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Geachte heer Wouters,

Gedeputeerde Staten hebben nieuw provinciaal beleid vastgesteld voor bescherming en 
beheer van damherten in Fryslan. Dit nieuwe beleid vervangt het beleid dat is vastgelegd in 
de nota beheer en schadebestrijding Libje en Libje Litte. U vindt dit gewijzigde beleid in bij
gevoegde notitie. Dit nieuwe beleid zal te zijner tijd worden overgenomen in de herziene nota 
uitvoering beheer en schadebestrijding.

De Wet natuurbescherming bepaalt dat uitvoering van het beheer van, in dit geval damher
ten, alleen kan plaatsvinden op basis van een door ons goedgekeurd Faunabeheerplan. Wij 
verzoeken u een Faunabeheerplan Damhert vast te stellen en dit ter goedkeuring aan ons 
voor te leggen. Dit Faunabeheerplan Damhert dient te worden gebaseerd op dit nieuwe be
leidskader. Wij benadrukken hierbij dat naast verkeersveiligheid (dreigende) schade aan 
inheemse flora en fauna een belangrijk belang is dat ingrijpen in populaties damherten kan 
rechtvaardigen. Wij verzoeken u daarom dit belang zorgvuldig en nadrukkelijk een plek te 
geven in het Faunabeheerplan. Uiteraard dient de aanpassing van het faunabeheerplan ver
der te voldoen aan de vereisten uit de Wet natuurbescherming en hoofdstuk 3 van de Veror
dening Wet natuurbescherming Fiyslan. Op basis hiervan kunt u een ontheffing of opdracht 
voor het beheer van damherten bij ons aanvragen.
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Damherten komen ook voor in Groningen en (incidenteel) Drenthe. Daarom verzoeken wij u 
met de Faunabeheereenheden van deze provincies zorg te dragen voor een afgestemde en 
gemeenschappelijke gedragen aanpak van damhert waar dit provinciegrensoverschrijdend 
voorkomt. Daarbij dient ervoor gewaakt te worden dat het Friese beleid onverkort kan wor
den uitgevoerd.

Wij verzoeken u tevens om een structurele monitoring van het damhert in Fryslän op te zet
ten en te onderhouden.

2.
3.
4.

Conform het gestelde in artikel 2.6 lid 1 en 2 van de Verordening Wet natuurbescherming 
Fryslän verzoeken wij u jaarlijks te rapporteren over het beheer van damherten in Fryslän.
Wij verzoeken u hierbij in elk geval af te stemmen met Provinciale Waterstaat van de provin
cie Fryslän, aangezien ook daar aanrijdingen met hoefdieren worden geregistreerd. Ter con
cretisering van het gestelde in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslän verzoeken wij 
u in uw jaarlijkse rapportage tenminste in te gaan op de volgende punten:

1. een zo nauwkeurig mogelijke schatting van het aantal damherten in Fryslän als ge
heel en per populatie; 
het aantal aangereden damherten;
de locaties waar deze aanrijdingen hebben plaatsgevonden 
de preventieve maatregelen die zijn onderzocht en die zijn getroffen om het aantal 
aanrijdingen te verminderen, een motivering waarom deze maatregelen eventueel 
niet zijn toegepast en in gevallen waarin ze wel zijn toegepast een analyse van de ef
fectiviteit ervan;
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 Fryslän, onderscheiden naar Fryslän 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.

Communicatie
Zoals bekend elders uit het land kan ingrijpen in populaties damherten maatschappelijk ge
voelig liggen. Dat kan zeker het geval zijn bij zichtbare populaties zoals bij Dokkum, Kat- 
lijk/Oranjewoud of Elsloo. De discussies rond de Oostvaardersplassen en rond het beheer 
van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen illustreren dit. Dit betekent dat com
municatie over uitvoering van het Faunabeheerplan zeer zorgvuldig moet plaatsvinden. Wij 
verzoeken u communicatie over ingrijpen bij damhertpopulaties vooraf af te stemmen met 
het team Communicatie van de provincie Fryslän.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de heer G. Mensink. 
Hij is bereikbaar op het emailadres q.mensink@frvslan.frl of telefoonnummer 058-2928955.

Gedeputeerde Staten van Fryslän,

rzitterdrs. A.A.M.

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretari
voor deze drs. A.L. Plet, loco-secretaris ^ l l/
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