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Geachte heer Van Koot, 

   

De Faunabeheereenheid Overijssel heeft een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet 

natuurbescherming artikel 3.17 – onderdeel soorten (verder Wnb) bij ons ingediend. Deze hebben wij op 

6 juni 20191 ontvangen. De aanvraag is op basis van het Faunabeheerplan Overijssel 2019-2024. De 

aanvraag betreft:  

 

- Reegeiten, geitkalveren en bokkalveren te willen schieten met het geweer van 1 januari tot 1 april, 

voor de duur van het Faunabeheerplan; 

- Reebokken en bokkalveren te willen schieten met het geweer van 1 april tot 1 oktober, voor de duur 

van het Faunabeheerplan; 

- Het jaarrond schieten van zieke of gebrekkige reeën; 

- Het gebruik van het geweer voor bovenstaande handelingen van een uur voor zonsopkomst tot een 

uur na zonsondergang. 

 

De ontheffing wordt aangevraagd vanwege twee in het geding zijnde belangen: 

- in het belang van de openbare veiligheid, waaronder begrepen de verkeersveiligheid;2 

- ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;3 

 

De ontheffing wordt aangevraagd voor het gehele werkgebied van de Faunabeheereenheid Overijssel voor 

de duur van het Faunabeheerplan, dat is van 1 september 2019 tot 1 september 2024.  

 

Op 12 juli 2019 hebben wij de concept-versie van deze ontheffing via de email ter beoordeling aan de FBE 

voorgelegd. Wij hebben daarop geen opmerkingen gekregen.4 

 

In deze brief geven wij onze beslissing weer. 

                                                 
1  EDO-kenmerk 2019/0183351 
2  Art. 3.17 eerste lid onder c1. in samenwerking met art. 3.17 eerste lid onder b3. 
3   Art. 3.17 eerste lid onder c3. 
4   EDO-kenmerk: 2019/0252589 
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Besluit 

Wij verlenen de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) een ontheffing5 voor het schieten van 

reeën, met behulp van het geweer, in het belang van de openbare veiligheid (verkeersveiligheid), en het 

belang om onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren te voorkomen en bestrijden.  

We verlenen ontheffing in alle WBE’s van Overijssel, op basis van de Reewildbeheerplannen.6  

De ontheffing kan gebruikt worden vanaf een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang. Wij 

geven ook ontheffing om het geweer te gebruiken op gronden niet zijnde een jachtveld.7 

De ontheffing geldt voor de periode vanaf 1 september 2019 tot het einde van de duur van het 

Faunabeheerplan, dat is tot 1 september 2024.8 

 

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

 

 
Voorschriften 
 
Wij verbinden aan deze vergunning de volgende 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 machtigt schriftelijk, via de WBE, de Jachthouder (Als bedoeld in art 3.23 lid 1, of op basis 

van een faunabeheercontract van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Landschap Overijssel) tot 
gebruik van de ontheffing. De WBE handelt in deze op gezag van de FBE. 

 
3. De WBE kan schriftelijk de gemachtigde jachthouder toestemming geven zijn machtiging door te 

machtigen aan jachtaktehouders, deze handelen dan op gezag van de gemachtigde jachthouder 
 

4. De machtiging vermeldt het maximum aantal reeën naar soort en geslacht dat mag worden gedood 

binnen het werkgebied van de WBE (dit geschiedt op basis van het Reewildbeheerplan en het 

Reewildwerkplan9). De machtiging is voor de toezichthouder zichtbaar in FRS. 

 

5. De feitelijke gebruiker van de machtiging is verplicht een kopie van de machtiging van de WBE, de 

eventuele toestemming van de gemachtigde en een gewaarmerkte kopie van het besluit met de 

voorschriften van de ontheffing (digitaal) bij zich te hebben. 
 

6. De verdeling van het toegestane afschot per WBE geschiedt door de FBE op basis van het ingediende 

Reewildwerkplan en Reewildbeheerplan. Met als uitgangspunt de draagkrachtberekening en een 

knelpuntenanalyse verkeersveiligheid. De afschot toewijzing vindt plaats op jachtveldniveau / 

reewildjachtveldniveau. Hiervoor worden in ieder geval de volgende afschot criteria gebruikt: 

 

 Er moet een aannemelijk verband bestaan tussen de aanwezigheid van reewild in het jachtveld 

en het voorkomen van een meer dan incidenteel aantal aanrijdingen; 

 Het jachtveld moet beschikken over minimaal 5 hectare permanente dekking wat een geschikt 

habitat vormt voor een reewildpopulatie, of grenzend hieraan; 

 Bij het ontbreken van minimaal 5 hectare permanente dekking, is het ook toegestaan als het veld 

beschikt over minimaal 1000 meter landschapselement als dit een geschikt habitat vormt voor 

een reewildpopulatie. 

 Bovenstaande dekkingseisen zijn niet van toepassing als het gaat om afschot in de directe 

nabijheid van een knelpunt, waar meer dan incidenteel aanrijdingen met reewild plaats vind. 

                                                 
5  Op basis van art. 3.17, eerste lid Wnb  
6  Zie Faunabeheerplan Overijssel 2019-2024  paragraaf 8.1.9 (blz. 127 e.v.) 
7  Op grond van artikel 3.26 derde lid Wnb jo. artikel 3.26 eerste lid sub b Wnb 
8  Zie Provinciaal Blad nr. 1956, 18 maart 2019: Goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan Overijssel van Gedeputeerde 

Staten van Overijssel van 12 maart 2019 
9  Zie Faunabeheerplan Overijssel 2019-2024 paragraaf 8.1.9 (blz. 127 e.v.) 
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7. De Reewildbeheerplannen (opgesteld voor de looptijd van het faunabeheerplan) worden door de 

Faunabeheereenheid aan Gedeputeerde Staten voorgelegd ter vaststelling. 

