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: Kaart opdrachtgebied.Bijlage(n)

Onderwerp : Opdracht op grond van de Wet natuurbescherming ten behoeve van het 
beheer van het damhert in de provincie Fryslan.

Geachte mevrouw Schokker-Strampel,

Onderwerp
Opdracht op grond van artikel 3.18, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) 
voor het uitvoeren van beheermaatregelen, waaronder afschot, voor en op het damhert ten 
behoeve van de verkeersveiligheid, in het gebied Oranjewoud-Katlijk en ten behoeve van het 
voorkomen van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren in de gehele provincie Fryslan 
in de periode tot en met 31 juli 2022.

Ons College besluit
I. Opdracht te geven ex artikel 3.18, eerste lid jo. 3.17, eerste lid, sub c, onder 1° jo. 

3.17, eerste lid, sub b, onder 3°, van de Wnb aan de Faunabeheereenheid Fryslan 
voor het uitvoeren van beheermaatregelen, waaronder afschot, voor en op het dam
hert ten behoeve van de openbare veiligheid, namelijk de verkeersveiligheid in spe
cifiek het gebied Oranjewoud - Katlijk en beperkte randzone (nader gedefinieerd in 
de kaartbijlage) binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid Fryslan.

II. Opdracht te geven ex artikel 3.18, eerste lid jo. 3.17, eerste lid, sub c, onder 3°, van 
de Wnb aan de Faunabeheereenheid Fryslan voor het uitvoeren van beheermaatre
gelen, waaronder afschot, voor en op het damhert ten behoeve van het voorkomen 
van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren binnen het werkgebied van de 
Faunabeheereenheid Fryslan.

III. het kogelgeweer met getrokken loop, als bedoeld in artikel 3.13, eerste en derde lid 
van het Bnb, met kogelpatronen met een doorsnede van tenminste 6,5 mm én 
waarvan de trefenergie tenminste 2200 Joule op 100 meter afstand van de loop- 
mond bedraagt.
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het gebruik van een geluiddemper. Dit om onnodige verstoring onder overig wild te 
voorkomen en ter bescherming van het gehoor van de uitvoerder.
De voorschriften 1 tot en met 21 te verbinden aan deze opdracht.

Voorschriften en beperkingen
Verantwoordelijkheid
1. De opdracht wordt verleend aan en staat op naam van de Faunabeheereenheid Fryslän 

(hierna: FBE). De FBE is als opdrachtnemer te allen tijde verantwoordelijk voor het nale
ven van de voorschriften waaronder de opdracht is verstrekt.

2. De verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer (FBEAA/BE’s) laat elke verantwoordelijk
heid en aansprakelijkheid van eventuele individuele feitelijke gemachtigden en/of ge
bruikers van de opdracht voor het naleven van voorschriften en andere wettelijke bepa
lingen onverlet.

Machtiging gebruik opdracht
3. De FBE is bevoegd de opdracht door te machtigen naar de Wildbeheereenheden (hier

na; WBE’s) in het gebied Oranjewoud-Katlijk voor zover deze betrekking heeft op de 
verkeersveiligheid. Voorzover de opdracht betrekking heeft op het voorkomen van on
nodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, kan de FBE deze machtigen aan alle WBE’s 
binnen het werkgebied van de FBE. De FBE dient daarbij de gemachtigden in opdracht 
nadrukkelijk te wijzen op de specifieke voorschriften ten aanzien van het gebruik, o.a. 
door bij afgifte van een machtiging tevens een kopie van voorliggend besluit te verstrek
ken en hen te wijzen op de bepalingen t.a.v. de Wnb.

4. De gemachtigde WBE kan jachtaktehouders machtigen voor het uitvoeren van de op
dracht. De WBE dient daarbij de gemachtigden nadrukkelijk te wijzen op de specifieke 
voorschriften ten aanzien van het gebruik, o.a. door bij afgifte van een machtiging tevens 
een kopie van voorliggend besluit te verstrekken en hen te wijzen op de bepalingen 
t.a.v. de Wnb. Tevens dient de WBE de naam, het adres en de woonplaatsgegevens 
van de betreffende jachtaktehouders terstond aan de FBE door te geven.

5. Gemachtigden dienen het beheer van het damhert toe te passen overeenkomstig het in 
deze opdracht gestelde. Daarnaast dienen zij tijdig en op de juiste wijze de voorge
schreven jaarlijkse rapportage damhert als vermeld in onze brief van 20 juni 2019 aan 
de FBE, (ons kenmerk 01673828) bij de FBE in te dienen.

6. Een machtiging in opdracht is maximaal één jaar geldig.

Afschotperioden, -tijden en middelen
7. Het gebruik van de opdracht voor het reguleren van het uitvoeren van beheermaatrege- 

len, waaronder afschot, is toegestaan in de volgende periodes en met de volgende mid
delen:
• 1 januari t/m 31 december voor mannelijke dieren (inclusief spitsers van 1 jaar oud).
• 1 september tot 1 maart voor vrouwelijke dieren (hindes, inclusief smaldieren van 1 

jaar oud) en kalveren (vrouwelijk en mannelijk in hun eerste levensjaar).
• het kogelgeweer met getrokken loop, als bedoeld in artikel 3.13, eerste en derde lid 

van het Bnb, met kogelpatronen met een doorsnede van tenminste 6,5 mm én waar
van de trefenergie tenminste 2200 Joule op 100 meter afstand van de loopmond be
draagt.

• het gebruik van een geluiddemper. Dit om onnodige verstoring onder overig wild te 
voorkomen en ter bescherming van het gehoor van de uitvoerder.

