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Flora- en faunawet: ontheffing artikel 68 voor afschot van edelherten in  
 de Oostvaardersplassen  

Geachte 

 

Op 13 juli 2015 hebben wij van u een aanvraag voor een ontheffing ontvangen in het kader van 

artikel 68 van de Flora- en faunawet. De aanvraag betreft het afschot van edelherten in de 

Oostvaardersplassen met een geweer met geluiddemper om onnodig lijden te voorkomen.  

 

Hierbij ontvangt u de gevraagde ontheffing voor afschot van edelherten voor een periode van 5 

jaar. 

 

Uw aanvraag voor een ontheffing op voorhand voor afschot van reeën wordt geweigerd daar ee

nadere onderbouwing ontbreekt. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 
 
Mr. Drs. T. van der Wal                    L. Verbeek  
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een ontheffing op grond

van artikel 68 van de Flora- en faunawet. 
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A. Onderwerp aanvraag 

Op 13 juli 2015 ontvingen wij het verzoek van de heer … coördinator Monitoring en faunabeheer van 

Staatsbosbeheer regio Oost, voor een ontheffing ex artikel 68 van de Flora- en faunawet voor het 

doden van edelherten (Cervus elaphus) met een geweer voorzien van een geluiddemper ter 

voorkoming van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren. De ontheffing wordt aangevraagd 

voor de maximaal toegestane periode, zijnde 5 jaar.  

Overwegingen aangaande het verzoek 

Op 22 maart 2005 hebben Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer Directie Oost een ontheffing 

verleend voor het gebruik van een geluiddemper bij afschot van edelherten in de 

Oostvaardersplassen ter voorkoming van onnodig lijden1. Deze ontheffing liep tot en met 1 april 

2010. Vervolgens is op 24 augustus 2010 een nieuwe ontheffing verleend in het verlengde van de 

ontheffing van 22 maart 20052. De huidige aanvraag moet gezien worden als een vervolg op deze 

eerdere ontheffingen. Deze aanvraag is net zoals de vorige twee aanvragen tweeledig van aard. 

Allereerst betreft het een verzoek om verzwakte, gewonde of zieke dieren te mogen doden met het 

geweer. Ten tweede  betreft het een verzoek om een geweer te gebruiken dat is voorzien van een 

geluiddemper, om zodoende onnodige verstoring bij het afschieten van dieren te voorkomen. In 

onze overwegingen worden beide aspecten zo veel mogelijk afzonderlijk behandeld. 

B. Wettelijk kader 

De Flora- en faunawet in samenhang met het Besluit beheer en schadebestrijding dieren  

Artikel 2 van de Flora- en faunawet (hierna Ffwet) omschrijft de algemene zorgplicht voor in het 

wild voorkomende planten en dieren. Lid 2 van dit artikel stelt: 

 

De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora en 

fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijke handelingen achterwege te laten voor 

zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die 

redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover 

die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te 

maken. 

 

In artikel 4, lid la van de Ffwet zijn alle van nature in Nederland voorkomen soorten zoogdieren, 

met uitzondering van gedomesticeerde dieren, aangemerkt als inheemse beschermde diersoort. 

                                                 
1
 Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet voor het gebruik van een geluidsdemper bij voorkoming van 

onnodig lijden van edelherten, ROV/05.030253/A 
2
 Ontheffing ex artikel 68 voor het gebruik van een geweer met een geluidsdemper, ter voorkoming van onnodig 

lijden van edelherten in de Oostvaardersplassen. 
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In de Bekendmaking lijsten beschermde inheemse diersoorten  wordt het Edelhert vermeld als een 

van nature in Nederland voorkomend zoogdier. Artikel 9 van de Ffwet verbiedt het doden, 

verwonden, vangen, bemachtigen en het hiertoe opsporen van dieren, die behoren tot een 

beschermde diersoort. In artikel 68, lid 1 van de Ffwet wordt aan Gedeputeerde Staten de 

bevoegdheid gegeven een ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 9, voor zover er geen 

andere bevredigende oplossing bestaat en aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 

geen afbreuk wordt gedaan. Dit eerste lid bevat een limitatieve lijst van belangen ten behoeve 

