplicht voor activiteiten in of nabij Natura 2000gebieden 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 van de activiteiten is er mogelijk tevens een vergunning op basis
van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk. Een beoordeling en indien van toepassing een vergunning - zijn noodzakelijk voor tot
uitvoering in of grenzend aan Natura 2000-gebieden kan worden
overgegaan.

Uitvoering
Uitvoering zal worden vormgegeven middels de werkwijzer van de SWN
(zie bijlage 1).
Conclusie
Wij beoordelen uw aanvraag van 11 augustus 2014 voor een aanwijzing
(op grond van artikel 67 van de wet) in het belang van het voorkomen
van schade aan volksgezondheid en openbare veiligheid als deugdelijk
gemotiveerd. De aanvraag voldoet aan het gestelde in de Beleidsnota
Flora- en faunawet Noord-Holland (2007).
Uit de door u aangeleverde onderbouwing blijkt naar onze mening
voldoende dat het genoemde wettelijk belang in het geding is. Het is
ons niet gebleken dat er momenteel een andere bevredigende oplossing
bestaat.
Er is met zekerheid geen effect op de gunstige staat van
instandhouding van damhert en ree.
Bijgaand treft u ons besluit aan waarmee wij in verband met het
voorkomen van schade aan volksgezondheid en openbare veiligheid:
o u de door u aangevraagde aanwijzing verlenen voor het doden
van damherten en reeën. Hierbij wordt ontheffing verleend van
artikel 9 Flora- en faunawet met gebruik van de middelen
geweer, hond (opsporen) en mes. Deze middelen mogen ook
gebruikt worden binnen de bebouwde kom, tussen
zonsondergang en zonsopgang, op zon- en feestdagen en op
locaties die niet voldoen aan de in de wet gestelde eisen aan
een jachtveld. Tevens staan wij het gebruik van kunstmatige
lichtbronnen toe, enkel op en naast de openbare weg, teneinde
veilig te kunnen uitvoeren.
In dit besluit nemen wij voorschriften en bepalingen op, onder andere
betreffende toezicht en handhaving.

450028/461313

8|13

Besluit
Flora- en faunawet besluitnummer 39 (2014)
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelezen
•

•
•

de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland van
11 augustus 2014 (450028/451024) voor het doden van damherten
(Dama dama) en reeën (Capreolus capreolus) in het kader van
volksgezondheid en openbare veiligheid;
de aanvullingen op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid
Noord-Holland van 1 8 en 26 augustus 2014;
de Beleidsnota Flora- en faunawet Noord-Holland van 1 7 december
2007.

Gelet op
«
o
o
•

de artikelen 67, 72 en 74 van de Flora- en faunawet;
artikel 10 van het Jachtbesluit;
het Besluit beheer en schadebestrijding dieren;
de door ons gestelde eisen in de provinciale Beleidsnota Flora- en
faunawet Noord-Holland.

Overwegende dat
•
»
«
o
o

de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen in de Beleidsnota Floraen faunawet van 1 7 december 2007;
geen vrijstelling is of kan worden verleend bij of krachtens enig
ander artikel van de Ffwet;
voldoende is aangetoond dat er sprake is van schade aan het
wettelijk belang van volksgezondheid en openbare veiligheid;
in voldoende mate blijkt dat er geen andere bevredigende oplossing
bestaat;
door het verlenen van de gevraagde ontheffingen de gunstige staat
van instandhouding van de beschermde inheemse diersoorten niet
in het geding zal komen.

450028/461313

9|13

Besluiten
1.

2.

3.

4.

