PROVINCIAAL BLAD
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2005/47
Gedeputeerde Staten van Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg
gelet op het bepaalde in artikel 67 van de Flora- en faunawet en de Regeling
beheer en schadebestrijding dieren (Stcr. 2002, nr. 246);
gelet op de op 17 september 2002 vastgestelde Beleidsnota Uitvoering Floraen faunawet;
gelet op de goedkeuring van de faunabeheerplannen Noord-, Midden- en ZuidLimburg;
gelet op de aanvraag van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-, Middenen Zuid-Limburg;
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en
de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 5 juli 2005 hebben
vastgesteld: het Besluit aanwijzing ex. artikel 67 Flora- en faunawet.
Het Besluit aanwijzing ex. artikel 67 Flora- en faunawet komt te luiden als volgt:
BESLUIT AANWIJZING EX ARTIKEL 67 VAN DE FLORA- EN FAUNAWET
Artikel 1
Als personen of categorieën van personen en middelen als bedoeld in artikel
67 van de Flora- en faunawet voor het grondgebied van de provincie Limburg
aan te wijzen:
1.

2.

3.

houders van een geldige jachtakte mogen de in bijlage 1 genoemde
soorten beperken met het geweer of met honden, niet zijnde lange
honden, op de gronden waar zij gerechtigd zijn gebruik te maken van het
geweer of honden, niet zijnde lange honden, dit in het belang van de
volksgezondheid en openbare veiligheid, ter voorkoming van belangrijke
schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of
ter voorkoming van schade aan flora en fauna;
jachthouders en grondgebruikers in de provincie Limburg mogen de in
bijlage 1 genoemde zoogdieren beperken met gebruikmaking van een
kastval ter voorkoming van schade aan de fauna;
houders van een geldige valkeniersakte mogen de in bijlage 1 genoemde
soorten beperken met gefokte jachtvogels, te weten slechtvalken (Falco
peregrinus) en haviken (Accipiter gentilis), op gronden waar ze gerechtigd

zijn te jagen, of op andere gronden met toestemming van de
grondgebruiker, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen,
vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of ter voorkoming van
schade aan flora en fauna;
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Artikel 2
Aan de aanwijzing in artikel 1 worden de volgende voorwaarden verbonden:
1.
2.

3.

4.

5.

de in de Flora- en faunawet vastgelegde verboden ex artikel 74 dienen in
acht te worden genomen;
de regels zoals gesteld in het Jachtbesluit (Stbl. 2000, nr. 520) en het
Besluit beheer en schadebestrijding dieren (Stbl. 2000, nr. 521) dienen in
acht te worden genomen;
het recht gebruik te maken van het geweer, zoals bedoeld in artikel 1,
eerste lid, dient te blijken uit een geldige jachthuurovereenkomst of uit
verkregen schriftelijke toestemmingen van de grondgebruiker(s);
voor het doden van de in bijlage 1 genoemde dieren mag gebruik worden
gemaakt van een geweer dat voldoet aan de volgende eisen:
hagelgeweer kal.12,16 of 20, hagel max. 3,5 mm, kogelgeweer met een
kaliber vanaf .22 inch of 5,6 (5,58) mm;
indien bij het gebruik van een kastval andere diersoorten dan de op
bijlage 1 vermelde worden gevangen, dienen deze onverwijld in vrijheid te
worden gesteld.

Artikel 3
Na het doden van exemplaren van de rosse stekelstaart dient hiervan zo
spoedig mogelijk melding te worden gedaan bij de provincie Limburg, afdeling
Groen, telefoon 043-3899944 of fax 043-3897331, in verband met onderzoek
naar de stand van deze diersoorten. De bemachtigde dieren van deze soorten
dienen ter beschikking te worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek,
zulks in nader overleg met medewerkers van de provincie Limburg. Dieren van
de overige soorten van bijlage 1 mogen voor eigen gebruik worden
aangewend.
Artikel 4
Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen Gedeputeerde Staten besluiten
om de werking van deze aanwijzing op te schorten.
Artikel 5
Het bepaalde in artikel 16, derde lid Flora- en faunawet is niet van toepassing
bij gebruik van honden en jachtvogels op grond van deze aanwijzing.
Artikel 6
Deze aanwijzing treedt in werking de eerste dag na de dag van uitgifte van het
Provinciaal blad, waarin zij is opgenomen.

