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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 aanwijzings-
besluit aangewezen gebieden; 
 
dat wij het wenselijk achten een algemene regeling te treffen waarmee jachthouders en jachtakte-
houders 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 belang-

rijke schade zijn jachthouders en jachtaktehouders aangewezen als categorieën van personen 



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 grond-

eigenaar; 
 
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 2000-
gebieden. 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 aan-

wijzing 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 verschul-
digd. 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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Besluit 

Wij verlenen hierbij ontheffing6 aan de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) voor: 

 

 het doden van wilde zwijnen (Sus scrofa) met het geweer 1 uur voor zonsopkomst én 

vanaf zonsondergang tot 24:00 uur, ook op gronden niet zijnde een jachtveld, op het 

grondgebied van de volgende zestien gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, 

Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, 

Ommen, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.  

 

De motivering voor ons besluit is in bijlage 1 (overwegingen) weergegeven. De ontheffing 

wordt verleend voor onbepaalde tijd. 

 

Voorschriften 

1. Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) is als ontheffinghouder verantwoordelijk 

voor het gebruik van de ontheffing en de naleving van de voorschriften waaronder zij is 

verleend. De verantwoordelijkheid van de FBE laat onverlet dat de ontheffinggebruiker 

strafrechtelijk kan worden vervolgd bij overtreding van deze ontheffing.  

 

2. De FBE kan via de Wildbeheereenheid (WBE) jacht(akte)houders, schriftelijk machtigen tot 

gebruik van de ontheffing. De WBE handelt in deze op gezag van de FBE. 

  

3. De FBE dient ervoor te zorgen dat de feitelijke gebruiker van de ontheffing een kopie van 

de machtiging van de FBE, een (digitaal) kopie van de door de FBE gewaarmerkte 

voorschriften van de ontheffing, en de jachtakte bij zich heeft. 

 

4. Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 3.22 lid 

4 Wnb besluiten om de schadebestrijding op te schorten.  

 

5. Binnen 12 uur dient bij het meldpunt van provincie Overijssel te worden aangegeven wie 

wilde zwijnen heeft gedood en waar en wanneer op grond van dit besluit  

(E-mail: meldpunt@overijssel.nl; telefoonnummer: 038 425 24 23, t.a.v. de heer H.L. 

van Gerrevink). 

 

6. In de Natura 2000-gebieden Engbertsdijkvenen en de Sallandse Heuvelrug mag geen 

gebruik gemaakt worden van deze ontheffing. 

 

7. De FBE moet ervoor zorgen dat de jachtaktehouders meewerken aan het 

monitoringsonderzoek voor wilde zwijnen. Zij dienen hiertoe van elk geschoten Wild zwijn 

een bloedmonster te (laten) nemen. Dit dient te worden geanalyseerd door Wageningen 

Bioveterinary Research in Lelystad.7 

                                                 
6 Wij verlenen ontheffing op grond van artikel 3.26 lid 3 van de Wnb:  

 de verbodsbepalingen in artikel 3.10 lid 1 van de Wnb; 

 de verbodsbepalingen in artikel 3.26 lid 2 sub a. van de Wnb, in samenhang met het Besluit 

natuurbescherming artikel 3.16 lid 1 sub a; 

 de verbodsbepaling in artikel 3.26 lid 1 sub b. 

7 Voor vragen kunt u zich wenden tot de afdeling Dispatching Service Unit (DSU) van ‘Wageningen 

Bioveterinary Research in Lelystad’, op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. 

Telefoon: 0320-238302, e-mail: dsu.bvr@wur.nl.  (zie ook: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-

Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/Diagnostiek.htm ) 

mailto:melding@overijssel.nl
mailto:dsu.bvr@wur.nl
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/Diagnostiek.htm
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8. De FBE moet ervoor zorgen dat het nemen van bloedmonsters op een door de provincie 

Overijssel voorgeschreven wijze uitgevoerd wordt, en dat het uitgevoerd wordt door 

personen die de provincie Overijssel heeft aangeschreven.  

 

9. Van deze ontheffing mag een uur voor zonsopkomst én vanaf zonsondergang tot 24:00 uur 

’s nachts gebruik gemaakt worden.  

 

10. Indien lokvoer uitgelegd wordt, mag dit alleen ‘mais’ zijn, en er mag slechts een geringe 

hoeveelheid lokvoer gebruikt worden (in totaal maximaal 500 gram). 

 

11. Een persoon die in het bezit is van een in Nederland gehaald certificaat “gekwalificeerd 

persoon”, dient na afschot van het wilde zwijn, tijdens het ontweiden, te beoordelen of er 

sprake is van besmettelijke dierziekten zoals de Afrikaanse Varkenspest. 

 

12. In het geval een wild zwijn tekenen vertoont van de Afrikaanse Varkenspest, mag het dier 

niet meer verplaatst worden én dient per ommegaande met de volgende twee instanties 

contact opgenomen te worden: 

 

a. met de NVWA landelijk meldpunt dierziekten, tel. 045-546 31 88; 

b. het meldpunt van de provincie Overijssel: E-mail: meldpunt@overijssel.nl; 

telefoonnummer: 038 425 24 23, t.a.v. de heer H.L. van Gerrevink. 

 

Rapportageverplichtingen   

13. De FBE houdt in het Faunaregistratiesysteem (FRS) per WBE bij, welke machtigingen 

verleend en ingetrokken zijn. 

 

14. De FBE moet ervoor zorgen dat de wildbeheereenheden alle doorgeschreven ontheffingen 

tot en met het gebruik van de ontheffing in het Faunaregistratiesysteem (FRS) registreren. 

 

15. De FBE dient elk jaar voor 15 september schriftelijk opgave te doen (aan de provincie 

Overijssel t.a.v. het team PD-vergunningen) van hetgeen met behulp van deze ontheffing 

is opgespoord, bemachtigd en gedood (aantallen, locaties en data). 

 

16. De FBE moet ervoor zorgen dat binnen 24 uur het gebruik van de ontheffing wordt 

gerapporteerd in het FRS. 

 

17. De FBE moet ervoor zorgen dat binnen 24 uur in het FRS de volgende zaken geregistreerd 

worden: 

  a. hoeveel wilde zwijnen geschoten zijn; 

 b. hoeveel (niet geschoten) wilde zwijnen tijdens het gebruik van de ontheffing geteld 

werden. 

 

Leges 

U bent voor het in behandeling nemen van uw aanvraag geen leges verschuldigd. 
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Tot slot 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze beslissing, dan kunt u bellen met de heer  

A. van der Wal op telefoonnummer 038 499 76 96.  

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

 

 
 
 

 

voorzitter, 

 

 

 

 

 

secretaris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1 Overwegingen bij het besluit 

Bijlage 2 Plattegrond werkgebied van de handeling 

Bijlage 3 Schadecijfers 

 

 

Afschriften 

Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:  

 

- de volgende zestien gemeenten:  

Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, 

Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Ommen, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en 

Wierden. 

- de Faunabescherming,  

- de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging,  

- de NOJG, 

- BIJ-12, Faunafonds in Utrecht, en, 

- de politie ‘Eenheid Oost-Nederland’. 
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Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken 

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben 

genomen.  

 

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.  

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:  
1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het 

kenmerk te vermelden dat in de kantlijn van onze brief staat.  

2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit. 

3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.  

4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt 

ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift. 

 

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen. 
1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 

10078, 8000 GB Zwolle.  

2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vind het formulier via 

https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/. 

3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.  

 

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen? 

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen 

voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een 

zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast 

de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige 

voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten 

vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank 

Overijssel: 088 - 361 55 55. 

 