8. Het gehele jaar rond geldt dat slechts afschot mag plaatsvinden tussen zonsopkomst en 
zonsondergang.
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De in voorschrift 7 en 8 genoemde perioden en tijden zijn niet van toepassing bij de 
voorkoming en bestrijding van het onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren. Afschot 
van zieke of gebrekkige dieren kan te allen tijde plaatsvinden indien hiertoe noodzaak is.

Gebruik opdracht
10. Van de opdracht mag slechts gebruik worden gemaakt nadat de grondgebruiker van de 

percelen waarop dit gebruik plaatsvindt de WBE of de feitelijke gebruiker hiertoe toe
stemming heeft gegeven.

Bescheiden
11. De feitelijke gebruiker van de opdracht is verplicht een exemplaar van dit besluit, een 

afschrift van de machtiging in opdracht en een geldige jachtakte bij zich te houden. Deze 
bescheiden moeten op eerste vordering van een daartoe bevoegde toezichthoudende 
ambtenaar ter inzage worden afgegeven.

Gezelschap
12. Van de in de opdracht genoemde bevoegdheden mag mede gebruik worden gemaakt 

door ten hoogste twee andere jachtaktehouders, mits ze in het gezelschap zijn van de 
jachtaktehouder aan wie toestemming is verleend voor het gebruik van de opdracht.

Rapportage
13. De FBE is verplicht jaarlijks vóór 1 april een digitale rapportage uit te brengen aan de 

provincie Fryslän, Afdeling Omgevingszaken, team Groene Regelgeving, over de wijze 
waarop het voorgaande jaar van de opdracht gebruik is gemaakt en wat daarvan de re
sultaten zijn. Daarbij dient ingegaan te worden op de volgende punten:

a. de locaties waar en de datum waarop aanrijdingen met damherten hebben 
plaatsgevonden of verkeersslachtoffers zijn gevonden;

b. het aantal aangereden damherten;
c. de preventieve maatregelen die zijn onderzocht en die zijn getroffen om het aan

tal aanrijdingen te verminderen;
d. het aantal uitgegeven wildmerken, de verdeling over wildbeheereenheden en een 

motivering voor deze verdeling;
e. het aantal geschoten damherten in Fryslän als geheel en per WBE, onderver

deeld naar geslacht en leeftijdsklassen;
f. de locaties waar het afschot heeft plaatsgevonden;
g. een zo nauwkeurig mogelijke schatting van het aantal damherten in Fryslän als 

geheel en per WBE;
h. te nemen preventieve maatregelen; overige punten ten aanzien van het beheer 

van damherten die de FBE van belang acht.
14. WBE’s aan wie een machtiging tot het gebruik van de opdracht is verleend, zijn verplicht 

om jaarlijks voor 1 februari het resultaat van het gebruik van deze opdracht over het 
voorgaande kalenderjaar aan de FBE te rapporteren, overeenkomstig in ieder geval de 
in voorschrift 13 bij dit besluit gestelde voorschriften, eventueel aangevuld met door de 
FBE daartoe extra gestelde voorschriften. De feitelijke gebruiker van de opdracht is ver
plicht overeenkomstig te rapporteren aan de WBE, deze informatie verwerkt de WBE in 
haar rapportage aan de FBE.

15. De FBE houdt een overzicht bij van de aan WBE’s verleende machtigingen in opdracht. 
Dit overzicht dient op eerste vordering van een daartoe bevoegde toezichthoudende 
ambtenaar van de provincie Fryslän ter inzage te worden afgegeven.

16. De WBE aan wie een machtiging in opdracht is verleend houdt een overzicht bij van aan 
jachtaktehouders verleende toestemmingen voor het gebruik van de opdracht. Dit over-
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zicht dient op eerste vordering van een daartoe bevoegde toezichthoudende ambtenaar 
van de provincie Fryslän ter inzage te worden afgegeven.

Overige voorschriften
17. Elke gebruiker van de opdracht is verplicht desgevraagd en waar nodig mee te werken 

aan een, door het bevoegd gezag geïnitieerd, monitoringsonderzoek naar dierziekten en 
te handelen volgens aanwijzingen daartoe van de instantie die in opdracht van de over
heid voor dergelijke monitoring verantwoordelijk is.

18. Het is verboden in strijd te handelen met de bij deze opdracht gestelde voorschriften op 
grond van artikel 5.3 lid 4 jo. lid 5 Wnb. Ons college is gemachtigd handhavend op te 
treden bij overtreding van de voorschriften.

19. De krachtens deze opdracht verleende ontheffingen kunnen worden ingetrokken of ge
wijzigd op grond van de criteria genoemd in artikel 5.4 Wnb.

20. De opdracht kan worden geschorst bij bijzondere weersomstandigheden. Aanwijzingen 
van het bevoegde gezag hiertoe dienen onvenwijld te worden opgevolgd.

21. Een WBE dient een aan een jachtaktehouder verleende machtiging in opdracht terstond 
in te trekken indien de FBE al dan niet op verzoek van ons College daartoe verzoekt. 
Deze intrekking dient te geschieden door de betreffende jachtaktehouder hiervan schrif
telijk op de hoogte te stellen.

De opdracht is geldig vanaf het moment van publicatie en zal gebruikt worden vanaf het eind
van de wettelijke bezwaartermijn van dit besluit tot en met 31 juli 2022.

Voor de motivering van mijn besluit verwijs ik u naar bijlage 1.

Gedeputae\de Staten van Fryslän,

drs. A.A.M. er

ersma, MBA MCM, secretaris

Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes 
(6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, 
Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
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Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.frvslan.frl onder “con
tact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie: 
tel. (058) 292 51 57.

