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- voorschriften

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 8 maart 2018 van Stichting Het Utrechts
Landschap om ontheffing in het kader van artikel 3.8 gelezen in samenhang met artikel 3.10, tweede lid, van de
Wet natuurbescherming (hierna: wet).

Besluit
Gelet op het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid, van de wet en het Beleidskader Wet natuurbescherming provincie
Utrecht hebben wij besloten:

Ontheffing te verlenen van artikel 3.25, eerste lid, van de wet voor zover dit betreft het gebruik van lokvoer voor
het reeds middels de ontheffingen met de kenmerken Z-FFONT-2O14-5389 en Z-FF-ONT-2014-5430 vergunde
doding methetgeweervan damherten(Damadama)voor de periodetussen 11 april2018tot 1april2023.

l. Omschrijvinq van de aanvraaq
Uw aanvraag heeft betrekking op het gebied Plantage Willem lll / Remmerdensche heide en directe omgeving,
voor zover in beheer bij aanvrager. U vraagt ontheffing van de verbodsartikelen genoemd in) artikel 3.10 van de
wet voor wat betreft damherten (Dama dama) tot 1 april 2013.

ll. Toetsinqskader
Het damhert is beschermd ingevolge artikel 3.10, eerste lid, van de wet.

lll. Toetsinq beheer en schadebestriidinq

Motiverinq
ln de Beleidsnota Flora- en faunawet Provincie Utrecht 2014, vastgesteld op 29 september 2014, is het
ontheffingenbeleid van de provincie Utrecht met betrekking tot beschermde diersoorten neergelegd.

Het beleid ten aanzien van damherten in de provincie Utrecht houdt in dat voorkomen zal worden dat damherten,
die op eigen gelegenheid de provincie Utrecht bereiken, zelfstandige populaties gaan vormen. Voor damhert
wordt dus een nulstand nagestreefd. Alleen in het gebied Plantage Willem lll / Remmerdensche Heide wordt
ruimte geboden voor een beheersbare groep damherten. De eigenaar van dit gebied, de Stichting Het Utrechts
Landschap, heeft een plan van aanpak laten opgesteld met een beheerplan. De doelstelling van het plan is te
streven naar een populatie van damherten die geen noemenswaardige schade en/of overlast aanricht en
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beleefbaar is voor recreanten. Daarbij is vastgesteld dat hierbij een aantal hoort van circa 50 damherten in het
voorjaar, gebaseerd op de eerder geschetste aantalsontwikkeling en gesignaleerde schades. Het plan van
aanpak en het daarbij behorende beheerplan zijn als bijlage van het Faunabeheerplan door Gedeputeerde Staten
goedgekeurd op 2 september 2014.

De actuele stand bevindt zich boven de streefstand (50 stuks). Om de doelstelling uit het plan van aanpaU
beheerplan te kunnen realiseren is ontheffing verleend voor het afschot van damherten in het betreffende gebied
ter regulatie van de populatieomvang.

De realisatie van de populatiereductie wordt bemoeilijkt vanwege het feit dat de damherten migreren door het
gebied en maar sporadisch aanwezig in de nabijheid van de kansel vanaf waar het afschot plaatsvindt. Er wordt
bewust niet geschoten vanuit voertuigen en niet uit grote groepen dieren dit om de beleefuaarheid van de
damherten voor het publiek zo groot mogelijk te houden. Het jaarlijks te realiseren afschot is de laatste jaren niet
gehaald. Door selectief en gericht lokvoer in te zetten zal het gewenste afschot gerealiseerd kunnen worden en
voorkomen worden dat binnen de bestaande populatie de neiging ontstaat om buiten de gebieden te migreren,
hierdoor zal de gewenste nulstand in de andere delen van de provincie gehandhaafd kunnen worden.

Voor de gunstige staat van instandhouding van het damhert heeft afschot van damherten met gebruik van lokvoer
in het betreffende gebied geen gevolgen. De soort wordt in Nederland niet bedreigd.

Conclusie
Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3.8 gelezen in samenhang met 3.25 van
de wet. Aan deze ontheffng zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit.

lV. Bezwaar
U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt
een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

. Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht,
bezuaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;

. Schriftelük: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH
Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding

van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan.de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten
op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige vooziening aan te
vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het vezoek om
een voorlopige vooziening richt u aan de voozieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

V. lnwerkinqtredino
Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of vezending aan de aanvrager. Van
het besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officielebekendmakingen.nl

Vl. Overleq en informatie
Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo
nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.
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Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via
servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-258331 1 .

Voor meer informatie verwijzen wij u naar httos://www.provinci+'utrecht.nl/onderwemen/alle-onden¡¡emen/jachV.

Vll. Vezendinq
Dit besluit wordt vezonden aan de aanvrager van de ontheffing
Een afschrift van deze ontheffing wordt vezonden aan;

- RUD Utrecht, postbus 85242,3508 AE Utrecht;
- FBE Utrecht, postbus 870,3900 AW Veenendaal.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving
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vERzoNDEN 104PR2018

BIJLAGE 1

Voorschriften en beperkingen verbonden aan het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11 april 2018
afdeling Uitvoering Fysieke Leefomgeving, nummer Z-WNB-BSB-2O 1 8-0369.
Naast de wettelijke voorschriften voortvloeiend uit de Wet natuurbescherming verbinden wij aan dit besluit de
volgende voorschriften en beperkingen:

Schadesoort, ontheffingsduur, -periode(n) en tijdstip, locatie en preventieve maatregelen.

1 . Ontheffing/toestemming wordt verleend aan: Stichting Het Utrechts Landschap, postbus 121 in De Bilt.

2. De ontheffing geldt voor het met behulp van lokvoer realiseren van de gewenste populatiereductie middels
afschot van damherten ter voorkoming en bestrijding van belangrijke schade aan gewassen en in het belang
van verkeersveiligheid.

3. Deze ontheffing voor het verstrekken van lokvoer geldt gedurende het gehele etmaal in de periode van 11

april 2018 tot 1 april 2023..

4. Deze ontheffing geldt voor Plantage Willem lll / Remmerdensche Heide en directe omgeving voor zover in
beheer bij Stichting Het Utrechts Landschap.

Overige voorschriften.

5. Het gebruik van lokvoer is beperkt tot de volgende soorten;

- mais, graan, eikels, beukennoten, kastanjes, aardappelen, bieten(pulp)en fruit;

- rundveebrokken (o.a. Synchro Oranje 5060 en AV. Melkv. 8R940/95);

- mineralenblokken en likstenen.

6. De maximale hoeveelheden te gebruiken lokvoer is naar soort;

- mais, graan, eikels, beukennoten en kastanjes 175 kg / 100ha / jaar;

- bietenpulp en rundveebrokken 175 kg / 100ha / jaar;

- aardappels, bieten en fruit 1.000 kg I 100 ha I iaar

7. De jachthouder is verantwoordelijk voor het correct inzetten van het middel lokvoer.

8. De ontheffing kan door Gedeputeerde Staten te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken, geschorst of
gewijzigd.
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