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1. Doel van de notitie
Deze notitie bevat het nieuwe provinciale beleidskader voor damhert in Fryslan. Deze notitie 
vervangt het hoofdstuk over damhert in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Nota 
Libje en Libje Litte (2002).

Uitvoering van dit nieuwe beleidskader vindt plaats via het Faunabeheerplan Fryslan. Om 
uitvoering van dit beleid mogelijk te maken zal hieraan een hoofdstuk over damhert moeten 
worden toegevoegd. Dit Faunabeheerplan biedt de basis voor een eventuele ontheffing of 
opdracht van de provincie Fryslan aan de Faunabeheereenheid Friesland voor het uitvoeren 
van beheer van damherten.

2. Vigerend beleid damhert in Fryslan
Het beleidsuitgangspunt van de provincie is tot nu toe dat damherten niet in de Friese natuur 
thuis horen. Dit is uitgewerkt in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde uitvoeringsnota 
Libje en Libje Litte (2002).

Samengevat is het vigerend beleid voor damherten in Fryslan als volgt:
1. Damherten komen van nature niet in Fryslan voor.
2. Damherten die in Fryslan in het wild leven zijn allemaal afkomstig uit illegaal 

losgelaten of uit dierenparkjes ontsnapte dieren.
3. De provincie streeft niet naar een vrij levende populatie damherten in Fryslan 

vanwege voorkoming van schade en in het belang van de verkeersveiligheid.
4. Het niet nastreven van in het wild voorkomende populatie(s) betekent zoveel als een 

nulstand.
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De provincie kent momenteel dus officieel een nulstandsbeleid voor damherten. Een 
ontheffing om de nulstand te mogen realiseren is in 2006 door de rechter vernietigd omdat 
de provincie volgens de rechter onvoldoende had aangetoond dat uitvoering van dit 
nulstandsbeleid noodzakelijk was met het oog op de wettelijke belangen. Nadien is geen 
poging meer gedaan de nulstand te realiseren.

De nota Libje en Libje Litte, waarin het vigerende beleid voor beheer en schadebestrijding is 
vastgelegd zal volledig worden herzien. Dit nieuw beleid voor bescherming en beheer van 
damherten in Fryslan loopt hierop vooruit. Dit nieuwe beleid zal in de nieuwe nota beheer en 
schadebestrijding worden ingevoegd.

3. Wettelijke status damhert
Het damhert moet volgens Nederlandse wetgeving als een inheemse soort moet worden 
beschouwd^ Ook damherten die uit gevangenschap afkomstig zijn dienen wettelijk gezien 
(na een bepaalde tijd) te worden beschouwd als ‘in het wild levend’.

Het damhert is op de meest recente Nederlandse rode lijst van zoogdieren (2009) aangeduid 
als ‘thans niet bedreigd’. De status van het damhert in Europa is goed. De lUCN 
(International Union for Conservation of Nature) heeft het damhert gecategoriseerd als ‘Least 
concern’ en aangemerkt als ‘a widespread and abundant species in Europe’. Er bestaan in 
Europa geen bijzondere bedreigingen die de soort in gevaar kunnen brengen. Omdat de 
soort niet is bedreigd en er geen gevaar bestaat voor de gunstige staat van instandhouding, 
is ingrijpen in de damhertenpopulatie in principe mogelijk.^

2.

4. Onderzoek naar damhert in Fryslan
Er wordt in toenemende mate druk uitgeoefend om in te grijpen in de populaties damherten.

1. De Faunabeheereenheid Fryslan heeft al in 2016 bij de provincie aangedrongen op 
een ontheffing om het nulstandsbeleid bij (in elk geval) Dokkum te kunnen uitvoeren 
in verband met een toenemend aantal aanrijdingen op de N361 tussen Rinsumageest 
en Dokkum (zie ook rapport Van de Brink en Dekker, 2019).
In een overleg in 2017 in Oranjewoud met diverse bij natuurbeheer betrokken partijen 
(w.o. SBB, IFG, WBE, FBE) en Landgoed Oranjewoud is aangegeven dat men de 
populatie damherten zou willen beperken in verband met toenemende schade aan 
vegetatie en eigendommen van derden, waaronder de tuinen van Landgoed 
Oranjewoud. Tegelijk leeft hier eveneens de wens om damherten zichtbaar te houden 
voor het publiek.
In 2018 is Staatsbosbeheer met de provincies Groningen en Fryslan in gesprek 
gegaan over realisatie van het nulstandsbeleid in het Lauwersmeergebied.
Recent neemt het aantal klachten door omwonenden over de damherten bij 
Oranjewoud / Katlijk en Elsloo toe. Dit uit zich onder andere ook in een grotere 
aandacht van de pers voor deze problematiek.