Kennisgeving
Van dit besluit zal, conform artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht door 
mij kennis worden gegeven door publicatie in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad 
en in het provinciaal blad op www.overheid.nl, zie hiervoor de link: 
httPs://zoek.officielebekendmakinqen.nl/zoeken/provinciaal blad.

Bijlagen
Bijlage 1: Motivering van het besluit 

• Bijlage 2: Advertentie
Bijlage 3: Meldingsformulier
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Afschriften
FUMO, Afdeling Toezicht en Handhaving (per e-mail) 
Ministerie van LNV, Postbus 20401,2500 EK DEN HAAG 
BIJ12, Leidsche Veer 2, 3511 SB UTRECHT 
Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC ASSEN 
KNJV, Postbus 1165, 3800 BD AMERSFOORT 
NOJG, Postbus 72, 7480 AD HAAKSBERGEN
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A. Toelichting op het besluit
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Bijlage 1: Motivering van het besluit

A1. Opdracht beheer damherten en toeqestane middelen
Noodzaak opdrachtverlening
De FBE is verzocht het hoofdstuk beheer damherten van het Faunabeheerplan Fryslan 
(hierna; FBP) op te stellen en te baseren op het nieuwe provinciale beleidskader. De FBE 
heeft te kennen gegeven een nieuw Faunabeheerplan Damhert 2021 - 2025 Fryslan niet te 
kunnen vaststellen op basis van in haar statuten voorgeschreven unanimiteit.

Op grond van artikel 3.10, eerste lid sub a, van de Wnb is het verboden in het wild levende 
zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, en kevers van de soorten, 
genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij de Wnb, opzettelijk te doden of te vangen. Het dam
hert staat op deze betreffende bijlage en is een beschermde inheemse diersoort.

Ons College kan op basis van art. 3.18 Wnb een opdracht verlenen tot beheer van het dam
hert, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

er is geen andere bevredigende oplossing voor handen; 
zij is nodig (o.a.):
o in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
o voor de bescherming van wilde flora en fauna en van de instandhouding van de 

natuurlijke habitats;
o ter voorkoming van schade of overlast;
o ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, 
er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven populaties van de betrokken soort in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan.

Aangewezen middelen
Op grond van artikel 3.25 Wnb worden bij het verlenen van een opdracht als bedoeld in arti
kel 3.18, eerste lid Wnb, middelen aangewezen die voor het vangen en doden van de aldaar 
bedoelde dieren mogen worden gebruikt. In deze situatie worden als middel geweren aan
gewezen. Voor verdere voorwaarden en eisen aan een geweer en munitie wordt verwezen 
naar artikel 3.13 en 3.14 van het Bnb.

A2 Beleidsuitgangspunten provincie Fryslan 
Wet- en regelgeving
Verordening Wnb Fryslan
In de ‘Verordening Wet natuurbescherming Fryslan 2017’z\\r\ door Provinciale Staten regels 
gesteld ter invulling van de taken die de Provincie Fryslan heeft voortvloeiend uit de Wnb.

Nota Faunabeleid Fryslan
Het provinciaal beleid voor het beheer en schadebestrijding in de provincie Fryslan is vastge
legd in de ‘Nota Faunabeleid Fryslan’ üuni 2021). Hierin is vastgelegd hoe ons College invul
ling geeft aan de wettelijke taken op het gebied van beheer en schadebestrijding voor soor
ten. Ons College heeft, vooruitlopend op bovengenoemde Nota, in 2019 het beleid voor het 
beheer van damherten in de provincie opgesteld.

<ft
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Beleidsnotitie bescherming en beheer damhert in Fryslän
Aanrijdingen met damherten, de overige signalen vanuit de verschillende hoeken vanuit de 
samenleving en de resultaten van het rapport Van den Brink/Dekker hebben in september 
2019 tot het opstellen van de 'Beleidsnotitie bescherming en beheer damhert in Fryslän’ (3 
september 2019) geleid. De conclusies en adviezen vanuit het rapport Van den Brink/Dekker 
worden daarin voor een groot deel overgenomen.

Algemene uitgangspunten in de beleidsnotitie zijn:
1. Het damhert komt van nature niet in Fryslän voor.
2. Alle damherten in Fryslän zijn afkomstig uit gevangenschap of zijn nakomelingen van 

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

(deel)populaties damherten.
4. De provincie streeft niet naar een vrij levende populatie damherten in Fryslän vanwe

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

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

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

Daaraan voegt het College in de beleidsnotitie nog drie specifieke randvoonwaarden toe. 
Deze randvoorwaarden hebben als doel het welzijn van het damhert niet onnodig in het ge
ding te brengen. Eventueel ingrijpen dient zo effectief mogelijk te zijn, met zo min mogelijk 
afschot. Waar damherten worden toegestaan moet dit ook op zodanige wijze kunnen dat er 
een gezonde, levensvatbare populatie mogelijk is. De drie randvoorwaarden zijn:

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 kun
nen worden.
Ingrijpen op het juiste moment, voordat er sprake is van een exponentiele groei.

• Beheer leidt per saldo, cumulatief beschouwd, tot het minste afschot.