waarvan ontheffing mag worden verleend. Onder punt e van dit lid wordt de mogelijkheid geboden 

aanvullende belangen aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur. Van deze mogelijkheid is 

gebruik gemaakt in het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (hierna het Besluit). In artikel 4 

van dit Besluit worden deze belangen genoemd. Onder c is dit het voorkomen en bestrijden van 

onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren behorende tot de diersoorten Edelhert, Ree, Damhert 

of Wild Zwijn. Artikel 72 van de Ffwet in samenhang met artikel 5, lid 1 van het Besluit wijst de 

middelen aan waarmee dieren mogen worden gevangen of' gedood. Onder a wordt het gebruik van 

het geweer toegestaan. In artikel 7, lid 1 van het Besluit worden tevens regels gesteld waaraan 

geweren en munitie dienen te voldoen. Volgens artikel 7, lid 6 mag een geweer niet voorzien zijn 

van een geluiddemper. De toelichting bij dit Besluit geeft aan, dat dit verbod voortvloeit uit de 

beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie strekkende tot de 

limitatieve opsomming van de te bezigen geweren en munitie bij de jacht op de onderscheiden 

wildsoorten (voor een bespreking van dit besluit wordt verwezen naar het kopje hieronder). Artikel 

72, lid 5 van de Ffwet verbiedt het doden van dieren met andere dan de in het Besluit genoemde 

middelen. Artikel 68, lid 1 van de Ffwet geeft Gedeputeerde Staten de bevoegdheid ontheffing te 

verlenen van het bepaalde in artikel 72, lid 5 voor zover er geen andere bevredigende oplossing 

bestaat. In de toelichting bij het Besluit is het volgende opgenomen: 

 

In artikel 72, vijfde lid, van de wet is een verbod neergelegd op het vangen en doden van dieren 

met andere dan aangewezen middelen of in strijd met de gebruiksregels voor die middelen. In 

uitzonderingssituaties kunnen Gedeputeerde Staten echter ontheffing van dit verbod verlenen. 

 

Artikel 68 lid 4 stelt dat een ontheffing slechts verleend wordt aan een faunabeheereenheid op 

basis van een faunabeheerplan. Gedeputeerde Staten mogen hiervan afwijken, en ook aan anderen 

een ontheffing verlenen, indien de noodzaak ontbreekt, dat de te verrichten  handelingen worden 

verricht door tussenkomst van een faunabeheereenheid (artikel 68, lid 6). 

 

Beneluxovereenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming4 

Deze overeenkomst regelt diverse zaken die betrekking hebben op de jacht en het vervoer en in de 

handel brengen van levend of dood wild en vogels. Een en ander om controles aan de binnengrenzen 

van de Benelux overbodig te maken. In deze overeenkomst verplichten de nationale overheden 

zichzelf de bepalingen van de overeenkomst in hun onderscheiden wetgevingen vast te leggen. Deze 

bepalingen hebben echter geen directe werking.  In artikel 4, lid 2 van deze overeenkomst wordt 

aangegeven, dat de jacht alleen toegestaan is met nader aan te wijzen wapens en munitie. Om 

uitvoering te geven aan dit artikel is er een aparte beschikking opgesteld5. In artikel 1 van deze 

beschikking worden een 4-tal categorie geweren verboden voor de jacht. Eén daarvan betreft 

geweren, voorzien van een geluiddemper. Zoals hierboven al aangegeven hebben de bepalingen uit 

dit artikel hun vertaling gekregen in het Besluitbeheer en schadebestrijding dieren. 

                                                 
3
 Bekendmaking van de Staatsecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 november 2001, nr 

TRCJZ/2001, Directie Juridische Zaken, Staatscourant jaargang 2001, nummer 220. 
4
 Beneluxovereenkomst van 10 juni 1970, Trb. 1970, 155, i.w.tr. Trb. 1972, 72, zoals nadien gewijzigd bij 

beschikkingen van 23 juni 1987, M (87) 2, Trb. 1987, 121 en 18 juni 1990, M(90)6, Trb. 1992, 150 
5
 Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 24 september 1984 

strekkende tot de limitatieve opsomming van de te bezigen geweren en munitie bij de jacht op onderscheiden 

wildsoorten, M (83) 17, Trb. 1987, 2 
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Wet wapens en munitie 

In artikel 2, lid 1 wordt een opsomming gegeven van de wapens waar deze wet betrekking op heeft. 

