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BESLUIT FLORA- EN FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND 

 
Datum besluit : 14 augustus 2015 
Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2015 - 011347 
Activiteit : schadebestrijding met geweer op begraafplaats - Heiderust, gemeente 

Rheden 
Verlenen/afwijzen : Verlenen 
 
Aanvrager : Gemeente Rheden,  
Zaaknummer : 2015 011347 
 
Ontheffing Flora- en faunawet (hierna Ffw) artikel 68 aan Faunabeheereenheid Gelderland voor 
schadebestrijding van wild zwijn begraafplaats 
 
 
I GEGEVENS 
 
a Aanvraag 
 
Gegevens 
Op 13 augustus 2015 ontvingen wij een aanvraag van de Gemeente Rheden  voor een 
ontheffing op grond van de Ffw, artikel 68, voor het bestrijden van schade veroorzaakt door het 
wild zwijn  aan begraafplaats heiderust  gemeente Rheden. 
De aanvraag betreft: 
- aangevraagde soort(en):  het wild zwijn ; 
- schade/overlast aan:  begraafplaats ; graven, grafopmaak en groenstroken 
- locatie:    Heiderust aan de Lentse steeg te Rheden; 
- periode aanvraag:  heden tot en met 30 juni 2016 ; 
- preventieve maatregelen:  grofwildraster ; 
- aangevraagde middelen:  geweer en kunstlicht . 
 
Voorgaande ontheffingen 
Op de begraafplaats Heiderust zijn niet eerder ontheffingen verleend voor wild zwijn. 
De gevraagde ontheffing dient gezien te worden in samenhang met de ontheffing verleend op 9 
september 2014 onder zaaknummer 2014-003717 aan de Faunabeheereenheid Gelderland en 
gewijzigd 16 december 2014 en 28 juli 2015. 
 
b Wetgeving en provinciaal beleid 
 
Op grond van de artikelen 9 en 10 van de Ffw is het verboden dieren, behorende tot een 
beschermde inheemse diersoort, te verontrusten, te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  Wild zwijn is aangemerkt als een beschermde 
inheemse diersoort op grond van artikel 4 van de Ffw. 
 
Beheer en bestrijding van schade begraafplaatsen (artikel 74 Ffw) 
In artikel 74, lid 1, sub d, van de Ffw is bepaald dat het verboden is om op begraafplaatsen 
schade te bestrijden, door dieren te vangen of te doden met de bevoegdheden krachtens artikel 
65 tot en met 70 Ffw. 
 
Ontheffing op grond van artikel 68 Ffw 
Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan 
aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, kunnen Gedeputeerde Staten, voor 
zover niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, 
ten aanzien van beschermde inheemse diersoorten, het Faunafonds gehoord, ontheffing 
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verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9 tot en met 15, 15a, 15b, tweede lid in 
samenhang met het eerste lid, 16, 17, 18, 53, eerste lid, onderdelen c en d, 72, vijfde lid, en 74 
van de Ffw: 
a. in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 
b. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
c. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij 

en wateren; 
d. ter voorkoming van schade aan flora en fauna of; 
e. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. 
 
In onderhavig geval wordt ontheffing gevraagd vanuit het belang genoemd onder e.  
Besluit beheer en schadebestrijding dieren 
In artikel 4 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren wordt als ander belang, als 
bedoeld in artikel 68, eerste lid, onderdeel e, Ffw, onder  f  aangegeven het belang de 
voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door dieren behorende tot een beschermde 
inheemse zoogdiersoort op begraafplaatsen . 
 
Tot aanwijzing van de vorenbeschreven belang(en) is overgegaan omdat het voorkomen of 
bestrijden van deze vormen van schade niet geheel aansluit bij de belangen die bij of krachtens 
artikel 68 van de Ffw zijn aangewezen en er niettemin grote behoefte bestaat hiertegen op te 
treden. 
 
c Procedure 
 
Op grond van de Beleidsregels faunabeheer en schadebestrijding Gelderland (artikel 12, tweede 
lid) zijn de bepalingen betreffende besluiten van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing op ontheffingen waaraan geen faunabeheerplan ten grondslag ligt. Dit betekent dat 
het besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure en dat het niet eerst 
gedurende zes weken in ontwerp ter inzage is gelegd. 
 
d Advies Faunafonds 
 
Op 7-11-2012  ontvingen wij van het Faunafonds  advies in een soortgelijke aanvraag voor 
dezelfde begraafplaats. Toen betrof het een ree, die ondanks de afrastering binnen de 
begraafplaats was geraakt en schade veroorzaakte.  Het Faunafonds adviseerde deze ree te 
schieten gelet op het daarvoor aangewezen belang in de Ffw.   
 
II BELANGENAFWEGING 
 
Met ons besluit van 9 september 2014 (met zaaknummer 2014-003717) hebben wij op basis van 
een goedgekeurd faunabeheerplan aan de Faunabeheereenheid Gelderland een ontheffing 
verleend voor beheer en schadebestrijding van het wild zwijn. Deze ontheffing beslaat het 
werkgebied van de wildbeheereenheid, waarin de betreffende begraafplaats is gelegen en de 
daarin toegestane middelen. De ontheffing geldt echter niet voor toepassing op een 
begraafplaats. Getoetst dient dan ook te worden op deze gevraagde beperkte uitbreiding.  
 