3.

4.

■' https://minez.nederlandsesoorten.nl/content/damhert-dama-dama
2 https://bestanden.noord-holland.nl/internet/iaarstukken2010/Faunabeheerplan damhert Noord- en Zuid-
Holland%202010.pdf
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Het verouderde beleid en de toenemende roep om beheer van de populaties damherten 
waren voor de provincie Fryslan reden om onderzoek laten uitvoeren naar het voorkomen 
van damherten in Fryslan. Dit onderzoek is eind 2018, begin 2019 uitgevoerd. Onderzocht 
zijn de herkomst en ontwikkeling in de populaties en de schade en overlast die ze 
veroorzaken. Tevens zijn op basis van populatiemodellen groeiprognoses gegeven voor de 
populaties^.

Samengevat bevestigt dit onderzoek dat in Fryslan al langere tijd drie populaties damherten 
voorkomen (Lauwersmeer, Dokkum en Oranjewoud-Katlijk). Er lijkt recent een vierde 
populatie te ontstaan in de omgeving van Elsloo. Deze populaties zijn de afgelopen jaren 
gestaag gegroeid. De verwachting is dat de groei zonder ingrijpen verder zal versnellen.
Het onderzoek bevestigt tevens dat alle in Fryslan voorkomende populaties hun oorsprong 
vinden in uit gevangenschap afkomstige dieren. Daarmee kan worden gesteld dat in Fryslan 
geen oorspronkelijk in het wild levende damherten voorkomen. Uit het onderzoek blijkt 
tevens dat voor zover bekend er geen uitwisseling is tussen de verschillende populaties.

Tabel 1 Omvang populaties damherten Fryslan + prognoses (bron: Van de Brink en Dekker 
2019)
Populatie Huidige

omvang
Prognose 2025 
incl. 10% 
verkeerssterfte

Prognose 2025 
incl. 5% 
verkeerssterfte

Prognose 2025 
zonder
verkeerssterfte

Lauwersmeer 20 - 50* 350**

Dokkum >40 150 250 400
Oranjewoud / 
Katlijk

150 200 400 650

Elsloo 14-20 n.b. n.b. n.b

* Dit is zeer waarschijnlijk een (forse) onderschatting van de populatie. In november 2019 wordt via een drone 
met warmtebeelden getracht de actuele omvang van de populatie te bepalen.
** O.b.v. de nu geschatte huidige omvang.

5. Schade, overlast en risico’s
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat alle populaties damherten groeien. Drie populaties 
(Oranjewoud/Katlijk, Kollumerwaard en Dokkum/Rinsumageest) zitten daarbij in de 
beginfase van een exponentiële groei. Met de groei van deze populaties groeien in zijn 
algemeenheid ook de risico’s voor het wegverkeer, schade aan flora en fauna en (in mindere 
mate) landbouw. De populaties bij Oranjewoud/Katlijk en bij Elsloo leiden daarnaast in 
toenemende mate tot overlast voor omwonenden. Zodra deze populaties daadwerkelijk 
exponentieel gaan groeien zal zullen de schade, risico’s en overlast naar verwachting ook 
sterk toenemen.

Het is op basis van ervaringen elders (Amsterdamse Waterleidingduinen, Kop van 
Schouwen) reëel te veronderstellen dat het risico voor schade aan flora en fauna (sterk) kan 
toenemen als de populaties damherten onbeheerd blijven groeien. Met name in de

® Van de Brink en Dekker, 2019. Damherten in Fryslan, verkenning en blik op de toekomst.
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Amsterdamse Waterleidingduinen zijn veel onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van 
damherten op diverse soortgroepen (planten, dagvlinders, nachtvlinders, bijen, hommels, 
zweefvliegen, enkele zoogdieren). Al deze soorten blijken achteruit te gaan door toename 
van het damhert.'^ Vanuit biodiversiteitsoogpunt is dit een uiterst ongewenste situatie.

6. Nieuw beleid voor bescherming en beheer damhert in Fryslan
Voor de bescherming en beheer van damherten in Fryslan geldt een aantal algemene 
uitganspunten, het wettelijk kader uit de Wet natuurbescherming en drie, specifiek voor 
Fryslan geformuleerde randvoorwaarden. Deze worden hierna uitgewerkt.

