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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

28 oktober 2008

dhr. B. Visschedijk, telefoon 038 499 86 04

Flora en faunawet; aanwijzingsbesluit Wild zwijn.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 20 oktober 2008, kenmerk 2008/0153497.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
gelet op artikel 67 van de Flora- en Faunawet;
gelet op de door ons op 31 maart 2005 vastgestelde nota Beleidsregels faunabeheer;

overwegende:
dat de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit met de Regeling beheer en
schadebestrijding Dieren diersoorten, onder meer het Wild zwijn (Sus scrofa) heeft aangewezen
waarvoor wij in het belang van de openbare veiligheid, volksgezondheid en ter voorkoming van
belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren kunnen bepalen
dat de stand kan worden beperkt;
dat het Rijk in het landelijk beleid en de provincie in onze nota Beleidsregels faunabeheer hebben
aangegeven het wenselijk te vinden de voorgestane landelijke nulstand te handhaven;
dat het in het belang van de openbare veiligheid (c.q. de verkeersveiligheid), volksgezondheid en ter
voorkomingen van schade aan de landbouwgewassen is de voorgestane nulstand te handhaven;
dat deze aanwijzing een aanvulling is op het aanwijzingsbesluit van 5 februari 2004, met als
kenmerk LNL/2004/163, gepubliceerd op 17 februari 2004 in het Provinciaal blad nr. 2004-21 en de
aanleiding hiervoor waarnemingen van het Wild zwijn (Sus scrofa) zijn op de in dit aanwijzingsbesluit aangewezen gebieden;
dat wij het wenselijk achten een algemene regeling te treffen waarmee jachthouders en jachtaktehouders worden aangewezen in het belang van de openbare veiligheid (c.q. de verkeersveiligheid),
de volksgezondheid en ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en vee (verspreiding
ziektes) de stand van het Wild zwijn (Sus scrofa) met geweer te kunnen beperken;
dat wij het wenselijk achten om als aanvulling op het aanwijzingsbesluit van 5 februari 2004 de
volgende gemeenten aan te wijzen: Raalte, Zwolle, Olst-Wijhe, Dalfsen, Deventer, Kampen,
Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland;
dat wij van mening zijn dat er geen andere bevredigende oplossingen mogelijk zijn om de openbare
veiligheid (c.q. de verkeersveiligheid) te waarborgen en belangrijke schade aan gewassen en vee
(verspreiding ziektes) te voorkomen, dan de stand van het Wild zwijn (Sus scrofa) te beperken;
dat het Besluit beheer en schadebestrijding dieren regels stelt omtrent de middelen waarmee
dieren mogen worden gevangen of gedood;

besluiten:
1.

in het belang van de openbare veiligheid, de volksgezondheid en ter voorkoming van belangrijke schade zijn jachthouders en jachtaktehouders aangewezen als categorieën van personen
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die de stand van het Wild zwijn (Sus scrofa) kunnen beperken met behulp van het geweer op
het grondgebied van de gemeenten Raalte, Zwolle, Olst-Wijhe, Dalfsen, Deventer, Kampen,
Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland;
2.

aan Gedeputeerde Staten van Overijssel moet binnen 12 uur gemeld worden wie (en waar)
Wilde zwijnen heeft gedood op grond van dit besluit (e-mail: HL.v.Gerrevink@overijssel.nl of
telefoon 06 22 69 42 43);

3.

de gebruiker van deze ontheffing moet toestemming hebben van grondgebruiker en/of grondeigenaar;

4.

in natuurgebieden vindt ingrijpen in de stand van het Wild zwijn niet eerder plaats dan nadat
over wijze en tijdstip van bemachtigen goed overleg met de beheerder heeft plaatsgevonden;

5.

bepaalde gedeelten van het gebied waarvoor dit aanwijzingsbesluit geldt, vallen onder de
Natura 2000-wetgeving. De gebruiker van deze aanwijzing is verantwoordelijk voor het
toetsen van de eventuele verstorende werking van dit aanwijzingsbesluit op de Natura 2000gebieden. In het geval van verstoring zal een NB-wet-vergunning aangevraagd moeten
worden;

6.

de jachtaktehouders zijn verplicht mee te werken aan het monitoringsonderzoek voor Wilde
zwijnen. Zij dienen hiertoe van elk geschoten Wild zwijn een bloedmonster te nemen. Dit dient
te worden geanalyseerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren, Postbus 9, 7400 AD Deventer,
telefoon 0570 66 02 22, die ook instructies en buizen voor de monstername beschikbaar stelt;

7.

bij bijzondere winterse omstandigheden kunnen wij besluiten om de werking van deze aanwijzing op te schorten;

8.

van deze ontheffing mag gebruikgemaakt worden vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot 24.00 uur
’s nachts;

9.

dat de aanwijzing van kracht wordt vanaf 20 oktober 2008.

Gedeputeerde Staten voornoemd.

N.B.
Binnen 6 weken ingaand op de dag na de datum van publicatie in dit Provinciaal blad, kunt u
daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische
Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05).
U kunt het bezwaarschrift desgewenst ook per fax verzenden. Het faxnummer van het team
Juridische Zaken is 038 425 48 02.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:
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.
U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u vinden op
http://provincie.overijssel.nl/bezwaarschriften.
Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal
medewerker die bij het besluit is vermeld.
Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de
Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Zwolle (telefoon 038 888 44 44). In
dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

1 Regeling van 11 december 2001, stb 241, houdende bepalingen voor beheer en schadebestrijding aangericht
door dieren.
2 Besluit van 28 november 2000 stb. 521, houdende regels voor beheer en schadebestrijding aangericht door
dieren, laatstelijk gewijzigd bij stb. 334 van 2007.
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