De toetsingscriteria zijn: 
- Is er toestemming voor schadebestrijding van de grondgebruiker(s) en sprake van een                           

veld dat aan de eisen voor gebruik geweer voldoet ?   
- Is er sprake van schade? 
- Zijn er andere bevredigende oplossingen? 
 
1 Bejaagbaar veld 
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De gemeente is eigenaar en beheerder van de begraafplaats Heiderust groot 20,38 ha. 
Voor dit terrein is toestemming voor schadebestrijding van wild zwijn gegeven. Het terrein is 
omrasterd en voldoet niet aan de door de Ffw gestelde eisen van 40 ha. Voor schadebestrijding 
van wilde zwijnen op oppervlakten kleiner dan 40 ha, danwel terreinen binnen rasters is 
ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid. 
 
Conclusie 

Het terrein welliswaar voldoet niet aan de eisen die de Ffw stelt aan de afmetingen waaraan een 
jachtveld moet voldoen te weten tenminste 40 ha echter in samenhang met de ontheffing 
verleend aan de Faunabeheereenheid is schadebestrijding met geweer uitvoerbaar.   
 
2 Schade 
 
Schade aan begraafplaats wordt veroorzaakt door tenminste èèn wild zwijn die binnen het raster 
van de begraafplaats is weten te komen en schade veroorzaakt middels wroeten aan graven, 
grafplanten/bloemen en groenvoorziening hetwelk leidt tot klachten hierover bij de beheerder 
door nabestaanden van hier begraven personen. Deze schade wordt met de dag groter. 
 
Conclusie 
Er is sprake van schade en van (dreigende) schade aan graven en beplanting etc.  
 
3 Andere bevredigende oplossingen 
 
Voor begraafplaatsen geldt dat deze niet hermetisch afgesloten kunnen worden. 
Toegangspoorten tot de begraafplaats moeten open blijven. Een begraafplaats maakt deel uit 
van het sociale leven in een gemeenschap. Daarmee verdraagt zich niet dat een begraafplaats 
onder alle omstandigheden en op alle tijden hermetisch is afgesloten. 
De begraafplaats ligt binnen het leefgebied van het wilde zwijn en is dan ook omgeven met een 
deugdelijk zwijnen kerend raster.  Desondanks is het tenminste èèn wild zwijn gelukt binnen het 
raster te geraken middels een zelf gemaakt gat daarin. Gezien de oppervlakte en 
terreingesteldheid is het betreffende zwijn niet uit te drijven cq uit het terrein te verjagen. Het gat 
in het raster is inmiddels dichtgemaakt om ook andere zwijnen de toegang te ontzeggen.   
 
Conclusie 
Er is geen sprake van andere bevredigende oplossingen. 
 
4 Gunstige staat van instandhouding 
 
Het afschot van wilde zwijnen  wordt planmatig uitgevoerd door de Faunabeheereenheid 
Gelderland op de ontheffing, die reeds aan haar verleend is voor het opsporen bemachtigen en 
doden van wilde zwijnen met de daarbij toegestane middelen en onder de daarbij behorende 
voorschriften. Dit geschiedt in afstemming met de plaatselijke wildbeheereenheid in wiens 
werkgebied de begraafplaats is gelegen.  
 
Conclusie 
De gevraagde verruiming op grond van deze ontheffing  voor een beperkt gebied (begraafplaats) 
voor een of enkele wild(e) zwijn(en) doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 
van deze soort. 
 
Conclusie toetsingscriteria 
Op basis van de toetsingscriteria, het advies van het Faunafonds in een soortgelijke zaak en 
uitvoering in samenhang met de reeds verleende ontheffing voor wild zwijn aan de 
Faunabeheereenheid Gelderland is er voldoende grond om de gevraagde ontheffing eenmalig  
te verlenen. 
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III BESLUIT 
 
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND hebben besloten op grond van de Flora- en 
faunawet artikel 68 en gehoord het Faunafonds; 
 
ONTHEFFING te verlenen aan: 
 
 De gemeente Rheden 
 
ter voorkoming en bestrijding van schade aan de begraafplaats Heiderust in de gemeente 
Rheden voor het opsporen, bemachtigen en doden van het wilde zwijn (Sus scrofa) voor de 
periode heden tot en met 30 juni 2016 op voornoemde begraafplaats. 
 
Hieraan verbinden wij het volgende voorschrift: 
 
Deze ontheffing mag uitsluitend gebruikt worden op de begraafplaats Heiderust en voor zover  
deze omgeven is met een deugdelijk zwartwildwerend raster: 
 
door een jachtaktehouder, welke voorzien is van een toestemming van de gemeente Rheden 
voor de begraafplaats Heiderust en van een machtiging van de Faunabeheereenheid Gelderland 
in samenhang met en op grond van de door ons verleende ontheffing  ex art. 68 Ffw  aan de 
Faunabeheereenheid Gelderland d.d. september 2014 onder zaaknummer 2014-003717, door 
ons  gewijzigd  op 16 december 2014 en 28 juli 2015 en met gebruikmaking van  alle daarin 
toegestane middelen en met inachtneming van de daaraan verbonden voorschriften.  
 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
M.J.B. Kaal 
  
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde 
Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 
6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. 
 
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een 
voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor 
gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek 
digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen 
van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en 
de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, 
telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl 
 
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de 
website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de 
brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", 
ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99. 
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