Geluiddempers worden in dit artikel vermeld onder Categorie I, 3°. Volgens artikel 13, lid 1 is het 

verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, 

over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen 

uitgaan. Artikel 4, lid 1 geeft de Minister van Justitie de bevoegdheid ontheffing te verlenen voor 

wapens (en munitie) behorende tot een limitatieve lijst van groepen. Als onderdeel e vermeldt dit 

artikel: toestellen en voorwerpen voor beroepsdoeleinden. Op grond van artikel 4 heeft de Minister 

van Justitie op 14 maart 2014 aan Staatsbosbeheer een ontheffing verstrekt voor het voorhanden 

hebben, dragen en vervoeren van vier geluiddempers voor het doden van edelherten, ten behoeve 

van het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren in de 

Oostvaardersplassen. Deze ontheffing is geldig tot 31 maart 2019. Een afschrift van deze ontheffing 

is bij de aanvraag gevoegd. 

C. Beleid 

Rijksbeleid 

Het door Staatsbosbeheer gevoerde beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen staat al 

geruime tijd in de publieke belangstelling. Er zijn de afgelopen jaren meerdere malen Kamervragen 

gesteld over het gevoerde beheer. Dit heeft geleid tot een aantal beleidsdocumenten die geen 

wettelijke status dragen, maar die wel richting gevend voor het gevoerde beheer. 

 

Leidraad Grote Grazers 

De eveneens in de Oostvaardersplassen voorkomende Heckrunderen en Konikpaarden zijn 

gedomesticeerde dieren; hierop is de Ffwet niet van toepassing. Deze dieren vallen onder de 

jurisdictie van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hierna: GWWD). Bevoegd gezag in deze 

is de Minister van Economische Zaken. In 2000 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij voor deze dieren de Leidraad Grote Grazers6 (hierna: Leidraad) opgesteld. 

In deze Leidraad wordt beschreven hoe terreinbeheerders met grote grazers dienen om te gaan in 

hun natuurterreinen. Voor de grote eenheden natuurgebieden, waaronder de  Oostvaardersplassen, 

worden de grote grazers beschouwd als niet gehouden dieren. Argumenten hiervoor zijn: de grote 

grazers kunnen zich - behoudens calamiteiten - zonder menselijk ingrijpen goed redden, het 

verlenen van intensieve zorg bij geboorte, verwonding of aandoeningen is niet mogelijk zonder 

grote stress voor alle overige dieren en praktisch ook onuitvoerbaar, en ten slotte is het onmogelijk 

om alle dieren dagelijks onder toezicht te houden. Met uitzondering van artikel 36 van de GWWD, 

dat de algemene zorgplicht voor gehouden en niet gehouden dieren regelt, is deze wet hiermee niet 

van toepassing verklaard op de grote grazers van de Oostvaardersplassen. Wellicht ten overvloede: 

de Leidraad heeft geen betrekking op dieren die onder de werking van de Flora- en faunawet vallen, 

zoals edelherten. 

 

Advies ICMO 

Vanwege de sterfte onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen gedurende de winter van 

2004/05 heeft de Tweede Kamer de Minister gevraagd een evaluatie op te stellen in samenwerking 

met de Raad voor Dieraangelegenheden over deze wintersterfte. Omdat het hier geen gehouden 

dieren betreft heeft de Minister hierbij ook de Raad voor het Landelijk Gebied om advies gevraagd. 

Het gezamenlijke concept-advies van 14 juni 2005 sprak zich uit voor een optimalisatie van het 

gevoerde beheer, een advies dat volledig door de Raad voor het Landelijk Gebied werd 

overgenomen in haar eindadvies. Op 18 augustus 2005 kwam de Raad voor Dierenaangelegenheden 

echter met een afwijkend definitief advies, dat pleitte voor een reductie van het aantal grazers. 

