
Artikel 7.5.2 Vrijstelling verbodsbepalingen  

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1, vierde lid, van de Wet is het aan grondgebruikers 

toegestaan om de in bijlage 7.5.I aangewezen schadesoorten opzettelijk te storen op de door hen 

gebruikte gronden, dan wel in of aan door hen gebruikte opstallen, ter voorkoming van in het 

lopende of daarop volgende jaar dreigende belangrijke schade aan gewassen op deze gronden, of 

in het omringende gebied.  

 

(Toelichting: Het betreft soorten die in de provincie Overijssel belangrijke economische schade 

veroorzaken en niet het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd. Bij het aanwijzen 

van soorten die opzettelijk gestoord mogen worden, is aangesloten bij de soorten die onder het 

regime van de Flora- en faunawet op grond van de provinciale Verordening Beheer en 

schadebestrijding dieren verontrust mochten worden.  

Voor de haas en de woelrat was in de provinciale Verordening Beheer en schadebestrijding dieren 

een vrijstelling voor het verontrusten opgenomen. Op grond van artikel 3.10, eerste lid van de Wet 

natuurbescherming is het echter niet verboden deze twee soorten opzettelijk te verontrusten. 

Vrijstelling is daarom niet aan de orde.) 

 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1, eerste lid van de Wet is het aan grondgebruikers 

toegestaan om de in bijlage 7.5.II aangewezen schadesoort te doden of te vangen op de door hen 

gebruikte gronden, dan wel in of aan door hen gebruikte opstallen, ter voorkoming van in het 

lopende of daarop volgende jaar dreigende belangrijke schade aan gewassen op deze gronden, of 

in het omringende gebied. Dit geldt uitsluitend voor percelen waarop schade optreedt of dreigt.  

 

(Toelichting: Hoewel het in de rede ligt bij een algemene vrijstelling terughoudend om te gaan met 

het verlenen van het vrijstelling om dieren te doden, heeft de praktijk uitgewezen dat alleen het 

opzettelijk verontrusten van de roek niet effectief is. Dat wil zeggen dat hier geen 

schadevoorkomend of beperkend effect van uitgaat, zodat het niet als een bevredigende oplossing 

kan worden aangemerkt. Daarom is het toegestaan om de roek onder voorwaarden ook te doden 

en te vangen. De roek mag alleen worden gedood met het geweer en alleen indien:  

- De dieren zich buiten het gebied in een straal van 500 meter van een aanwezige roekenkolonie 

bevinden en; - er niet meer dan maximaal 5 dieren per dag per schadeperceel worden gevangen 

en gedood. Dit is conform de oude regeling uit de Flora- en faunawet.) 

 

3. De in het eerste en tweede lid genoemde vrijstelling geldt voor de gehele provincie Overijssel.  

4. De in het tweede lid genoemde vrijstelling geldt onder gebruik van de, in bijlage 7.5.II bij de 

betreffende soort genoemde middelen en onder de hierin genoemde voorschriften en beperkingen.  

 

(Toelichting: Middelen waarmee vogels gedood mogen worden, moeten op grond van artikel 3.3, 

lid 5, van de Wet bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Het geweer is in het 

Besluit natuurbescherming aangewezen als een middel waarmee vogels gedood mogen worden De 

roek wordt niet in haar voortbestaan bedreigd. Tevens loopt de roek niet het gevaar in haar 

voortbestaan te worden bedreigd. Handelingen als bedoeld in het eerste en tweede lid worden 

verricht overeenkomstig het Faunabeheerplan.) 

 

5. Van de in het eerste en tweede lid bedoelde vrijstelling kan alleen gebruik gemaakt worden 

indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat.  

6. Indien de grondgebruiker in overeenstemming met artikel 3.15, zevende lid, van de Wet de 

vrijstelling door een ander laat uitoefenen dient deze persoon de schriftelijke en gedagtekende 

toestemming bij zich te dragen en op eerste vordering van een daartoe bevoegde ambtenaar ter 

inzage te geven.  

7. Gedeputeerde Staten kunnen de werking van deze verordening opschorten indien bijzondere 

weersomstandigheden hier, naar hun oordeel, aanleiding toe geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 7.5.I Soorten als 

bedoeld in artikel 7.5.2, 

lid 1 Nederlandse naam  

Wetenschappelijke naam  

Brandgans  Branta leucopsis  

Ekster  Pica pica  

Fazant  Phasianus colchicus  

Grauwe gans  Anser anser  

Holenduif  Columba oenas  

Huismus  Passer domesticus  

Kleine rietgans  Anser brachyrhynchus  

Knobbelzwaan  Cygnus olor  

Kolgans  Anser albifrons  

Meerkoet  Fulica atra  

Rietgans  Anser fabalis  

Ringmus  Passer montanus  

Roek  Corvus frugilegus  

Rotgans  Branta bernicla  

Smient  Anas penelope  

Spreeuw  Sturnus vulgaris  

Wilde eend  Anas platyrhynchos  

 

 

 

Bijlage 7.5.II Soorten als bedoeld in 

artikel 7.5.2, lid 2 Soort  

Roek (Corvus frugilegus)  

Toegestane middelen/methoden:  Geweer  

Specifieke voorschriften:  De dieren bevinden zich buiten het gebied in 

een straal van 500 meter van een aanwezige 

roekenkolonie  

Er worden niet meer dan maximaal 5 dieren 

per dag per schadeperceel gevangen en 

gedood.  

 


