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Beschikking
Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrijding

Onderwerp
Bij besluit van 29 november 2018 (kenmerk: ODH-2018-00142038) hebben wijopdracht gegeven ex artikel

3.18, eerste lid, van de Wet natuurbescherming aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland om de omvang

van de populatie reeën tot 500 meter van bepaalde baanvakken van nader geduide wegen in de provincie

Zuid-Holland te beperken (hierna: de opdracht). Ter uitvoering van de opdracht is gebruik gemaakt van
geweer en hond. Tevens is ontheffing verleend voor gebruik van het geweer in de periode een uur voor
zonsopkomst en een uur na zonsondergang. ln dit besluit wijzigen wij de looptijd van de opdracht. Deze

opdracht zal geldig zijn tot de nieuwe ontheffing voor beheer van reetrn verleend is, maar uiterlijk tot 1

december 2020.

Besluit
Wijbesluiten

onderdeel Vll van het besluit van 29 november 2018 als volgt te wijzigen:
"dat deze opdracht geldig is tot de nieuwe ontheffing voor beheer van reeën verleend is, maar

uiterlijk tot I december 2O2O;'

Onderteken¡ng
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor d

ing. L. Hop
Hoofd Toetsi
van de O

Bijlagen
1. Besluit d.d. 29 november 2018 (ODH-2018-00142038)
2. Kaar| wegen Voorne (ODH-2018-00144967)
3. Kaart wegen Duin- en Bollenstreek (ODH-2018-00144968)
4. Kaart Hoeksche Waard (ODH-2018-00144978)
5. Kaart Goeree Overflakkee (ODH-201 8-00144979)
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Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

2t5



omgevingsd¡enst
Haaglanden

OVERWEGINGEN

Aanleiding
Bij besluit van 29 november 2018 (kenmerk: ODH-2018-00142038) hebben wij aan de Faunabeheereenheid
Zuid-Holland opdracht gegeven ex artikel 3.18, eerste lid, van de Wet natuurbescherming om de omvang
van de populatie reeën tot 500 meter van bepaalde baanvakken van nader geduide wegen in de provincie

Zuid-Holland te beperken. Ter uitvoering van de opdracht is gebruik gemaakt van geweer en hond. Tevens
is ontheffing verleend voor gebruik van het geweer in de periode een uur voor zonsopkomst en een uur na

zonsondergang. Deze opdracht zal geldig zijn tot de nieuwe ontheffing voor beheer van reeën verleend is,

maar uiterlijk tot 1 december 2020.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De ree is een in het wild levend dier, genoemd in de bijlage, onderdeelA, behorende bij artikel 3.10 van de
Wnb. Op grond van artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wnb is het verboden de ree opzettelijk
te doden.

Op grond van artikel 3.18, eerste lid, van de Wnb kunnen Gedeputeerde Staten aan faunabeheereenheden
opdracht geven om de omvang van een populatie reeën te beperken. Deze opdracht kan worden verleend

voor de redenen, genoemd in artikel 3.17, eerste lid, van de Wnb. Artikel 3.10, tweede lid, van de Wnb, in

samenhang met artikel 3.8 van de Wnb, is van overeenkomstige toepassing op die opdracht. Dit betekent
dat de opdracht alleen kan worden gegeven als er geen andere bevredigende oplossing bestaat, de

beperking van de populatie nodig is vanwege een in de wet genoemde reden en uitvoering van de opdracht
niet leidt tot verslechtering van de gunstige staat van instandhouding.

Op grond van artikel 3.26, tweede lid, van de Wnb kunnen er regels worden gesteld over het (gebruik van

het) geweer. ln artikel 3.16, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit natuurbescherming is bepaald dat
het geweer niet gebruikt mag worden voor zonsopgang en na zonsondergang. Op grond van artikel 3.26,

derde lid, van de Wnb kan ontheffing worden verleend van de regels die krachtens artikel 3.26, tweede lid,

van de Wnb zijn gesteld aan het gebruik van het geweer.

Bij het geven van een opdracht, dienen wij op grond van artikel 3.25, eerste lid, van de Wnb middelen aan te

wijzen, die voor het doden van de bedoelde dieren mogen worden gebruikt.