Beide adviezen waren hierdoor tegenstrijdig. De Minister heeft vervolgens een internationale 

commissie verzocht zich over deze kwestie te buigen, en bij een eensluidend advies van deze 

                                                 
6
 Brief van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij d.d. 26 januari 2000 (Tweede Kamer der 

Staten- Generaal, Vergaderaar 1999-2000, Kamerstuk 26 800 XIV, nr. 85) 
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commissie dit advies bindend te verklaren. De commissie heeft in juni 2006 een eensluitend advies 

uitgebracht7. Als beheers strategie voor de grote grazers heeft zij meerdere opties de revue laten 

passeren: niets doen; populatiebeheer door het doden van gezonde dieren in de herfst of gedurende 

het jaar; afschot van dieren die in een verslechterde conditie terecht gekomen zijn gedurende de 

winter en het vroege voorjaar; geboortebeperking. Hoewel zowel populatiebeheer als afschot van 

verzwakte dieren beiden haalbare strategieën worden genoemd, luidt het uiteindelijke unanieme 

advies -daarbij rekening houdend met de Nederlandse publieke opinie:  

 

ICMO adviseert een reactief (populatie volgend) beheer (van grote grazers) te voeren. Deze vorm 

van beheer komt het meest tegemoet aan de behoefte om onnodig lijden te minimaliseren van 

zieke of gewonde dieren, of van dieren waarvan de conditie zodanig verzwakt is dat ze nauwelijks 

nog kans hebben te overleven. Aangezien deze situaties zich meestal voordoen tijdens de late 

winter (februari - medio april) adviseert ICMO dat gedurende die periode de gehele populatie van 

grote grazers dagelijks wordt gemonitord. Staatbosbeheer moet er naar streven om 90% van de 

dieren waarbij om  welzijnsredenen afschot vereist is, te doden terwijl ze nog kunnen staan8. 

 

Provinciaal beleid: Nota Flora en Fauna Flevoland 

Deze nota onderschrijft de conclusies van de Leidraad, en bevat t.a.v. de grote grazers in de 

Oostvaardersplassen de volgende passage: 

 

De Flora- en faunawet is van toepassing op in het wild levende dieren en dus niet op 

zogenaamde gehouden dieren. Tot de gehouden dieren worden dieren gerekend die min of meer 

onder directe controle van de mens staan en van hem afhankelijk zijn. Met andere woorden het 

zijn geen zelfstandig levende dieren. Het betreft (landbouw)huisdieren, maar ook grote hoef 

dieren zoals edelherten en wilde zwijnen in omheinde gebieden, kleiner dan 5000 hectare. Op 

gehouden dieren is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing, die hier verder 

buiten beschouwing blijft. Behalve 'wilde dieren' in gevangenschap kennen we tegenwoordig ook 

zelfstandig levende runderen en paarden, die feitelijk een positie tussen wilde en gehouden dieren 

innemen. Voor Flevoland zijn in dit verband de grote grazers in de Oostvaardersplassen relevant. 

De Oostvaardersplassen zijn groter dan 5000 ha. Doordat het een zeer voedselrijk gebied is, is de 

plantaardige productie bovendien veel groter dan op 5000 ha leefgebied op zandgronden. GS 

beschouwen deze grote grazers (edelherten, heckrunderen en konikpaarden) in dit gebied daarom 

als niet gehouden dieren. De edelherten vallen zodoende als beschermde inheemse diersoort onder 

de werking van de Flora en faunawet.  

n de soortenbijlage bij deze nota wordt t.a.v. het Edelhert vermeld: 

et provinciale beleid is vooralsnog gericht op een duurzaam beheer van de populatie edelherten 

n de Oostvaardersplassen en Hollandse Hout. [...] In alle gevallen wordt ontheffing verleend ter 

oorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren. 

D. Inhoudelijke beoordeling aanvraag

De huidige aanvraag betreft een verlenging van de ontheffing die afloopt op 1 augustus 2015. Een 

aantal overwegingen uit de oorspronkelijke ontheffing is nog steeds relevant. 

