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Ontheffing vangen en uitzetten vos in de bebouwde kom van Zeewolde

Geachte,

Op 1 november 2022 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet natuurbescherming, 
ontvangen voor het vangen van een vos met een vangkooi binnen de bebouwde kom van Zeewolde en het 
vervoeren en het uitzetten van de gevangen vos in het buitengebied van de provincie Flevoland.

Bij de beoordeling van de ontheffing zijn wij nagegaan of er geen andere bevredigende oplossing is,  
de ontheffing nodig is voor genoemd belang in de Wet natuurbescherming en of er geen afbreuk wordt gedaan 
aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Deze beoordeling heeft ertoe geleidt dat wij hebben besloten de door u aangevraagde ontheffing te verlenen. 
Hierbij treft u ons besluit aan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,  de voorzitter,
drs. D.J. Tijl  L. Verbeek
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op een verzoek voor een ontheffing op grond van  
artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Inhoudsopgave
A. Besluit 2
B. Motivering besluit 3
B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 3
B2. Beleidsuitgangspunten Provincie Flevoland 3
B3. Inhoudelijke beoordeling 4
B4. Conclusie 4
C. Kennisgeving en afschriften 4
D. Bezwaar 4
E. Ondertekening 5
Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 6

A. Besluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten op grond van artikel 3.10 Wet natuurbescherming 
in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid, of andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang, overwegende dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en dat door de 
aangevraagde activiteit geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de 
vos, aan de Faunabeheereenheid Flevoland (verder: FBE) ontheffing te verlenen voor het vangen van 
een vos met een vangkooi binnen de bebouwde kom van Zeewolde en het vervoeren en het uitzetten 
van de gevangen vos in het buitengebied (buiten de bebouwde kom) van de provincie Flevoland.

Aan deze ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:
1. De ontheffing is geldig vanaf dagtekening tot en met drie weken hierna.
2. Het volgende middel mag worden gebruikt: vossenvangkooi. Er mag maximaal 1 kooit geplaatst worden en 

deze moet enkelvangend zijn, dat wil zeggen dat er slechts één vos tegelijk mee kan worden gevangen.  
De locatie van de vangkooi moet vooraf worden gedeeld met de OFGV via info@ofgv.nl.

3. De gebruiker van de ontheffing moet ter plaatse waar deze een der handelingen verricht waartoe deze 
ontheffing strekt, aan toezichthouders (politie of daartoe door de provincie aangewezen ambtenaren) op 
eerste aanvraag onmiddellijk de volgende zaken, schriftelijk of digitaal, tonen:

a. een gewaarmerkte kopie van de ontheffing;
b. een geldig identiteitsbewijs;
c. een geldige jachtakte;
d. toestemming voor het plaatsen van de vangkooi van de grondgebruiker (mag ook mondeling).

4. Het gebruik van de ontheffing is voorbehouden aan een persoon of personen werkend in opdracht van de 
FBE. Voordat gebruik van deze ontheffing kan worden gemaakt dienen zij door de FBE-secretaris te worden 
geïnstrueerd over de verplichtingen en beperkingen van deze ontheffing. Tevens dient de naam van deze 
persoon of personen doorgegeven te worden aan de OFGV via handhaving@OFGV.nl. 

5. 5.Een gevangen vos dient zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 12 uur, vrij te worden gelaten buiten 
de bebouwde kom en op het grondgebied van de provincie Flevoland.

6. De vangkooi moet voorzien zijn van voldoende voedsel en water en voldoende toevoer van zuurstof.
7. Andere soorten die worden gevangen met de vangkooi, met uitzondering van soorten die vermeld staan op 

de Unielijst van invasieve exoten, dienen direct in vrijheid gesteld te worden. 
8. Registratie van de vangst en de afhandeling vindt plaats in een digitaal rapportagesysteem en wordt 

meegenomen in de jaarlijkse rapportage van de FBE aan de provincie.

mailto:info%40ofgv.nl?subject=
mailto:handhaving%40OFGV.nl?subject=
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B. Motivering besluit

B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is het nationale wettelijke kader voor de soortbescherming van in 
Nederland in het wild levende planten en dieren. De Wnb geeft algemene beschermingsmaatregelen met de 
zorgplicht (artikel 1.11) en de actieve soortenbescherming (artikel 1.12)

Artikel 1.3 lid 1 luidt: Ingeval Gedeputeerde Staten ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet bevoegd 
zijn tot het nemen van een besluit met betrekking tot projecten of handelingen, zijn, tenzij anders bepaald, 
bevoegd Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project of de handeling wordt gerealiseerd, 
onderscheidenlijk verricht. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 1.3 lid 1 van de Wnb het 
bevoegd gezag voor onderhavige handeling.

In hoofdstuk 3: soorten, worden drie beschermingsregimes aangegeven: de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 tot 
en met 3.4), de Habitatrichtlijn (artikel 3.5 tot en met 3.9) en de Andere soorten (artikel 3.10 tot en met 
3.11). De soort waarvoor ontheffing is aangevraagd van de in de Wnb genoemde verboden, valt onder het 
beschermingsregime van artikel 3.10 Wnb.

