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waar zich het pluimvee bevindt goed afgeschermd zijn.
Als toch een aanvraag ingediend wordt, dan moet deze
zeer goed onderbouwd zijn.
Bij voorkeur wordt een ontheffing verleend aan de
Faunabeheereenheid, de overkoepelende organisatie
waarin jagers, terreinbeheerders, landbouworganisatie
en particulier grondbezit zijn vertegenwoordigd.
Vraag: Overzomerende (broedende) ganzen veroorzaken
bij mijn vakantiewoning op een eilandje in de
Vinkeveense plassen veel overlast. Zij bevuilen mijn
terrein en vreten al het gras op. Kan hier niets aan
gedaan worden?
Antwoord: Deze ganzen mogen verjaagd worden (via artikel
65 van de Flora- en faunwet en de tijdelijke verordening
schadebestrijding dieren van de provincie Utrecht). Ook
kunnen linten, vlaggen en rasters geplaatst worden.
De ganzen mogen echter niet gedood worden. Eieren
mogen niet geraapt worden en nesten mogen niet verstoord
of weggehaald worden. Omdat het hier niet gaat om
dreigende schade aan bedrijfsmatige land- tuin- of bosbouw, kan hiervoor geen ontheffing verleend worden.

Het probleem van het steeds groter wordende aantal
overzomerende ganzen uit zich voornamelijk in de vorm
van een toename van schade aan grasland bij boeren.
Aan dit probleem wordt wel het een en ander gedaan
via ontheffingen voor afschot en/of het rapen van eieren.
De aanvragen hiervoor zullen kritisch getoetst worden
op basis van een ganzenbeheerplan, dat opgesteld
wordt door de Faunabeheereenheid. De ontheffingen
kunnen uitsluitend afgegeven worden in de periode
1 april tot 1 september.

DE FLORA- EN FAUNAWET

Vraag: Ik heb een oude schuur die ik af wil breken,
maar er zit een vleermuizenkolonie in. Het betreft een
kraamkamerkolonie. Mag ik de schuur toch afbreken?
Antwoord: Neen. Alle vleermuissoorten zijn beschermde
diersoorten. Zij mogen niet opzettelijk verontrust worden
en hun vaste rust- of verblijfplaatsen mogen niet vernield
of beschadigd worden. Het advies is om wanneer het gaat
om het verstoren van de leefomgeving van beschermde
diersoorten contact op te nemen met het ministerie van
LNV directie Noordwest, telefoonnummer 020 - 495 31 24,
mw. J. Koopman of 020 - 495 31 26, dhr. W.G. de Gans.

Contact
Wilt u algemene informatie over de Flora- en faunawet?

In geval van schadebestrijding:
Provincie Utrecht:
• Telefoonnummer Servicedesk Groene Regelgeving:
030 - 258 23 82
• E-mail Serviceloket: groeneregelgeving@provincieutrecht.nl
• Internet: www.provincie-utrecht.nl  Beleidsvelden 
Natuur en Landschap
Inhoudelijke vragen over soorten- en gebiedsbescherming:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
• Telefoonnummer LNV directie Noordwest:
020 - 495 31 24, mw. J. Koopman of
020 - 495 31 26, dhr. W.G. de Gans
• Internet: www.minlnv.nl (beleidsthema “natuur”)
Overige informatiebronnen:
Infotiek LNV (opvragen folders): 070 - 378 40 62
Natuurloket: 024 - 265 23 70, www.natuurloket.nl
AID Groendesk: telefoon 030 - 669 26 40,
e-mail: aid-groendesk@aid.agro.nl

KNJV: dhr. G. van Hout, 0487 - 52 44 11
GLTO: dhr. D. van Rozen, 030 - 221 96 00
Heeft u een klacht of wilt u illegale activiteiten melden?

Tijdens kantooruren (8.30-17.00):
• Telefoon: 030 - 258 27 69, dhr. G. Visscher
• E-mail: gerrit.visscher@provincie-utrecht.nl
Buiten kantooruren (dag en nacht bereikbaar,
alleen voor acute gevallen!):
• Regionaal bureau veldpolitie, 0343 - 41 48 34
Wilt u een aanvraag- of meldingsformulier toegestuurd
krijgen?

• Telefoon: 030 - 258 33 06 (secretariaat Provincie Utrecht,
sector RER)
• E-mail: groeneregelgeving@provincie-utrecht.nl
Wilt u iets weten over een reeds aangevraagde ontheffing?