Belangenafweging
De populatie damherten in Fryslän
In het rapport ‘Damherten in Fryslän, verkenning en blik op de toekomst’ van Boerema & van 
den Brink/Bob van den Brink en Jasja Dekker Dierecologie, d.d. 24 januari 2019 (verder: 
rapport Van den Brink/Dekker) wordt, evenals in de ‘Beleidsnotitie bescherming en beheer 
damhert in Fryslän’ d.d. 3 september 2019 (hierna: de beleidsnotitie), benoemd dat er ver
schillende (deel)populaties damherten in Fryslän zijn. Het gaat om de volgende 
(deel)populaties:

Gebied
Kollumerwaard (Lauwersmeer) 
Dokkum-Rinsumageest

Omvang populatie
Ca. 20 - 50 dieren
Ca. 40 dieren

Oranj e wou d-KatliJ k 
Makkinga-Elsloo

Ca. 130-150 dieren
11 a 12 hindes 1

' Betreft hier cijfers uit 2019 afkomstig uit ‘Damherten in Fryslän, verkenning en blik op de toekomst' van Boerema & van den 
Brink/Bob van den Brink en Jasja Dekker Dierecologie, d.d. 24 januari 2019. Nadien zijn enkel in de Kollumerwaard tellingen 
gedaan.
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Bovenstaande cijfers betreffen aantallen die waargenomen zijn tijdens tellingen in 2019. Het 
gaat in alle gevallen om uit gevangenschap ontsnapte dieren, die zich in de afgelopen 10 è 
15 jaar zelfstandig in het wild hebben kunnen handhaven of vermeerderen en inmiddels als 
beschermd inheemse populatie^ beschouwd kunnen worden. Met betrekking tot de populatie 
in Makkinga/Elsloo is door Van den Brink en Dekker vastgesteld dat deze dieren sinds de 
herfst van 2017 in contact zijn gekomen met mannelijke dieren die mogelijk afkomstig zijn 
van de populatie Oranjewoud/Katlijk.

Uit het rapport wordt ook duidelijk dat te verwachten valt dat:
• de verschillende deelpopulaties een - al dan niet sterke - groei zullen laten zien; 

er mogelijk sprake zal zijn van onderlinge uitwisseling (migratie) tussen de deelpopu
laties.

Prognose groei populaties
Uit de prognose in het rapport Van den Brink/Dekker wordt de volgende prognose gegeven 
voor de groei van de (deel)populaties damherten:

Populatie Huidige
omvang

Prognose 2025 
incl. 10% ver- 
keerssterfte

Prognose 2025 
incl. 5% ver- 
keerssterfte

Prognose 2025 
zonder ver- 
keerssterfte

Kollumerwaard 20-50^ n.v.t. n.v.t. 350
Dokkum-
Rinsumageest

>40 150 250 400

Oranjewoud-Katlijk
Makkinga-Elsloo

130-150 200 400
11 è 12 n.b. n.b.

650
n.b.

Het rapport geeft aan dat met name ’de damhertenpopulatie in het gebied Oranjewoud/Katlijk 
e.o. nu op het punt lijkt te staan om sterk in omvang toe te nemen’.

Vanuit het actuele beeld van de aantallen, de verspreiding en de prognose van de ontwikke
ling van de populatie(s) van het damhert in Fryslän geven het rapport Van den Brink/Dekker 
advies inzake het beleid en beheer van de populaties om risico's, schade en overlast in de 
toekomst te (zoveel als mogelijk) te voorkomen, variërend van ‘niets doen' tot het verwijde
ren van de totale populatie; de ‘nulstand’.

Verkeersveiligheid
Opvallend is een toenemend aantal aanrijdingen in de provincie. Het gaat daarbij met name 
om aanrijdingen in en om deelgebied Oranjewoud-Katlijk en in tweede instantie Dokkum- 
Rinsumageest.

Door de FBE zijn de volgende cijfers doorgegeven met betrekking tot het aantal aanrijdingen 
met damherten in Fryslän:

2017 2018
Kollumerwaard Niet geregistreerd Niet geregistreerd Niet geregistreerd Niet geregistreerd

2019 2020

Dokkum-
Rinsumageest
Oranjewoud-

2

8

4

6

0

11

1

4

^ https://minez.nederlandsesoorten.nl/content/damhert-danna-dama.
^ Later uitgevoerde tellingen door middel van drones bevestigen het aantal van 50 tot 55 dieren.
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Katlijk
Makkinqa-Elsloo 2 2 0 0

De cijfers over aanrijdingen met reeën en damherten (valwild) die de provincie hanteert zijn 
gebaseerd op gegevens uit het Fauna Registratie Systeem (FRS) van de FBE. In opdracht 
van ons College houdt de FBE alle valwildgegevens bij en integreert hierbij de gegevens uit 
verschillende bronnen. Uit een eerdere analyse van Provinciale Waterstaat is gebleken dat 
de valwildgegevens van Provinciale Waterstaat en van de FBE het meest betrouwbaar zijn.

Ook cijfers van andere organisaties worden beoordeeld en geregistreerd, zoals bijvoorbeeld 
van de politie en van Rijkswaterstaat. Vanuit deze laatste organisaties is niet altijd duidelijk of 
het om een damhert of ree gaat. De FBE beoordeelt daarom deze cijfers voordat ze worden 
toegevoegd aan het FRS. Hierdoor beschikt de FBE over een goed (zo compleet mogelijk) 
en betrouwbaar (gevalideerd) overzicht van het aantal valwildmeldingen over meerdere jaren 
in Fryslän. Hiermee wordt het mogelijk om het beheer van damherten conform de Wet 
natuurbescherming te baseren op trends en een planmatige aanpak.

Impact aanrijding damhert
Bekend mag worden verondersteld dat damherten die wegen oversteken (of dreigen over te 
steken) het verkeer in gevaar kunnen brengen en aanrijdingen veroorzaken. Wanneer acuut 
gevaar voor de verkeersveiligheid dreigt acht ons College het noodzakelijk dat onmiddellijk 
kan worden ingegrepen.