6.1 Algemene uitgangspunten
Er lijkt geen noodzaak om de vigerende beleidsuitgangspunten voor bescherming en beheer 
van damherten in Fryslan los te laten. Wel lijkt na de uitspraak van de rechtbank in 2006 
uitvoering van het nulstandsbeleid vrijwel onmogelijk te zijn geworden.

Op basis van het vigerende provinciaal beleid en het door Van de Brink en Dekker 
uitgevoerde onderzoek naar damherten in Fryslan en met inachtneming van de uitspraak van 
de rechtbank in 2006 komen wij tot de volgende algemene uitgangspunten voor bescherming 
en beheer van het damhert in Fryslan. Deze algemene uitgangspunten vormen het eerste 
kader voor de bescherming en beheer van het damhert.

1. Het damhert komt van nature niet in Fryslan voor.
2. Alle damherten in Fryslan zijn afkomstig uit gevangenschap of zijn nakomelingen van 

gehouden dieren.
3. Er is tot nu toe geen uitwisseling aangetoond tussen de verschillende populaties 

damherten.
4. De provincie streeft niet naar een vrij levende populatie damherten in Fryslan 

vanwege voorkoming van schade en in het belang van de verkeersveiligheid.
5. Daaraan gekoppeld geldt dat ontwikkeling en vestiging van nieuwe populaties 

damherten niet zal worden toegestaan.
6. Er zijn in Nederland geen onbeheerde damhertpopulaties die op termijn niet tot 

problemen hebben geleid (verkeersongevallen, schade aan flora en fauna, overlast 
voor omwonenden).

6.2 Wettelijk kader voor nieuw beleid
Het provinciaal beleid voor omgang met beschermde inheemse diersoorten zal verder 
worden gebaseerd op het wettelijk kader uit de Wet natuurbescherming (art. 3.8 en 3.10 
Wnb).

1. Gunstige staat van instandhouding niet in gevaar
Het damhert is volgens de Wet natuurbescherming een beschermde inheemse 
diersoort. De gunstige staat van instandhouding van deze soort mag daarom niet in 
gevaar worden gebracht (art. 3.8 lid 5 Wnb). Fryslan bepaalt gunstige staat van

Zie voor een samenvatting hiervan bijvoorbeeld het Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid- 
Hollandse duingebied 2016- 2020 van de Faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland.
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instandhouding op niveau van de hele provincie. Daarbij wordt ook de staat van 
instandhouding in Nederland als geheel betrokken.

2. Preventieve maatregelen nodig
Vóórdat tot beheer kan worden overgegaan is het noodzakelijk om eerst te 
onderzoeken of met preventieve maatregelen schade door beschermde inheemse 
diersoorten voorkomen kan worden (art. 3.8 lid 5 Wnb). Van belang hierbij is dat uit 
onderzoek van Alterra blijkt dat preventieve maatregelen ter voorkoming van schade 
door damherten onvoldoende tot niet werken^. Bij de beoordeling of preventieve 
maatregelen haalbaar zijn dienen ten minste de volgende criteria te worden 
betrokken: omgevingsfactoren, landschappelijke consequenties, effectiviteit, kosten in 
relatie tot effectiviteit en welzijn van de dieren. Relevant bij de beoordeling van deze 
criteria is tevens de constatering in het genoemde rapport van Alterra dat methodes 
als vangen, verdoven of anticonceptie bij damherten niet of moeizaam toepasbaar 
zijn en belangrijke ethische, ecologische of economische nadelen hebben.

3. Beheer alleen indien wettelijke belangen in het geding
Alleen als in de Wet natuurbescherming genoemde belangen worden geschaad is het 
mogelijk om tot beheer over te gaan. Hieronder vallen in elk geval:

a. Bescherming wilde flora en fauna of instandhouding natuurlijke habitats (art. 
3.8 lid 5 onder b).

b. Voorkoming ernstige schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom (art. 3.8 lid 5 onder b).

c. Belang volksgezondheid, openbare veiligheid of ander dwingende reden van 
openbaar belang (art. 3.8 lid 5 onder b); Hieronder valt ook het aspect 
verkeersveiligheid.

d. Voorkomen van schade of overlast (art. 3.10 lid 2 onder b.)
e. Beperking van de omvang van de populatie..... in verband met door deze

dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte 
schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de 
dieren zich bevinden (art. 3.10 lid 2 onder c.)

f. Voorkomen of bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren 
(art. 3.10 lid 2 onder d.)