• Telefoon: 030 - 258 20 62, dhr. R. Schuitemaker of
030 - 258 27 69, dhr. G. Visscher
• E-mail: rob.schuitemaker@provincie-utrecht.nl of
Gerrit.visscher@provincie-utrecht.nl

Sector Ecologisch onderzoek en Groene regelgeving
Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Doel
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet voorziet in de
bescherming van planten- en dierensoorten binnen en buiten de beschermde
natuurgebieden. Zij regelt de jacht op, de handel in en de import en export van
beschermde diersoorten, maar ook het voorkomen en bestrijden van schade
veroorzaakt door deze diersoorten.
De Flora- en faunawetwet vormt, samen met de Natuurbeschermingswet 1998, het belangrijkste juridische kader voor natuurbescherming. De wet introduceert ook een nieuwe
visie op de natuur. Tot voor kort werd de zorg voor planten en dieren vooral afgewogen
vanuit het oogpunt van de mens: ze waren nuttig, mooi of schadelijk. Met de Flora- en
faunawet worden planten en dieren beschermd omdat hun bestaan op zich waardevol is.

Inhoud
De Flora- en faunawet vervangt de Vogelwet, de Jachtwet, de Wet bedreigde uitheemse diersoorten en het onderdeel over beschermde inheemse soorten uit de Natuurbeschermingswet.
De wet is vooral soortgericht voor dieren en planten en alleen gebiedsgericht door de
mogelijkheid van de aanwijzing van een beschermde leefomgeving voor een bepaalde soort.

Provinciaal beleid
De provincies krijgen met deze nieuwe wet een grotere rol en meer wettelijke bevoegdheden voor het flora- en faunabeleid. Nieuwe taken en bevoegdheden waar u mee te
maken kunt krijgen zijn:
• Het opstellen van een provinciale verordening voor vrijstelling van het verbod op
bepaalde handelingen in het geval van belangrijke schade of dreigende belangrijke
schade door beschermde maar niet bedreigde inheemse diersoorten.
• Het verlenen van ontheffingen bij bepaalde omstandigheden ten aanzien van beschermde
inheemse soorten.
• Het aanwijzen van (categorieën van) personen die de stand van bepaalde diersoorten
mogen beperken.
• Het sluiten van de jacht bij bijzondere weersomstandigheden.
• Het aanwijzen van een gebied als beschermde leefomgeving.
• Het aanwijzen van ambtenaren belast met toezicht.
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PROVINCIE UTRECHT GROENE REGELGEVING

VOOR U VAN BELANG
Vrijstelling (artikelen 65 en 66)
IN DE TIJDELIJKE VERORDENING SCHADEBESTRIJ DING DIEREN PROVINCIE UTRECHT 2002 ZIJN VRIJSTELLINGEN GEREGELD VOOR HET OPZETTELIJK
VERONTRUSTEN EN HET DODEN VAN SOORTEN DIE
IN DE PROVINCIE UTRECHT VEELVULDIG BELANGRIJKE
SCHADE AAN GEWASSEN, VEE, BOSSEN, BEDRIJFSMATIGE VISSERIJ EN WATEREN VEROORZAKEN.

In de notitie Implementatie Flora- en Faunawet Provincie
Utrecht staan het beleid en de taken en bevoegdheden
van de provincie Utrecht nader omschreven.

Faunabeheereenheid en Faunabeheerplan
Nog een bevoegdheid van de provincie is het goedkeuren
van een Faunabeheereenheid (FBE). Een FBE is een
samenwerkingsverband van jachthouders en zij speelt
een belangrijke rol in het plannen en uitvoeren van
planmatige en gecoördineerde schadebestrijding en
beheer van diersoorten. De FBE stelt een Faunabeheerplan op waaraan de provincie vervolgens haar
ontheffingen toetst.

Verontrusten
Bij de selectie van soorten waarvoor vrijstelling geregeld
wordt, is uitgegaan van schadegegevens en ervaringen
van grondgebruikers, jachtfonds en wildbeheereenheden
die in het recente verleden zijn gemeld.
Voor de volgende soorten geldt een provinciale vrijstelling
voor opzettelijk verontrusten (verjagen):
Brandgans
Ekster
Grauwe gans
Haas
Kauw
Knobbelzwaan
Kolgans

Meerkoet
Rietgans
Roek
Smient
Spreeuw
Wilde eend
Zwarte kraai

Daarnaast zijn mol, konijn en houtduif geplaatst op een landelijke vrijstellingslijst.