3

TOELICHTING
In artikel 67 van de Flora- en faunawet is bepaald dat Gedeputeerde Staten
personen of categorieën van personen kunnen aanwijzen om de stand van een
aantal diersoorten te beperken in het belang van de volksgezondheid en
openbare veiligheid, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen,
vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of ter voorkoming van schade
aan flora en fauna. De diersoorten waarvoor Gedeputeerde Staten deze
aanwijzing kunnen doen zijn beperkt tot de in de Regeling beheer en
schadebestrijding dieren (Stcr. 12 december 2001, nr. 241) door de minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gepubliceerde lijst. Hierop is een
aantal soorten vermeld die als exoot of als verwilderd worden beschouwd en
derhalve niet tot de beschermde soorten worden gerekend. Daarnaast komen
enkele beschermde soorten voor waarvan de verwilderde gedomesticeerde
vormen van bijvoorbeeld de grauwe gans, schade veroorzaken.
Hoewel onbeschermde dieren gedood mogen worden, is voor het gebruik van
geweer, hond, kastval of jachtvogel wel aanwijzing in de zin van artikel 67 van
de Flora- en faunawet noodzakelijk.
In de op 21 juni 2005 door ons college goedgekeurde faunabeheerplannen is
voorzien in het aanvragen van een aanwijzing ex artikel 67 voor bestrijding van
de beverrat, de muskusrat, de nijlgans, de rosse stekelstaart, de verwilderde
duif, de verwilderde kat, de verwilderde nerts, de verwilderde gedomesticeerde
grauwe gans, verwilderde damhert en de grote Canadese gans.
In de ontheffings- en aanwijzingsaanvraag, door ons ontvangen d.d. 25 februari
2005, kenmerk PG/2005-016, wordt door de Faunabeheereenheden van
Noord- Midden- en Zuid-Limburg verzocht een aanwijzing voor
bovengenoemde dieren, op basis van bovengenoemde Faunabeheerplannen
te verlenen. Voor de motivering van het verlenen van deze aanwijzing ex.
artikel 67 van de Flora- en faunawet verwijzen wij naar de betreffende
Faunabeheerplannen Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.
In de aanwijzing is bepaald dat, wanneer er diersoorten met kastvallen worden
gevangen die niet behoren tot de in bijlage 1 genoemde soorten, deze
onverwijld in vrijheid dienen te worden gesteld. Met nadruk wijzen wij erop dat
thans vaststaat dat er sporadisch wilde katten Felis silvestris in Nederland
voorkomen. De Wilde kat is een strikt beschermde soort die is opgenomen in
de Europese habitatrichtlijn. Gezien de ligging van Limburg ten opzichte van de
populaties van deze soort in de Eiffel en de Ardennen, ligt het voor de hand dat
de kans op het aantreffen van deze soort in Limburg het grootst is. Het uiterlijk
verschil tussen wilde katten en verwilderde huiskatten kan in de veldsituatie
moeilijk te beoordelen zijn. Wij dringen er bij de gebruikers van deze aanwijzing
op aan dat, wanneer er een verwilderde huiskat wordt gevangen of wanneer
overwogen wordt deze met het geweer te doden, zij zich ervan vergewissen
dat het betrokken dier geen Wilde kat is.
Ten aanzien van de verwilderde damhert geldt dat deze aanwijzing alleen van
toepassing is op damherten die op grond van hun gedrag duidelijk te
herkennen zijn als dieren die in gevangenschap zijn grootgebracht. Dieren die
deel uitmaken van in het wild levende populaties damherten kunnen alleen op
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grond van een ontheffing ex artikel 68 van de Flora- en faunawet worden
gedood.
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Tot slot merken wij op dat in de praktijk het onderscheid tussen verwilderde
duiven en niet-verwilderde duiven, dus met gehouden postduiven, niet
gemakkelijk te maken is. Dit is evenwel de privaatrechtelijke
verantwoordelijkheid van de jachtaktehouders. In ieder geval is jaarlijks
gedurende de perioden en tijdstippen wanneer er een ophokregeling geldt, dit
verschil zonder meer duidelijk.
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Bijlage 1 als bedoeld in het Besluit aanwijzing ex artikel 67 van de Flora- en
faunawet:
Nederlandse naam
Beverrat
Muskusrat
Verwilderde
gedomesticeerde
grauwe gans
Grote Canadese gans
Verwilderde duif
Nijlgans
Rosse stekelstaart
Verwilderde kat
Verwilderde nerts
Verwilderde damhert

Wetenschappelijke naam
Myocastor coypus
Ondatra zibethicus

Belang
2
2

Anser anser
Branta canadensis
Columba livia forma domestica
Alopochen aegyptiacus
Oxyura jamaicensis
Felis catus
Mustela vison
Dama dama

2
2/3
2
2/3
3
3
3
1/2

Belang:
1. In het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;
2. In het belang van het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen, vee,
bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren;
3. In het belang van het voorkomen van schade aan flora en fauna.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 14 juli 2005
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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