De provincie Fryslan geeft op de volgende wijze invulling aan de wettelijke belangen onder b. 
en c..

Ad b.: Gedeputeerde Staten sluiten voor de bepaling van het begrip ‘ernstige schade’ 
aan bij het door BUI 2 - Faunazaken gehanteerde criterium van €250 per 
schadegeval.
Ad c.: De grootte van een damhert maakt dat de impact van een aanrijding flink 
groter is dan een aanrijding met een ree. Om die reden zijn Gedeputeerde Staten van 
mening dat het risico van een aanrijding met damhert voor automobilisten erg groot 
is. Voor Fryslan als geheel worden ter invulling van dit wettelijk belang de volgende 
jaarlijkse maxima voor het aantal aanrijdingen vastgelegd:

o

o

® Groot Bruinderink, G.W.T.A., D.R. Lammertsma, A.T. Kuiters, & A.J. Griffioen, 2005. Damherten op de kop van 
Schouwen; aanwijzingen voor het beheer. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1142.
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o Op wegen waar harder dan 80 kilometer per uur gereden mag worden nul 
aanrijdingen.

o Op wegen waar maximaal 60 tot 80 kilometer per uur gereden mag worden 
maximaal één aanrijding.

o Voor overige wegen mag het aantal aanrijdingen met damherten in totaal 
maximaal vijf bedragen.

o Aan de overige wettelijke belangen wordt op deze plaats vooralsnog geen invulling 
gegeven. Nadere concretisering kan plaatsvinden in het Faunabeheerplan. Speciale 
aandacht wordt daarbij gevraagd voor bescherming van inheemse flora en fauna en 
natuurlijke habitats tegen schade of dreigende schade door damherten.

6.3 Randvoorwaarden specifiek voor Fryslan
De provincie Fryslan voegt hier nog drie specifieke randvoorwaarden aan toe. Deze 
randvoorwaarden hebben als doel het welzijn van het damhert niet onnodig in het geding te 
brengen. Eventueel ingrijpen dient zo effectief mogelijk te zijn, met zo min mogelijk afschot. 
En waar damherten worden toegestaan moet dit ook op zodanige wijze kunnen dat er een 
gezonde, levensvatbare populatie mogelijk is. De drie randvoorwaarden zijn:

1. Een minimale omvang voor een levensvatbare populatie moet (op locatie) 
mogelijk zijn zonder dat nu en in de toekomst de wettelijke belangen in gevaar 
gebracht kunnen worden.
Van de Brink en Dekker geven in hun rapport aan dat 'vanuit de gewenste 
genetische variatie een damhertpopulatie uit tenminste 50 dieren dient te 
bestaan’. Waar een omvang van 50 dieren of meer niet haalbaar is, bijvoorbeeld 
vanwege risico’s voor de verkeerveiligheid of strijd met andere wettelijke 
belangen, is ingrijpen in de betreffende populatie wenselijk.

2. Ingrijpen op het juiste moment
Het ingrijpen in een populatie vind indien mogelijk plaats op het moment dat het 
effect van het ingrijpen het grootst is. Het verloop van de groei van dierpopulaties 
kan veelal worden weergegeven in een s-vormige curve. Na een aanvankelijke 
aanloopperiode zet een (soms exponentiële) groei in, die na verloop van tijd weer 
afzwakt. De afzwakking vindt plaats door limiterende factoren als voedsel of 
veiligheid. Gebleken is in Nederland dat voor damherten nauwelijks beperkende 
factoren bestaan die de groei remmen, zodat onbeheerde populaties blijven 
groeien. Ingrijpen op een moment dat populaties in een sterke groeifase zitten 
betekent dat alleen met de grootst mogelijke inspanning voorkomen kan worden 
dat die groei plaatsvindt. Indien tot ingrijpen wordt over gegaan is het dan ook 
veel zinvoller dit tijdig te doen, dat wil zeggen nog voordat een populatie in de 
echte groeifase komt.

3. Beheer leidt per saldo, cumulatief beschouwd tot het minste afschot.
Indien beheer van een populatie wenselijk geacht wordt niet alleen ingegrepen op 
het juiste moment maar wordt ook gekozen voor een beheer dat cumulatief 
beschouwd per saldo leidt tot het minste afschot van dieren. Dit impliceert dat de 
provincie nadrukkelijk niet streeft naar cyclisch beheer van populaties damherten. 
Concreet betekent dit dat hiermee wordt voorkomen dat op termijn per saldo 
(veel) meer dieren geschoten worden dan bij een kortdurende beheeringreep.
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Slechts in uitzonderingsgevallen zal van dit criterium worden afgeweken. Dit kan 
alleen als consequente uitvoering van dit criterium zou kunnen leiden tot een 
ongunstige staat van instandhouding van het damhert.