 

Argumenten voor afschot van edelherten 

Beheer van de kudde in de Oostvaardersplassen vindt plaats volgens een begeleid natuurlijk 

systeem, met de keuze om zo min mogelijk in te grijpen. Bijvoeren van verzwakte dieren past niet 

in deze vorm van beheer. Ook het vangen of afvoeren van dieren is in verband met stress en 

veterinaire risico's niet als bevredigende oplossing aan te merken. Geconcludeerd kan worden dat in 

                                                 
7
 Reconciling Nature and Human Interest: advice of the International Committee on the Management of large 

herbivores in the Oostvaardersplassen (ICMO).  
8
 Nederlandse vertaling overgenomen van de website van de Raad voor het Landelijke Gebied. 
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geval van het voorkomen of bestrijden van onnodig lijden er geen andere bevredigende oplossing 

aan te geven zijn, dan afschot van het betreffende dier. 

 

Argumenten voor afschot met gebruikmaking van een geweer met geluiddemper 

De ontheffing wordt aangevraagd voor het gebruik van een kogelgeweer voorzien van een 

geluiddemper. De Oostvaardersplassen zijn per 23 december 2009 definitief aangewezen als Natura 

2000-gebied onder de Vogelrichtlijn (en is tevens aangewezen als staatsnatuurmonument). 

Gebruik van een geweer met geluiddemper is daarom noodzakelijk om ernstige verstoring in het 

gebied te voorkomen. Het gebied is als broed-, rust, rui- en foerageergebied voor veel vogels van 

groot belang. Het gebied wordt o.a. gebruikt door overwinterende watervogels. Daarnaast is in de 

Provinciale Milieuverordening een groot deel van de Oostvaardersplassen aangewezen als 

'Milieubeschermingsgebied voor stilte'. De meest actuele kaart van het Milieubeschermingsgebied 

voor stilte in de Oostvaardersplassen is opgenomen als kaart 4.6 bij de Verordening voor de fysieke 

leefomgeving Flevoland van 22 december 2009. Ook is een deel van de Oostvaardersplassen op basis 

van het Beleidskader Faunabeheer in 2004 aangewezen als ganzenfoerageergebied. In andere 

gebieden mogen ganzen verjaagd worden. Hierdoor trekken ganzen in principe naar de 

ganzenfoerageergebieden toe. Afschot van edelherten zonder gebruik van de geluiddemper 

veroorzaakt daarmee ongewenste verstoring van de ganzen in de Oostvaardersplassen. Gebruik van 

een geluiddemper zorgt voor rust bij de foeragerende eenden en ganzen. Ook de grote grazers 

ondervinden stress en verstoring bij regulier afschot. Aangezien de meeste dieren gedood moeten 

worden aan het einde van de winter, wanneer de meeste dieren hun laatste vetreserves 

aanspreken, zou extra stress (door afschot zonder geluiddemper) tot verhoogde sterfte onder de 

dieren kunnen leiden. Het gebied waarin de Edelherten aanwezig zijn is de afgelopen jaren 

uitgebreid met het Kotterbos, Oostvaardersbos, Oostvaardersveld en een deel van het Hollandse 

Hout. Vanuit het oogpunt van veiligheid wordt vooralsnog geen ontheffing op voorhand afgegeven 

voor afschot buiten de Oostvaardersplassen. 

E. Advies Faunafonds  

Op 21 augustus 2015 heeft het Bestuur van het Faunafonds een advies uitgebracht. In dit advies 

staat aangegeven dat de aanvraag uit twee gedeelten bestaat, deze zijn apart behandeld, per deel 

van de aanvraag: 

• Het bestuur adviseert om ontheffing te verlenen om verzwakte , gewonde of zieke dieren te  

   kunnen doden met het geweer in de Oostvaardersplassen. 

• Het bestuur adviseert om ook ontheffing te verlenen voor het gebruik van een geluidsdemper in  

   het gebied, om verstoring van de aanwezige watervogels, waaronder ganzen, edelherten en grote  

   grazers te voorkomen. 