 

8. De Reewildwerkplannen van alle WBE's worden door de Faunabeheereenheid ter goedkeuring aan 

Gedeputeerde Staten voorgelegd. Op basis van deze werkplannen verleent Gedeputeerde Staten aan 

de Faunabeheereenheid toestemming om de ontheffingen door te schrijven aan de WBE's. 

 

9. Van deze ontheffing mag uitsluitend gebruik worden gemaakt vanaf een uur voor zonsopkomst tot 

een uur na zonsondergang. 
 

10. Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 3.22 vierde lid 

Wnb besluiten om de jacht en/of schadebestrijding op te schorten. 
 
 

Registratie en rapportage 

11. De FBE beheert een digitaal register (Faunaregistratiesysteem (FRS)) waarin per WBE de 

gemachtigde jachthouders zijn vermeld. Alleen de jachtaktehouders die vermeld zijn in dit register 

mogen van deze ontheffing gebruik maken. Dit digitaal register is ten allen tijde door medewerkers 

van de provincie Overijssel in te zien. 

 

12. De FBE moet ervoor zorgen dat de wildbeheereenheden alle doorgeschreven ontheffingen in het 

Faunaregistratiesysteem (FRS) registreren. 

 

13. De FBE dient jaarlijks uiterlijk 1 november de Reewildwerkplannen aan Gedeputeerde Staten aan te 

leveren, en opgave te doen (provincie Overijssel t.a.v. het team PD-vergunningen) van hetgeen dat 

beheerjaar met behulp van deze ontheffing is opgespoord, bemachtigd en gedood (aantal, locaties en 

data), en voorstel voor het afschot van het aankomende beheerjaar. 

 

14. De FBE dient ervoor te zorgen dat de gebruiker binnen 24 uur het gebruik van de ontheffing in FRS 

rapporteert. 

 

15. Het afschot wordt binnen 24 uur na afschot gemeld in het Faunaregistratiesysteem. Hierbij dienen 

naast de overige gegevens de volledige personalia, zijn/haar e-mailadres alsmede het 

telefoonnummer van de schutter vermeld te worden. 

 
Overig 
 

16. - Reebokken en bokkalveren mogen van 1 april tot 1 oktober geschoten worden.  

- Reegeiten, geitkalveren en bokkalveren mogen van 1 januari tot 1 april geschoten worden. 

 

17. Buiten de onder punt 16 genoemde periodes en/of buiten de verleende machtigingen, mogen 

jaarrond reeën worden afgeschoten ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of 

gebrekkige reeën. Gedode zieke of gebrekkige reeën moeten binnen 12 uur telefonisch gemeld 

worden bij de toezichthouder van de Provincie Overijssel (dhr. H.L. van Gerrevink - tel. 06 -

 22 69 42 43) (bij geen gehoor kun u bellen naar: Overijssel Loket – tel. 038 499 88 99), en moet het 

afschot in FRS worden afgemeld. Dit onder dezelfde voorwaarden als in voorschrift 15 is opgenomen. 

Tevens moeten bij deze melding drie foto’s worden ge-upload met duidelijk zichtbaar de kop van het 

ree, het gebrek of verwonding en het dichtgedrukte wildmerk aan het ree. Deze geschoten reeën 

mogen niet voor consumptie worden gebruikt of aangeboden aan derden. 

 

18. Elke geschoten Ree moet voorzien zijn van een uniek genummerd wildmerk. Elk geschoten Ree moet 

minimaal 24 uur na afmelden in het Faunaregistratiesysteem beschikbaar blijven voor toezicht. 
 

19. De FBE moet ervoor zorgen dat de jaarlijkse telling van reeën geschiedt overeenkomstig het 

“Telprotocol reeën Overijssel” zoals opgenomen als bijlage 12 in het Faunabeheerplan Overijssel.  
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20. Deze ontheffing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 5.4 van de Wnb worden ingetrokken 

of gewijzigd. 

 

21. Er wordt ontheffing verleend van het verbod op het gebruik van het geweer in jachtvelden kleiner 

dan 40 hectare zoals bedoeld in artikel 3.12 van het Besluit Natuurbescherming. 

 

22. Het gebruik van deze ontheffing is niet is toegestaan op zon- en feestdagen.10 

 

Leges 

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

 

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 7696. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel, 
 
 

 
 
Lars Wuijster, 
teamleider Vergunningverlening 
 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1 Overwegingen bij het besluit 
  
  
  

 
Afschriften 

Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:  

 Stichting Faunabescherming,  

 de Koninklijke Jagersvereniging,  

 de Nederlandse Organisatie Voor Jacht en Grondbeheer,  

 Vereniging Het Reewild, 

 BIJ12, Unit Faunafonds, t.a.v. de secretaris ,  

 de politie ‘Eenheid Oost-Nederland’. 
 
 

                                                 
10  Op 14 augustus 2019 hebben wij van het bestuur van de Faunabeheereenheid Overijssel het verzoek gekregen dit 

voorschrift op te nemen. (EDO-kenmerk: 2019/0263829) 