ADAC AufpraIIgewicht von Wildtieren
On Tonnen bel Tempo eo)

Beim Zusammenstoß zwischen Pkw und Wildtieren wirken starke 
Kräfte auf das Fahrzeug ein. Oie Wucht, mit der ein Rothirsch bei 
Tempo 6o in die Frontpartie eines Autos einsclilägt, entspricht dem 
Gewicht eines ausgewachsenen Elefanten: FUnf Tonnen.

9

Rothirsch 5 Tonnon

a..A

Wildschwein 3.5 Tonnen

— Damhirsch 2.5 Tonnen

Rehbock
stand: MStrx aoio

0.8 Tonnen 
lAIWWT yr4/bentmtn 4

* DJV/ADAC/DVR. Tips beveiliging wegen overstekend wild.
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Wanneer damherten zich op openbare wegen dreigen te begeven kan het noodzakelijk zijn 
deze af te schieten om aanrijdingen te voorkomen. In relatie tot (de openbare veiligheid, 
waaronder) de verkeersveiligheid constateert ons College dat de grootte van een damhert de 
impact van een aanrijding flink groter maakt dan een aanrijding met bijvoorbeeld een ree.
Om die reden is het gevaar van een aanrijding met damhert voor automobilisten erg groot. 
Daardoor kan niet alleen schade aan auto’s worden tegengegaan, maar, belangrijken wor
den voorkomen dat er gewonde of zelfs dodelijke slachtoffers vallen. Tevens wordt ernstig 
lijden ten gevolge van aanrijdingen van de betreffende damhert zelf voorkomen.

Onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren
Op grond van artikel 3.18, eerste lid jo. 3.17, eerste lid, sub c, onder 3°, van de Wnb wil ons 
College de mogelijkheid bieden over te gaan tot afschot in geval van zieke of gebrekkige 
dieren die uit hun lijden verlost moeten worden.

Overige wettelijke belangen
Flora en fauna
Uit het rapport Van den Brink/Dekker volgde destijds dat de populatie in de Kollumerwaard 
slechts in beperkte mate schade of overlast veroorzaakt. Er werd ook aangegeven dat er op 
dat moment geen aanleiding was om aan te nemen dat de populatie de ecologische draag
kracht van het gebied waarin zij leven overschrijdt of dat hierdoor de instandhouding van 
natuurlijke habitats van soorten in gevaar komt.

Staatsbosbeheer heeft, als ecologisch beheerder van het Natura 2000-gebied Lauwersmeer, 
het College sinds enkele jaren te kennen gegeven de zorg te hebben dat de huidige damhert 
populatie inmiddels een zodanige omvang heeft bereikt of zal bereiken in de nabije toekomst 
dat schade aan kwalificerende habitats van soorten optreedt en dat daarmee het behalen 
van de doelstellingen van het gebied in gevaar dreigen te komen. Op dit moment worden 
door Staatsbosbeheer actuele nauwkeurige tellingen uitgevoerd. Tevens wordt een model
studie uitgevoerd naar de groei van de populatie en de termijn waarop effecten op Natura 
2000-doelstellingen niet langer uit te sluiten zijn.

Met betrekking tot overige schade ontbreekt een volledig, met cijfers onderbouwd, beeld. 
Daarom heeft ons College ervoor gekozen om deze opdracht slechts te beperken tot beheer 
in het kader van de openbare veiligheid, zijnde verkeersveiligheid en voorkoming van onno
dig lijden van zieke of gebrekkige dieren. De verwachting is daarbij wel dat het uitvoeren van 
de beheermaatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid ook gunstig zal uitpakken voor 
de overige wettelijke belangen.

Overlast
Ons College is in de afgelopen 4 è 5 jaar in toenemende mate geconfronteerd met signalen 
(middels e-mails en brieven) van verontruste bewoners in met name het gebied Oranjewoud- 
Katlijk. Het gaat daarbij om meldingen van ervaren overlast in de vorm van betreding van 
erven en tuinen door damherten waarbij (sier)teelten worden vertrapt of opgegeten. Ook is er 
sprake van incidentele meldingen van damherten die in afrasteringen of omheiningen in het 
gebied vast komen te zitten. Omdat vrijlaten gevaar oplevert moeten de dieren uiteindelijk 
worden afgeschoten.

De bewoners spreken vrijwel zonder uitzondering hun zorg uit dat het grote aantal damher
ten in het gebied in de nabije toekomst voor verdere en grotere problemen zal zorgen, te
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meer omdat in de streek nu al gesignaleerd wordt dat de populatie groter wordt en zich uit- 
breidt.

Toch geven soms dezelfde inwoners van het gebied ook aan de aanwezigheid van de dam
herten als verrijking van de ecologie en het landschap in het gebied te ervaren en daarmee 
een toevoeging in de beleving van het (woon)gebied.

Noodzaak opdrachtverlening
Ons College ziet een verband tussen het aantal aanrijdingen en de omvang van de aanwezi
ge (deel)populaties damherten. In het gebied Oranjewoud-Katlijk is de populatie het grootst 
met in 2019 minimaal 130-150 dieren. Anno nu zal dat aantal waarschijnlijk veel hoger lig
gen. Het aantal aanrijdingen ligt daar ook aanzienlijk hoger dan in de overige gebieden waar 
(kleinere) populaties damherten aanwezig zijn.