F. Besluit 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelet op de artikelen 2, 9, 68 en 72 van de Flora- en faunawet 

in samenhang met de artikelen 4, 5 en 7 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, het 

Faunafonds gehoord hebbende, besluiten: aan Staatsbosbeheer Regio Oost ontheffing te verlenen, 

voor het doden van edelherten in de Oostvaardersplassen met behulp van een geweer voorzien van 

een geluiddemper, ter voorkoming van onnodig lijden van zieke en gebrekkige dieren. En deze 

ontheffing te verlenen tot en met 15 augustus 2020. Deze ontheffing gaat in de dag na dagtekening 

van het besluit. Aan deze ontheffing van de artikelen 9 en 72, vijfde lid van de Flora- en faunawet 

zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Algemene voorschriften 
1. Op de naleving van het in of krachtens de wet gestelde wordt toezicht gehouden door o.a. de  
    politie of daartoe door de provincie aangewezen ambtenaren. De gebruiker van de ontheffing is  
    verplicht aan genoemde toezichthouders op eerste aanvraag onmiddellijk (een kopie van) de  
    ontheffing en een legitimatiebewijs tonen.  
2. De houder van de ontheffing is verplicht jaarlijks een verslag uit te brengen aan de provincie  
    Flevoland over de wijze waarop van de ontheffing gebruik gemaakt is. Hierin staan tenminste de  
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    aantallen geschoten dieren per maand vermeld. 
3. Van deze ontheffing kan enkel gebruik worden gemaakt van zonsopgang tot zonsondergang in het  
    gebied de Oostvaardersplassen. 
4. Kadavers blijven in het gebied, deze mogen uit het zicht van het publiek gebracht worden. 
5. Deze ontheffing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 80 van de Flora- en faunawet  
    worden gewijzigd of ingetrokken. 

 

Specifieke voorschriften 
6. In de maanden februari tot en met april wordt de conditie van de edelherten dagelijks bekeken. 
7. Gebruik van deze ontheffing is slechts voorbehouden aan onderstaande lijst van met naam en  
    toenaam vermelde personen: 

 

Naam:      

Voornamen:    

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:   

 

Naam:       

Voornamen:     

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:   

 

Naam:      

Voornamen:     

Geboortedatum:     

Geboorteplaats:    

 

Naam:       

Voornamen:     

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

 

Naam:      

Voornamen:     

Geboortedatum:     

Geboorteplaats:     

 

Naam:      

Voornamen:     

Geboortedatum:     

Geboorteplaats:   

 

Naam:       

Voornamen:     

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:   

 

Naam:       

Voornamen:     

Geboortedatum:   

Geboorteplaats:   

G. Kennisgeving en afschriften



 

 

 

Bladnummer 

8 

Ons kenmerk: 

1780306 

 

Een mededeling van dit besluit zal zo spoedig mogelijk geplaatst worden in de huis-aan-huis bladen 

Flevopost en Almere Vandaag. Eveneens wordt een mededeling gepubliceerd in de Staatscourant. 

 

Een afschrift van dit besluit is door ons verzonden aan: 
• Ministerie van Economische Zaken 
• Faunafonds 
• Stichting Faunabeheereenheid Flevoland 
• Gemeente Lelystad 
• Gemeente Almere 
• Dierenbescherming 
• Ministerie van Justitie 
• Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek 

H. Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen op basis van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) 

schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Dit dient te geschieden binnen 6 weken na de dag van 

bekendmaking van dit besluit aan de aanvrager (artikel 6:7 van de Awb). Het bezwaarschrift kan 

men indienen bij het college van Gedeputeerde Staten, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. 

Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 van de Awb de mogelijkheid om, indien - gelet op de 

betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een 

bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de 

arrondissementsrechtbank te Zwolle. Het postadres van de rechtbank is postbus 10067,8000 GB te 

Zwolle. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

I. Slotopmerkingen 

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland is geen bevoegd gezag in het kader van de Wet 

wapens en munitie. Het Ministerie van Justitie is hiervoor het bevoegde gezag. Gebruik van deze 

ontheffing dient in overeenstemming te zijn met de vereisten die door het Ministerie van Justitie 

worden gesteld. Hoewel het verlenen van een ontheffing krachtens artikel 68 van de Flora- en 

faunawet voor de overige grote grazers in de Oostvaardersplassen (Heckrunderen en Konikpaarden) 

niet aan de orde is, verdient het aanbeveling om de te doden exemplaren van deze diersoorten 

evenzo te doden met een kogelgeweer voorzien van een geluiddemper om dezelfde redenen als 

hiervoor vermeldt. 

J. Ondertekening 

Lelystad,  

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

 

Mr. Drs. T. van der Wal                    L. Verbeek  
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