5.

aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland op grond van
artikel 67, eerste lid, sub a Flora- en faunawet een aanwijzing te
verlenen en ontheffing te verlenen van:
a. artikel 9 Flora- en faunawet (het verbod dieren, behorende tot
een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen);
b. artikel 74, lid 1, sub a Flora- en faunawet in samenhang met
artikel 49 Flora- en faunawet en artikel 10, lid 1 sub 1 van het
Jachtbesluit (verbod tot gebruik van het geweer in een veld dat
niet voldoet aan de eisen van een jachtveld);
c. artikel 74, lid 1, sub c Flora- en faunawet (verbod tot uitvoering
op zon- en feestdagen);
d. artikel 72, lid 3 Flora- en faunawet in samenhang met artikel 7,
lid 9 sub b Besluit beheer en schadebestrijding dieren (het
verbod het geweer te gebruiken in de bebouwde kom);
e. artikel 7, lid 9, sub a Besluit beheer en schadebestrijding dieren
(het verbod het geweer te gebruiken voor zonsopgang en na
zonsondergang);
f. artikel 72 Flora- en faunawet in samenhang met artikel 5, lid 1
Besluit beheer en schadebestrijding dieren (het verbod tot het
gebruik van andere dan de toegelaten middelen) voor gebruik
van het mes;
g. artikel 72 Flora- en faunawet in samenhang met artikel 5, lid 1
en artikel 7, lid 6 Besluit beheer en schadebestrijding dieren
(verbod op gebruik van kunstmatige lichtbronnen), enkel op en
naast de openbare weg;
om damherten (Dama dama) en reeën (Capreolus capreolus) te
doden ter voorkoming en bestrijding van schade aan de
volksgezondheid en openbare (verkeers)veiligheid;
aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland toestemming te
verlenen als bedoeld in artikel 10, lid 1 Besluit beheer en
schadebestrijding dieren voor het gebruik van de middelen geweer
en hond;
aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland toestemming te
verlenen als bedoeld in artikel 67, lid 5 Flora- en faunawet om
toegang te verkrijgen tot alle krachtens artikel 67, lid 1 aangewezen
gronden;
de gevraagde ontheffing van artikel 72 Flora- en faunawet in
samenhang met artikel 5, lid 1 en artikel 7, lid 6 Besluit beheer en
schadebestrijding dieren (verbod op gebruik van restiichtversterker
en geluidsdemper) te weigeren;
het toepassingsgebied van deze ontheffing te beperken tot het
werkgebied van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland;
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6.

op grond van artikel 79 van de Flora- en faunawet aan dit besluit de
navolgende voorschriften en beperkingen te verbinden.

Voorschriften en beperkingen
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland blijft als houder
van de aanwijzing verantwoordelijk voor het naleven van de
bepalingen en voorschriften die aan deze aanwijzing zijn
verbonden.
De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland kan uitvoerders
door middel van een machtiging gebruik laten maken van deze
aanwijzing. Uitvoerders werken met tussenkomst van de Stichting
Wildaanrijdingen Nederland en Stichting Zweethonden Nederland.
De gemachtigde dient - tezamen met de machtiging - een kopie van
deze aanwijzing van de Faunabeheereenheid te ontvangen. Elke
machtiging duurt niet langer dan 1 2 maanden gerekend vanaf de
eerste dag dat van de machtiging gebruik gemaakt mag worden.
De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland informeert Sector
Handhaving van de Provincie Noord-Holland over de afgifte van een
machtiging.
Een kopie van de machtiging, de aanwijzing en de jachtakte(s)
moeten aantoonbaar aanwezig zijn tijdens uitvoering.
Het gebruik van een hond voor het opsporen van gewonde dieren is
alleen toegestaan met een gecertificeerde zweethond.
Conform de SWN werkwijzer (bijlage 1) dient te allen tijde melding
gedaan worden bij de meldkamer van de politie alvorens tot actie
overgegaan kan worden. De uitvoerder voert conform het protocol
de handelingen uit.
De uitvoerder van de aanwijzing dient voordat er tot actie
overgegaan wordt altijd contact op te nemen met een Inspecteur
van de Sector Handhaving van de provincie Noord-Holland via 061 8609498 (ten noorden van Noordzeekanaal) of 06-51 288756 (ten
zuiden van Noordzeekanaal). Bij geen gehoor dient een
voicemailbericht te worden ingesproken.
Gedode dieren dienen in ieder geval ter voorkoming van de
verspreiding van ziekten te worden afgevoerd ter destructie. Indien
de omstandigheden dit niet toelaten dient het achterlaten van een
gedood dier te worden gemeld bij een Inspecteur van de Sector
Handhaving van de Provincie Noord-Holland (zie voorschrift 8).