Doden
Op grond van schadegegevens en ervaringen van grondgebruikers, jachtfonds en wildbeheereenheden wordt het
opzettelijk verontrusten van Zwarte kraai en Spreeuw niet
effectief geacht. Voor deze soorten is daarom een vrijstelling
voor het doden verleend. Dit is wel gebonden aan gewas
en/of tijd, wat ook vermeld staat in de verordening.
Na twee jaar zal de verordening geëvalueerd worden.

Vooraf melden!
Wanneer u gebruik wilt maken van de vrijstelling tot doden
dient u dit vooraf, door middel van een bij de provincie
op te vragen formulier, aan de provincie te melden.
Aanwijzing (artikel 67)
In het door gedeputeerde staten van Utrecht genomen besluit
“Aanwijzing van personen die de stand van diersoorten
kunnen beperken” zijn jachtaktehouders aangewezen als
personen die, op de gronden waarvoor zij het jachtrecht
bezitten, de stand van bepaalde diersoorten mogen beperken.
Dit gebeurt dan in het belang van de volksgezondheid en
ter voorkoming van belangrijke schade aan fauna, gewassen,
vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
In de provincie Utrecht gaat het in dit kader om de
verwilderde postduif, de verwilderde kat en de nijlgans.
Ontheffingverlening (artikel 68)
Indien de vrijstelling of aanwijzing niet toepasbaar zijn
op bepaalde problemen, dan kunt u bij de provincie een
ontheffing aanvragen. Hiervoor zijn standaard formulieren
beschikbaar bij de provincie Utrecht. Denkt u er aan dat
de procedure voor ontheffingverlening ca. zes weken in
beslag neemt en vraag deze dan ook tijdig aan!

Wilt u meer weten over de exacte voorwaarden voor
vrijstelling, aanwijzing en ontheffingverlening, neemt
u dan contact op met de provincie Utrecht.

Meest gestelde vragen
Vraag (van een fruitteler): Mag ik nu zomaar kraaien
en spreeuwen schieten, als er schade dreigt in mijn
fruitboomgaard?
Antwoord: De provincie Utrecht heeft in haar (tijdelijke)
verordening een vrijstelling opgenomen voor het doden
van spreeuwen en zwarte kraaien met behulp van een
geweer. Deze mogelijkheid wordt geboden aan de grondgebruikers conform artikel 65 van de Flora- en faunawet.
Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden:
• Degene die van deze vrijstelling gebruik wil maken dient
in het bezit te zijn van een geldige jachtakte en daarnaast
het jachtrecht te bezitten over een oppervlakte van 40 ha
of meer of op meer dan 40 ha. aaneengesloten schriftelijke toestemming hebben van de grondgebruikers.
• Voor de zwarte kraai geldt de vrijstelling op ingezaaide
akkerbouw- en graslandpercelen, vanaf het moment
van inzaaien tot zes weken nadien en in de periode
van 1 juni tot en met 31 oktober op percelen met
rijpend fruit.

• Voor de spreeuw geldt: in de periode van 1 juni tot en
met 31 oktober op percelen met rijpend fruit.
• Indien gebruik gemaakt gaat worden van deze verordening dient hier van tevoren melding van gedaan te
worden aan de provincie Utrecht.
Vraag: Ik heb overlast van vossen die regelmatig mijn
kippenren leegroven. Kan hier niets aan gedaan worden,
in de vorm van afschot?
Antwoord: De vos is een beschermde diersoort. Conform
de Flora- en faunawet bestaat de mogelijkheid om een
ontheffing te verkrijgen voor het afschot van vossen ter
voorkoming van belangrijke schade aan bedrijfsmatig
gehouden (pluim-)vee , ter voorkoming en bestrijding
van schade aan niet bedrijfsmatig gehouden vee en ter
voorkoming van schade aan de fauna. De provincie Utrecht
heeft m.b.t. dit laatste punt in haar implementatienotitie
beschreven dat er sprake moet zijn van mogelijke
negatieve effecten op bodembroeders/weidevogels.
Voorkomen van schade: Voordat een aanvraag ingediend
kan worden dient men minimaal twee soorten van maatregelen genomen te hebben om de schade te voorkomen.
Een belangrijke voorwaarde is hierbij dat de ruimten