7. Privaatrechtelijke aansprakelijkheidsstelling
De vestiging van damhertpopulaties in Fryslan zijn allemaal terug te herleiden uit 
ontsnappingen of illegale vrijlating van gehouden damherten. Inmiddels moeten in elk geval 
drie van de populaties in Fryslan wettelijk gezien worden beschouwd als ‘verwilderd’. Echter, 
adequaat optreden direct na vrijlating (of ontsnapping) levert een mogelijkheid voor het 
bevoegd gezag om de veroorzaker aansprakelijk te stellen. Nog steeds worden meldingen 
gedaan van waargenomen individuele dieren die hoogst waarschijnlijk afkomstig zijn uit 
hertenkampen et cetera. Hiertegen wordt tot nu toe alleen opgetreden als deze dieren een 
gevaar vormen voor het wegverkeer.

In dit verband benadrukt de provincie Fryslan dat eigenaren van gehouden dieren 
verantwoordelijk zijn voor deze dieren. Dat betekent dat een eigenaar in geval deze dieren 
ontsnappen of anderszins schade of risico’s voor (eigendommen van) derden veroorzaken 
hiervoor zelf dient op te draaien. De provincie is verder van mening dat een eigenaar zelf 
alles in het werk dient te stellen om zijn/haar ontsnapte dieren met alle mogelijke middelen 
uit de vrije natuur dient te verwijderen. Indien een eigenaar hierin nalatig is kan de provincie 
besluiten de dieren zelf uit de vrije natuur te (laten) verwijderen en de kosten hiervan op de 
eigenaar te verhalen. De provincie wenst in de toekomst nadrukkelijker te gaan handhaven 
op vrijlating of ontsnapping van damherten.

Gedeputeerde Staten hebben hiertoe een aantal juridische mogelijkheden (Van de Brink en 
Dekker, 2019);

1. Een ontsnapt of losgelaten dier is niet onmiddellijk ‘verwilderd’. Zo lang een dier als 
‘gehouden’ geldt, dus ook bij ontsnapping, dan geldt gewoon de 
risicoaansprakelijkheid voor schade als bedoeld in artikel 6:179 BW. De schade die 
een dier uit eigen energie veroorzaakt moet worden vergoed door de bezitter van 
het dier;

2. (Losgelaten) damherten moeten waarschijnlijk worden gekwalificeerd als ‘wild dier’ 
in de zin van artikel 5:19 lid 2 BW (maar zie ook punt 4);

3. Verlies van eigendom van dergelijke dieren ontstaat indien de dieren in de vrije 
wildbaan leven en de eigenaar pogingen staakt om ze te vangen.

4. In beginsel is sprake van een ‘res nullius’ indien de eigenaar het dier in het wild laat 
lopen en feitelijk afstand doet van zijn eigendomsrecht (pogingen tot vangen staakt) 
en de dieren ‘in het natuurlijk milieu’ zijn opgenomen. Er gaat enige tijd overheen 
voordat een dier daadwerkelijk als ‘in het natuurlijk milieu opgenomen’ moet worden 
beschouwd. Hoe lang die periode is, is moeilijk te zeggen. Dit zou beleidsmatig wel 
kunnen worden vastgelegd.

5. Als het dier als ‘res nullius’ kan worden beschouwd dan kan de voormalige eigenaar 
niet meer worden beschouwd als ‘bezitter’ van het dier en vervalt daarmee zijn 
wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het dier als bedoeld in 
artikel 6:179 BW;

6. Aansprakelijk stellen van een eigenaar die bewust dieren laat ontsnappen is mede 
afhankelijk van het kunnen traceren van de eigenaar en daarbij het koppelen van
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het (voormalige) eigendom van het bewuste dier aan deze eigenaar. De grondslag 
zou dan een onrechtmatige daadsactie moeten zijn.

7. Het loslaten van een dier in de natuur is in ieder geval in strijd met het verbod
genoemd in artikel 3.34 van de Wet natuurbescherming, het verbod op uitzetten van 
dieren. Het is in beginsel ook in strijd met de zorgplicht voor gehouden dieren en het 
verbod op dierenmishandeling (gezondheid of het welzijn van een dier zonder 
redelijk doel benadelen) uit de Wet dieren.