Op grond van artikel 3.10, eerste lid sub a, van de Wnb is het verboden in het wild levende zoogdieren, 
amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, en kevers van de soorten, genoemd In de bijlage, onderdeel 
A, bij de Wnb, opzettelijk te doden of te vangen. 

Voor de vos geldt een landelijk vrijstelling op grond waarvan vossen mogen worden gedood ter voorkoming 
van belangrijke landbouwschade en/of schade aan fauna. Voor handelingen en belangen buiten deze 
genoemde, zoals het vangen van vossen en weer uitzetten, kunnen Gedeputeerde Staten kunnen op basis van 
art. 3.10 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

• er is geen andere bevredigende oplossing voor handen;
• zij is o.a. nodig in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid, of andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang;
• de ontheffing op het verbod veroorzaakt geen verslechtering van de staat van instandhouding van de 

betreffende soort.

Toegestane middelen
In artikel 3.9 lid 1 van het Besluit natuurbescherming worden de middelen genoemd die men mag gebruiken. 
Hierin wordt de vangkooi genoemd.

B2. Beleidsuitgangspunten Provincie Flevoland

Omgevingsverordening Flevoland
In de Omgevingsverordening Flevoland zijn door Provinciale Staten regels gesteld ter invulling van de taken 
die de Provincie Flevoland heeft voortvloeiende uit de Wet natuurbescherming.

Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023
Op 18 december 2018 is het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 (verder: FBP) goedgekeurd door

Gedeputeerde staten. De vos wordt hierin behandeld. Het belang waarvoor nu ontheffing wordt gevraagd 
wordt hier expliciet genoemd. De te verlenen ontheffing is dan ook in lijn met het FBP.
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B3. Inhoudelijke beoordeling

Aanvraag
Op 1 november 2022 augustus 2022 hebben we van u een aanvraag gekregen voor het vangen van een overlast 
gevende vos met een vangkooi binnen de bebouwde kom van Zeewolde en het vervoeren en het uitzetten van 
de gevangen vossen in het buitengebied van de provincie Flevoland. 

Nodig in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid, of andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang
De betreffende vos heeft de natuurlijke schuwheid voor mensen verloren. Hij wordt regelmatig door mensen 
gezien en benadert deze tot op zeer korte afstand en toont daarbij geen enkele angst voor mensen. De vos 
loopt huizen binnen (door de deur of een kattenluik) en laat zich aaien en voeren. 

De vos kan een gevaar zijn voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Vossen zijn drager van de 
vossenlintworm en mensen kunnen daarmee besmet raken. Wanneer een vos in de bebouwde kom zijn plek 
heeft gevonden, komen er al snel klachten van stankoverlast en een gevoel van onveiligheid. In dit geval is er 
al sprake van een zeer onwenselijke situatie door dat de vos huizen binnen loopt. Wij zijn daarom van mening 
dat het in het belang van de openbare veiligheid en de volksgezondheid is dit dier verdwijnt uit de woonwijk. 
Door middel van publieksvoorlichting door de FBE, de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde zullen we 
trachten de mensen te instrueren dat ze geen vossen moeten voeren om vergelijkbare acties in de toekomst 
niet te hoeven uitvoeren.

Andere bevredigende oplossing
Een vos die eenmaal gewend is aan mensen en het genoemde gedrag vertoont zal dit niet snel meer afleren. 
Hij heeft geleerd dat er rond mensen voedsel is te vinden. Het dier vangen en naar het buitengebied brengen 
is dan ook de enige optie. Om ongelukken, zoals bijtincidenten, te voorkomen dient snel gehandeld te worden. 
Er is dan ook geen andere mogelijkheid dan de dieren te vangen.

Staat van instandhouding
De vos is zowel landelijk als in de provincie Flevoland een algemeen voorkomende soort waarvan de staat van 
instandhouding zonder meer goed te noemen is. Het vangen, vervoeren en uitzetten van de betreffende vos 
heeft echter geen enkel effect op de staat van instandhouding van de vos en zal deze op geen enkele wijze 
nadelig beïnvloeden.

B4. Conclusie
Op grond van bovenstaand constateren wij dat er geen andere bevredigende oplossing is dan het vangen, 
vervoeren en in het buitengebied van de provincie Flevoland uitzetten van de overlast veroorzakende vossen 
in de bebouwde kom van Zeewolde. Het vangen, vervoeren en uitzetten heeft geen effect op de gunstige staat 
van instandhouding van de vos. De gevraagde ontheffing kan worden verleend.

C. Kennisgeving en afschriften
Van dit besluit zal door ons kennis worden gegeven door middel van publicatie op de website van de Provincie 
Flevoland. Afschriften van dit besluit worden verzonden aan de OFGV.

D. Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar 
maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hiernavolgende informatieblad.
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E. Ondertekening

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,  de voorzitter,
drs. D.J. Tijl  L. Verbeek
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Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en 
voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website https://www.flevoland.nl/
loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365

Verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige 
voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het 
adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht 
heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de 
bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter.  
In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder 
geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. 
B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’n 
verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak 
daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht 
bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek kunt indienen om de 
kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en 
verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n 
verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten 
daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een 
besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365
https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365
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