Beoordeling

Algemeen
Per 1 oktober 2018 is de geldigheid van de reeënontheffing, gebaseerd op het 'Faunabeheerplan ree 2013-

2018' (hierna: faunabeheerplan) verlopen. De geldigheid van het faunabeheerplan is op 31 oktober 2018

verlopen. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland (hierna: FBE) bereidt een nieuw faunabeheerplan voor. Op

basis van het goedgekeurde faunabeheerplan zal de FBE een nieuwe ontheffing voor beheer van reeen

aanvragen. De verwachting was dat het nieuwe faunabeheerplan in het voorjaar van 2019 gereed zou zijn.
Tot op heden is er helaas nog geen nieuw faunabeheerplan.
ln het kader van de verkeersveiligheid is het van belang dat er in de tussenliggende periode in de nabijheid

van bepaalde wegen in Zuid-Holland, waar reeën in het verleden regelmatig aanrijdingen hebben

veroorzaakt, ingegrepen kan worden. Daarom achten wij een voortzetting van de opdracht wenselijk.

De looptijd van de opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van de verkeersveiligheid voor nader geduide

wegen verlengd en betreft een tijdelijke maatregel tot uiterlijk I december 2020, omdat er van wordt
uitgegaan dat op basis van het toekomstige faunabeheerplan weer planmatig regulier beheer kan plaats

vinden.
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Belangenonderbouwing
De opdracht wordt verleend 'in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard
en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.

Gebleken is dat de afgelopen jaren met name in de wildbeheereenheden (hierna: WBE's) Goeree-
Overflakkee, Hoeksche Waard, Voorne en Duin- en Bollenstreek meerdere aanrijdingen hebben
plaatsgevonden. ln onderstaande tabel staat een overzicht van de aantallen aanrijdingen met reeën in de
afgelopen jaren 20181201 9 en 201912020.

Tabel 1 ree FBE,201

en seizoen

Het populatiebeheer heeft in de afgelopen jaren tot een stabiele, maar in meerdere WBE's (licht) stijgende,
populatieomvang van reeën geleid , zie label2.

Tabel2. ree B8,201

'Voorlopige cijfers

Uit tabel I volgt dat het aantal aanrijdingen met het ree ten opzichte van de voorgaande jaren (tabel in de
opdracht van 2018, zie bijlage) stabiel is dan wel toeneemt. Ten opzichte van de opdracht van 2018 is het
risico op aanrijdingen onverminderd aanwezig en blijft de aanwezigheid van reeën nabijwegen een gevaar
voor de verkeersveiligheid. Bij de wegen, vermeld in de opdracht van 2018 (bijlage), blijft de mogelijkheid tot
afschot derhalve noodzakelijk.

Staat van instandhouding
Uit bovenstaande tabel 2 en de tabel 2 in de opdracht van 2O18 (zie bijlage) blijkt dat in de vier WBE's de
populatieomvang van reeën stabiel dan wel licht stijgend is. De aanpassing van de looptijd van deze
opdracht zal daarmee niet leiden tot afbreuk aan het streven de populatie van de ree in een gunstige staat
van instandhouding te laten voortbestaan.

Middelen
De onderbouwing die is gegeven in de opdracht van 2018 is nog actueel en valide om als grondslag te
dienen om de looptijd van de opdracht te wijzigen.

Geen andere bevred igende oplossing
De onderbouwing die is gegeven in de opdracht van 2018 is nog actueel en valide om als grondslag te
dienen om de looptijd van de opdracht te wijzigen.

Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

IWBE Duin- en Bollenstreek 20

WBE Goeree-Overflakkee 54 38

WBE Hoeksche Waard 32 13

WBE Voorne 33 34

WBE Duin- en Bollenstreek 399 393

WBE Goeree-Overflakkee 373 444

WBE Hoeksche Waard 403 383

WBE Voorne 615 593
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Gonclusie
Op grond van het vorenstaande concluderen wij dat de looptijd van de opdracht ex artikel 3.18 van de Wnb
voor het doden van reeën tot een afstand van maximaal 500 meter van bepaalde wegen voor maximaal een
jaar kan worden verlengd. Voor het doden van reeën mag gebruik gemaakt worden van geweer en hond. Bij
de uitvoering van deze opdracht mag het geweer ook gebruikt worden in het uur voor zonsopkomst en het
uur na zonsondergang.
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