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Onderwerp

Aanwijzing ex art. 67 Flora- en Faunawet van personen en categorieën van
personen die zijn gerechtigd tot het verrichten van handelingen ten aanzien van
aangereden wild, verder te noemen valwild.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

gelet op artikel 67 van de Flora- en faunawet,
gelet op het Besluit beheer en schadebestrijding dieren,
gelet op de Regeling beheer en schadebestrijding dieren,
gelet op de door ons vastgestelde Beleidsnota Flora- en faunawet “Gewogen
Belangen”(2010),
overwegende het gestelde met betrekking tot aanrijdingen met wilde diersoorten
en de daaruit voortvloeiende bedreiging voor de verkeersveiligheid in het door
ons goedgekeurde Faunabeheerplan 2011-2016,
BESLUITEN:

Artikel 1.
In afwijking van de artikelen 9, 51, 53 en 74 van de Flora- en Faunawet mag
door de aangewezen personen valwild, behorende tot de soorten edelhert, ree,
damhert, vos of wild zwijn, worden gedood in het belang van de openbare
veiligheid, waaronder begrepen de verkeersveiligheid.
Artikel 2.
De in artikel 1 bedoelde personen zijn in het bezit van een jachtakte en op
voordracht van de Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen te
’s-Hertogenbosch, verder te noemen SAMF, door de stichting
Faunabeheereenheid Noord-Brabant geregistreerd.
Artikel 3.
Handelingen ten aanzien van deze aanwijzing mogen zonder toestemming van
de grondgebruiker worden uitgevoerd op de openbare weg tot een afstand van
50 meter uit de kant van de weg, of verderaf indien het dier zichtbaar is binnen
genoemde afstand, op alle wegen gelegen binnen de provincie Noord-Brabant.
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Artikel 4.
Handelingen ten aanzien van deze aanwijzing mogen alleen worden uitgevoerd
wanneer deze zijn aangemeld bij de meldkamer van de politie. Het gebruik van
een geweer is alleen toegestaan met een door de politie verstrekt verlof WM4.
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Artikel 5.
Indien de in dit besluit genoemde dieren moeten worden gedood dan geschiedt
dit op proportionele wijze met behulp van de voor beheer en schadebestrijding
toegestane middelen.
Artikel 6.
In het kader van deze aanwijzing wordt op basis van artikel 68 van de Flora- en
faunawet ontheffing gegeven van artikel 13 van deze wet voor zover het betreft
het voorhanden hebben en vervoeren van de in artikel 1 bedoelde diersoorten.
Artikel 7.
Het vervoer van edelhert, ree, damhert of wild zwijn dat geschikt is voor
consumptie is alleen mogelijk indien het is voorzien van een door de
Faunabeheereenheid ter beschikking gesteld wildmerk voor valwild.
Artikel 8.
De afhandeling van fauna-aanrijdingen geschiedt overeenkomstig de door
de SAMF vastgestelde Werkwijzer.
Artikel 9.
Jaarlijks zal rapportage plaatsvinden met betrekking tot de uitvoering van de
aanwijzing in de beheerrapportage van de Faunabeheereenheid, conform
artikel 69 van de Flora- en Faunawet.
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en
is afgegeven voor een periode van 5 jaar.

’s-Hertogenbosch, 24 juni 2013
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten
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