Uit bovengenoemde prognose van Van den Brink/Dekker blijkt dat een populatie damherten 
jaarlijks exponentieel toeneemt. In het gebied Oranjewoud-Katlijk stijgt het aantal aanrijdin
gen gemiddeld genomen jaarlijks, wat aansluit bij deze jaarlijkse groei van de populatie. Al
leen in het jaar 2020 is het aantal aanrijdingen afgenomen. Een mogelijke verklaring voor 
laatstgenoemde kan zijn dat de verkeersdrukte sterk was afgenomen dat jaar in verband met 
de maatregelen rondom COVID-19.

Ons college kan op basis van de genoemde cijfers op dit moment slechts een verband vast
stellen tussen het aantal aanrijdingen en de omvang van de aanwezige (deel)populaties 
damherten in het gebied Oranjewoud-Katlijk. Voor de gebieden Dokkum-Rinsumageest, Kol- 
lumerwaard (Lauwersmeer) en Makkinga/Elsloo kan op dit moment een dergelijk verband 
niet aangetoond worden, ons College ziet dan ook geen reden om een opdracht tot afschot 
van damherten af te geven voor laatstgenoemde gebieden.

De opdracht in het belang van de openbare (verkeers-)veiligheid zullen wij dan ook verlenen 
om ingeval van door damherten veroorzaakte verkeersonveilige situaties te kunnen ingrijpen, 
ter voorkoming van verkeersslachtoffers en aanrijdingen.

Als hierboven genoemd, ziet ons College, behalve met betrekking tot het voorkomen van 
onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, op dit moment onvoldoende onderbouwing 
voor het verlenen van een opdracht tot afschot van damherten op andere dan genoemde 
wettelijke belangen.

Omvang opdracht
In de beleidsnotitie worden ter invulling van het wettelijk belang verkeersveiligheid de vol
gende jaarlijkse maxima voor het aantal aanrijdingen vastgelegd:

1. Op wegen waar 80 kilometer per uur of sneller gereden mag worden nul aanrijdingen.
2. Op wegen waar 60 tot 80 kilometer per uur gereden mag worden maximaal één aan

rijding.
3. Voor overige wegen mag het aantal aanrijdingen met damherten in totaal maximaal 

vijf bedragen.

Voor de (deel)locatie Oranjewoud-Katlijk betekent dit dat de opdracht tot afschot moet leiden 
tot maximaal één aanrijding per jaar, omdat op deze weg op sommige gedeeltes 60 kilome
ter per uur gereden mag worden en op sommige gedeeltes 80 kilometer per uur.
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Om een gunstige staat van instandhouding van het damhert te kunnen garanderen, is ons 
college van mening dat een populatie van circa 80 tot 90 dieren aanwezig moet blijven bin
nen het gebied Oranjewoud-Katlijk. Door Van den Brink/Dekker is gesteld dat vanuit de ge
wenste genetische variatie een damhertpopulatie uit tenminste 50 dieren dient te bestaan. 
Daartoe zal door de FBE een beheer- en afschotplan worden uitgewerkt voor het versprei
dingsgebied Oranjewoud-Katlijk.

Geen andere bevredigende oplossing
Preventieve maatregelen
Bij de uitvoering van het nieuwe beleid dient, conform de Wnb, eerst ingezet te worden op 
preventieve maatregelen. Verder is het uitgangspunt dat de uitvoering zich in de eerste 
plaats richt op die plaatsen waar zich de meeste aanrijdingen voordoen, de zogenaamde 
‘hotspots’.

Onderhavige opdracht beperkt zich, voor zover het de verkeersveiligheid betreft, tot het ge
bied Oranjewoud-Katlijk en een beperkte randzone, zoals aangegeven op de bijgaande 
kaart, in relatie tot genoemde gebied en de daar aanwezige populatie. De geregistreerde 
aanrijdingen in het gebied Oranjewoud-Katlijk vinden plaats op de N380/Schoterlandseweg 
tussen de aansluiting met de A32 en Nieuwehorne. Met betrekking tot de preventieve maat
regelen zal dan ook gefocust worden op deze ‘hotspot’.

De Dierenbescherming heeft een ‘Leidraad verminderen aanrijdingen met reeën’ opgesteld 
in 2017. Daarnaast heeft BIJ12 een ‘Faunaschade Preventie Kit ‘Hertachtigen” opgesteld. 
Laatstgenoemde heeft slechts betrekking op preventieve maatregelen m.b.t. schade aan 
gewassen en andere eigendommen. Reden waarom wij, ondanks dat deze toegespitst is op 
het ree in plaats van het damhert, de ‘Leidraad verminderen aanrijdingen met reeën’ als uit
gangspunt hebben genomen bij het beoordelen van mogelijke preventieve maatregelen. In 
deze leidraad worden de volgende maatregelen voorgesteld;

1. Lagere snelheid
2. Aanpassen bermen
3. Wildwaarschuwingssysteem
4. Virtueel hekwerk
5. Inrichting leefgebied

De voorgestelde maatregelen zullen hieronder bij langs gelopen worden onder de kopjes ‘Te 
treffen maatregelen’, ‘Reeds getroffen maatregelen’ en ‘Overige maatregelen’. Tevens is in 
de Leidraad een stroomschema opgenomen. Daarin wordt gesteld dat allereerst het berm
beheer op orde dient te zijn en vervolgens gekeken moet worden wat de oorzaak is voor de 
aanrijdingen. Dit lijkt m.n. in het gedrag van het damhert te zitten, nu niet bekend is dat ande
re activiteiten ervoor zorgen dat het damhert naar de weg getrokken wordt. De N380 betreft 
een weg waar de maximale snelheid niet altijd nageleefd wordt. Het advies van de Dierenbe
scherming is in dat geval om te werken met waarschuwingsborden of wildwaarschuwings- 
systemen met rasters.