In welke mate de provincie deze mogelijkheden daadwerkelijk kan inzetten zal nader worden 
onderzocht.

8. Uitvoering van het beleid
De uitvoering van het beheer van damherten in Frysiän kan alleen op basis van een door GS 
goedgekeurd Faunabeheerplan. De provincie Fryslan geeft de Faunabeheereenheid 
Friesland de opdracht om een Faunabeheerplan Damhert op te stellen. Dit Faunabeheerplan 
zal een nadere invulling en onderbouwing moeten geven van het beheer van de damherten 
in Fryslan. De Faunabeheereenheid dient het Faunabeheerplan langs de hiervoor 
geschetste lijnen en conform de gestelde uitgangspunten en criteria vast te stellen.

De Faunabeheereenheid zal tevens worden verzocht om een gestandaardiseerde 
telmethode voor damhert in Fryslan te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de 
wildbeheereenheden tellingen van damherten conform deze methode uitvoeren.

Omdat ook damherten voorkomen in de Groningen en Drenthe dient de Faunabeheereen
heid nadrukkelijk afstemming te zoeken met de Faunabeheereenheden van deze provincies. 
Ze dient zorg te dragen voor een afgestemde en gemeenschappelijke gedragen aanpak van 
het damhert waar deze provinciegrensoverschrijdend voorkomen. Hierbij dient er voor 
gewaakt te worden dat het Friese beleid onverkort uitgevoerd kan worden. De 
Faunabeheereenheid kan na goedkeuring van het Faunabeheerplan door GS verzoeken om 
een ontheffing of opdracht om het beheer van damherten uit te kunnen voeren.

9. Jaarlijkse rapportage beheer damhert
Conform het gestelde in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslan zal de 
Faunabeheereenheid worden verzocht jaarlijks te rapporteren over het beheer van het 
damhert in Fryslan. Dat impliceert dat de Faunabeheereenheid dient te zorgen voor een 
zorgvuldige en structurele monitoring van het aantal aanrijdingen en andere gegevens die 
naar haar oordeel nodig zijn om de bescherming en het beheer van damhert in Fryslan 
conform het beleid goed uit te kunnen voeren. De Faunabeheereenheid zal hierbij in elk 
geval moeten af te stemmen met Provinciale Waterstaat aangezien ook daar aanrijdingen 
met hoefdieren worden geregistreerd.

Ter concretisering van artikel 2.6 lid 1 en 2 van de Verordening Wet natuurbescherming 
Fryslan zal de Faunabeheereenheid worden verzocht in de jaarlijkse rapportage tenminste in 
te gaan op de volgende punten:

1. een zo nauwkeurig mogelijke schatting van het aantal damherten in Fryslan als 
geheel en per populatie;

2. het aantal aangereden damherten;
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3. de locaties waar deze aanrijdingen hebben plaatsgevonden
4. de preventieve maatregelen die zijn onderzocht en die zijn getroffen om het aantal 

aanrijdingen te verminderen;
schade en overlast veroorzaakt door damherten, waaronder schade of dreigende 
schade aan inheemse flora en fauna;
het aantal uitgegeven wildmerken, de verdeling over wildbeheereenheden en een 
motivering voor deze verdeling;
het aantal geschoten damherten in Frysiän, onderscheiden naar Fryslan als geheel, 
per populatie en zwervende exemplaren en verder onderverdeeld naar geslacht en 
leeftijdsklassen;
de locaties waar het afschot heeft plaatsgevonden;
maatregelen die de FBE gaat nemen ter verbetering van het beheer van het damhert 
in het daarop volgende jaar met een doorkijk naar de volgende twee jaar;

10. overige punten ten aanzien van het beheer van damherten die de FBE van belang 
acht.

5.

6.

7.

8.
9.

10. Communicatie
Ingrijpen in de populatie damherten kan maatschappelijk gevoelig liggen. De discussies rond 
de Oostvaardersplassen en rond het beheer van damherten in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen illustreren dit. Dit betekent dat communicatie over dit beleid en (zeker) de 
uitvoering zorgvuldig moet plaatsvinden. De vaststelling van het beleid, de goedkeuring van 
het Faunabeheerplan en de start van uitvoeringsmaatregelen zijn natuurlijke momenten voor 
communicatie. In overleg met het team Communicatie zal afstemming met bij beleid en 
uitvoering betrokken partijen plaatsvinden.
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