1 0. De gemachtigde mag zich laten vergezellen door mede-uitvoerders,
niet zijnde geweerdragers.
11. Voor zover nog niet benoemd in de overige bepalingen en
voorschriften werken de uitvoerders conform de SWN werkwijzer
(bijlage 1).
1 2. Op de naleving van het in of krachtens de wet gestelde wordt
toezicht gehouden door de door de provincie Noord-Holland
aangewezen ambtenaren en andere daartoe bevoegde personen;
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1 3. Indien de gebruiker van de aanwijzing een der handelingen verricht
waartoe de aanwijzing strekt op of nabij de openbare weg, moet ter
plaatse aan genoemde toezichthouders op eerste aanvrage (een
kopie van) de WM4 worden getoond.
14. Dit besluit zal de ontheffing die in 2011 verleend is aan
Staatsbosbeheer met kenmerk 201 1 -3848, PNH/70069 vervangen.
Dit betekent dat met dit nieuwe besluit deze ontheffing uit 2011
wordt ingetrokken.

Geldigheid
De aanwijzing is geldig vanaf de datum van verzending voor een duur
van 5 jaar.
Indien deze ontheffing gebruikt wordt in of grenzend aan Natura 2000gebied, dient er een beoordeling te hebben plaatsgevonden in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet). Houder van deze
ontheffing is zelf verantwoordelijk voor de afstemming met de Nbwet.

Rapportageplicht
Uitvoerders dienen binnen een week na gebruik van de machtiging te
rapporten in het Faunaregistratiesysteem, met vermelding van welk
incident heeft plaatsgevonden, waar, wanneer, welk middel is toegepast
en of er gebruik is gemaakt van de toestemming tot toegang tot
gronden zonder grondgebruikersverklaring.
De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland rapporteert elke drie
maanden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de, op basis
van deze aanwijzing, uitgevoerde maatregelen. Deze rapportage kan
worden gestuurd aan Gedeputeerde Staten, Postbus 3007, 2001 DA te
Haarlem ter attentie van de Sector Handhaving (SVT/HH).

Dierenwelzijn
Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de zorgplichtartikelen zoals
deze zijn geregeld in de Flora- en faunawet en in het bijzonder artikel
73 van de Flora- en faunawet, welke luidt: "Bij de bestrijding van schade
en overlast bij of krachtens de artikelen 65 tot en met 70 dan wel
krachtens een ontheffing als bedoeld in artikel 75, dient onnodig lijden
van dieren te worden voorkomen".
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Wijziging en intrekking
Deze ontheffing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 80 van
de Flora- en faunawet worden gewijzigd of ingetrokken. Dit is
bijvoorbeeld het geval als in strijd met de aan deze aanwijzing
verbonden voorschriften wordt gehandeld.

Wij zullen dit besluit in de Staatscourant en op de website van de
provincie Noord-Holland publiceren.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

faris
J.W. Remkes
G E.A. van Craai
is namens ged
staten genomen door het lid
van Wet college dat met dit ocrderwerp is belast.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Werkwijzer Stichting Wildaanrijdingen Nederland
Aanvraag 1 1 augustus 2014
Aanvulling op aanvraag 1 8 augustus
Aanvulling op aanvraag 27 augustus

Kopie aan:
o
»
o
o

Ministerie EZ, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG
BIJ 12, unit Faunafonds, Leidscheveer 2, 3511 SB UTRECHT
Stichting De Faunabescherming, Mevrouw A.P. de Jong,
Amsteldijk Noord 1 35,1 1 83 TJ AMSTELVEEN
Stichting Duinbehoud, Postbus 664, 2300 AR LEIDEN
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