Van den Brink/Dekker raden in hun rapport aan om allereerst te zoeken naar preventieve 
maatregelen in de vorm van verkeersremming, waarschuwingsborden en mogelijk (bij vaste 
oversteekplaatsen) een verkeerssluis of een vergelijkbare maatregel. Dit sluit aan bij het ad
vies van de Dierenbescherming in de Leidraad.

Te treffen maatregelen
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Naar aanleiding van de vele aanrijdingen op de N380 en het advies van Van den 
Brink/Dekker, zal naar verwachting in het najaar van 2021 een wildwaarschuwingssysteem 
geplaatst worden langs de N380. Het systeem wordt geplaatst bij trajecten waar veel aanrij
dingen geregistreerd zijn en lichten op zodra een voertuig het bord nadert. De borden wer
ken alleen in die perioden en op die tijden dat de kans op aanrijdingen (overstekend wild) het 
grootst is. Het betreft hier een pilot omdat het om een nieuwe toepassing van dergelijke bor
den gaat die zich in de praktijk nog moet bewijzen. De pilot loopt voor onbepaalde tijd, en 
wordt permanent gemonitord op het beoogde effect.

Reeds getroffen maatregelen
Op de N380 staan op meerdere plekken verkeersborden (RW 1990 J27), zijnde waarschu
wingsborden voor overstekend wild. Hieronder is daarvan een voorbeeld weergegeven ter 
hoogte van Katlijker Schar. Ondanks dat deze borden al gedurende meerdere jaren aanwe
zig zijn, heeft dit niet geleid tot een merkbare afname van het aantal aanrijdingen.

A4

8«heer9.V

Overige maatregelen
Snelheidsverlaging: Het doorvoeren van een lagere snelheid op de N380 is op dit moment 
niet aan de orde, omdat dit te kostbaar is. Het doorvoeren van een lagere snelheid betreft 
niet slechts bebording, maar tevens dient de infrastructuur hierop ingericht te worden. Een 
verlaging van de snelheid op de ene weg, heeft verkeerseffecten op andere omliggende we
gen. Hierop moet vooraf ingespeeld worden.

Rasters: In de streek Oranjewoud-Katlijk staat de bebouwing in veel gevallen direct aan de 
N380. De bebouwing staat in lintvorm verspreid langs de weg, met korte tussenafstanden. 
Een systeem van rasters zou voor dit gebied betekenen dat erven en huizen niet of slecht 
toegankelijk worden. Rasters zijn slechts effectief indien die over een grote afstand of over 
de totale lengte van de weg worden geplaatst, aangezien damherten in staat zijn grote af
standen af te leggen. Voorgaande is niet mogelijk. Ook wordt uitwisseling tussen populaties 
van andere dieren hierdoor mede sterk bemoeilijkt dan wel onmogelijk gemaakt. Dit staat op 
gespannen voet met de Wet natuurbescherming. Om deze redenen is het plaatsen van ras
ters in het gebied Oranjewoud-Katlijk geen mogelijkheid.

Bermbeheer; De bermen langs de N380 betreffen kale bermen met bomen. Deze bermen 
betreffen geen aantrekkelijk foerageergebied voor damherten en hebben niet op die wijze 
een aantrekkende werking op damherten. Kap van bomen is naar het oordeel van ons Colle
ge een te grote ingreep in het landschep en kan mede leiden tot het in de Leidraad beschre-
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ven compensatie effect waarbij automobilisten een hogere snelheid zullen hanteren. Berm
beheer is derhalve naar het oordeel van ons College geen andere bevredigende maatregel.

In eerder genoemde uitspraak van de rechtbank Leeuwarden (27 januari 2011) oordeelt de 
rechtbank ten aanzien van de inzet van rasters en bermbeheer als andere bevredigende 
maatregelen als volgt: ‘...verder acht de rechtbank aannemelijk dat er geen andere bevredi
gende oplossing bestaat. Met het college is de rechtbank van oordeel dat het, gelet op de 
fijnmazigheid van het wegennetwerk in de provincie Fryslän, ondoenlijk is om langs beide 
zijden van alle wegen reeën werende rasters te plaatsen. Hetzelfde geldt voor het creëren 
van openheid en overzicht langs die wegen. Het plaatsen van rasters is ook niet altijd ge
wenst in verband met de wenselijkheid van uitwisseling tussen populaties van reeën en an
dere dieren’. Wij zijn van mening dat dit ook geldt ten aanzien van preventieve maatregelen 
voor het damhert. Zoals aangegeven komen die in veel gevallen overeen met de maatrege
len ten behoeve van het ree.

Virtueel hekwerk: Gezien de hoge kosten die gemoeid zijn met het plaatsen van het wild- 
waarschuwingssysteem, behoort het plaatsen van een virtueel hekwerk op dit moment niet 
tot de mogelijkheden. Tevens brengt een dergelijke maatregel nadelen met zich mee, zoals 
geluidsoverlast voor omwonenden. Zoals genoemd in de Leidraad, is de effectiviteit van dit 
systeem ook nog niet bewezen.

Noodzaak afschot naast preventieve maatregelen
Bovenstaand is benoemd dat vanwege de ineffectiviteit dan wel onmogelijkheid van vele 
overige maatregelen, slechts de preventieve maatregel in de vorm van het wildwaarschu- 
wingssysteem overblijft. Dit systeem wordt in het najaar geplaatst, echter is de effectiviteit 
hiervan nog niet bewezen. Vanwege het grote belang dat hier speelt, namelijk verkeersvei
ligheid, is het naar de beoordeling van ons College geen mogelijkheid om af te wachten tot
dat de effectiviteit van dit systeem aangetoond is. Tevens zullen overige getroffen maatrege
len (spiegeltjes, rasters, etc.) slechts aanvullend werking hebben, maar zullen deze maatre
gelen het aantal aanrijdingen niet volledig terugdringen. Daarom is ons College van mening 
dat de noodzaak bestaat om naast de getroffen en nog te treffen andere maatregelen, een 
opdracht tot beheer in de vorm van afschot van het damhert af te geven.

Gunstige staat van instandhouding
Vanuit het rapport van Van den Brink/Dekker wordt duidelijk dat er, voor zover bekend, in het 
verleden in Fryslän nooit sprake is geweest van in het wild levende populaties damherten. 
Toch is in de afgelopen tien tot vijftien jaar op een aantal plaatsen in Fryslän sprake van in 
het wild (over)levende populaties damherten. Er zijn zelfs meldingen die duiden dat dit al 
over een langere periode gaande is. Voor alle waargenomen situaties gaat het om - van 
oorsprong - gehouden dieren die, hetzij opzettelijk, hetzij per ongeluk, in het wild terecht zijn 
gekomen. Omdat het in deze situaties ging om meer dan een enkel dier, van beide geslach
ten, konden deze dieren verwilderen en zich voortplanten. Het is zeker dat alle vrij levende 
populaties die nu in Fryslän voorkomen op deze manier zijn ontstaan. Daar deze zich al over 
langere tijd hebben kunnen voortplanten, en verwilderd zijn, moeten deze populaties vanuit 
de Wnb worden beschouwd als ‘beschermde inheemse diersoort’.

Het damhert is inmiddels van de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare dieren (2006) afge
haald vanwege toename in aantal en verspreiding, resulterende in een gunstige staat van 
instandhouding in Nederland.
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Ons College is van mening dat door het verlenen van de opdracht overeenkomstig de ‘Be
leidsnotitie bescherming en beheer damhert in Fryslän’ aan een gunstige staat van instand
houding van het damhert geen afbreuk wordt gedaan. Het handhaven van een duurzame 
populatie van minimaal 80 dieren waarborgt dit.

Conform het gestelde in de ‘Verordening Wet natuurbescherming Fryslän 2017" zal de FBE 
worden verzocht jaarlijks te rapporteren over het beheer van het damhert in Fryslän. Dat im
pliceert tevens dat de FBE zorgt voor een zorgvuldige monitoring van het aantal aanrijdingen 
en andere gegevens die naar het oordeel van de FBE nodig zijn om de bescherming en het 
beheer van damherten in Fryslän goed uit te kunnen voeren. De FBE zal ook worden ver
zocht hierbij in elk geval af te stemmen met Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat en de 
Friese gemeenten aangezien ook daar aanrijdingen met damherten worden geregistreerd

Resumerend
Ons College is van mening dat onderhavige opdracht er mede aan bijdraagt dat op een 
zorgvuldige wijze invulling gegeven wordt aan de in de Wnb genoemde wettelijke belangen 
en bepalingen en uitvoering kan worden gegeven aan het beheren van de in onze provincie 
aanwezige populatie damherten. Naast alle uitgevoerde preventieve maatregelen stelt ons 
College dat het toestaan van gereguleerd afschot in het gebied Oranjewoud - Katlijk en een 
beperkte randzone daar om heen nodig is ten einde het aantal aanrijdingen in de provincie te 
kunnen blijven beheersen. De verwachting is daarbij dat het uitvoeren van de beheermaatre- 
gelen ten behoeve van de verkeersveiligheid ook gunstig zal uitpakken voor de overige wet
telijke belangen.

Bij het niet beheren van de populatie damherten in het gebied Oranjewoud - Katlijk zullen de 
aantallen stijgen. Hierdoor zullen naar venwachting meer trek- en zwerfbewegingen plaats
vinden waardoor meer aanrijdingen in het verkeer ontstaan en een toename van aanrijdings- 
slachtoffers. Naar het oordeel van ons College bestaat er geen andere bevredigende oplos
sing om dat doel te bereiken, dan door toepassing van beheer middels afschot.

Ons College is van mening dat het langer wachten met beheer van de damhert in de provin
cie tot niet aanvaardbare verkeersrisico’s zal leiden. Om dit te voorkomen wordt deze op
dracht verleend.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op, dat voor het verlenen van een opdracht het niet 
noodzakelijk is dat overeenkomstig een vastgesteld Faunabeheerplan wordt gehandeld®.

5 Art. 3.18, 2" lid Wnb. Zie ook Kamerstukken ! 2015/16, 33348, W, pag. 4.
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Leeuwarder Courant/Friesch Dagblad

Provincie Fryslan

Kennisgeving Opdracht Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten hebben op 6 juli 2021 opdracht verleend op grond van de Wet 
natuurbescherming, ten behoeve van het beheer van het damhert in de provincie Fryslan. De 
opdracht is geldig vanaf het eind van de wettelijke bezwaartermijn van dit besluit, tot en met 31 
juli 2022.

De opdracht met kenmerk 01816359 ligt ter inzage in het:
-provinciehuis, elke werkdag van 9 tot 16 uur (graag van te voren contact opnemen).

Indien u de opdracht digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet 
natuurbescherming, wnb@frvslan.frl of 058 - 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw 
correspondentie).

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na publicatie (tot en met 21 augustus 2021) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten.


