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Geacht college, 
 
Op 21 juni 2010 is door uw provincie aan de Stichting Faunabeheer Veluwe 
ontheffing verleend voor het doden van edelherten. Deze ontheffing is geldig tot 1 
augustus 2014. In deze ontheffing is de afschotperiode vastgesteld van 1 augustus 
tot 15 maart van het volgende kalenderjaar. Daarbij is nadrukkelijk vermeld dat de 
hoofdinspanning van het afschot voor populatiebeheer dient plaats te vinden 
gedurende de eerste drie maanden van de afschotperiode. De laatste maand mag 
slechts worden benut indien het te realiseren afschot onvoldoende is gehaald, aldus 
de tekst van de ontheffing. In de ontheffing is een uitzondering op de afschotperiode 
mogelijk gemaakt. Maximaal 10% van het afschot per jaar mag buiten de reguliere 
periode worden verricht. Het moet dan gaan om afschot in verband met zieke of 
verminkte dieren (voorwaarde D.1.a), afschot ter voorkoming van belangrijke schade 
aan landbouwgewassen en bosbouw (voorwaarde D.1.b) of afschot ter bescherming 
van de verkeersveiligheid (voorwaarde D.1.c). 
 
Deze ontheffing is gebaseerd op het Faunabeheerplan, waarin wordt betoogd dat de 
populatie edelherten door middel van afschot op een bepaald niveau zou moeten 
worden gehouden om belangrijke schade te voorkomen en de kans op aanrijdingen 
te beperken. Het is dus de bedoeling dat het afschot geheel binnen de 
afschotperiode plaatsvindt (en dan nog bij voorkeur binnen de eerste drie maanden) 
en dat daarmee schade of gevaar voor de verkeersveiligheid in de rest van het jaar 
afdoende wordt beperkt. Er zou dan ook zeer terughoudend ofwel alleen bij zeer 
hoge uitzondering gebruik dienen te worden gemaakt van de uitloop buiten deze 
periode. 
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Vervroegd afschot 
Recent werden wij door een bewoner van de Veluwe gewezen op het feit dat jagers 
op dit moment edelherten aan het schieten zijn. Navraag bij deze jagers leerde dat er 
op verzoek van landbouwers vanaf 1 mei extra afschot van edelherten plaatsvindt. 
Het zou gaan om vervroegd afschot en de aantallen die worden geschoten, tellen 
dan dus mee voor het komende afschotseizoen! De jagers wisten te vertellen dat dit 
vervroegde afschot met toestemming van uw provincie plaatsvindt.  
 
Dit is dus lijnrecht in strijd met de tekst en de intentie van de in juni 2010 verleende 
ontheffing. Toch gaven de betreffende jagers aan dat zij niet over een extra 
ontheffing van uw provincie beschikken. De basis van dit afschot wordt gevormd door 
de uitzonderingsregel in deze ontheffing dat 10% van het afschot buiten het 
afschotseizoen mag plaatsvinden vanwege landbouwschade. 
 
Vragen 
Naar aanleiding hiervan willen wij graag het volgende van u weten. 
Is het juist dat er vanaf 1 mei sprake is van extra afschot van edelherten, waarbij het 
in feite gaat om een vervroeging van de afschotperiode die normaal vanaf 1 
augustus begint? 
Is het juist dat dit vervroegde afschot plaatsvindt met goedkeuring van uw provincie? 
 
Als dit inderdaad het geval is, dan maken wij hiertegen ernstig bezwaar, aangezien 
wij van mening zijn dat dit in strijd is met de verleende ontheffing. Niet voor niets is 
de periode vanaf maart tot augustus in principe uitgesloten van afschot. Het gaat om 
de voortplantingsperiode. Niet alleen de edelherten zelf zijn hoog drachtig of hebben 
jongen te verzorgen. Ook alle andere dieren zijn bezig met de voortplanting of 
hebben jongen. Het is een zeer kwetsbare periode, waarin zoveel mogelijk rust zou 
moeten heersen. Wij vinden het onacceptabel dat met goedkeuring van uw provincie 
de uitzonderingsmogelijkheid van de in 2010 verleende ontheffing op deze manier 
wordt misbruikt. 
Op zijn minst had uw provincie, als u van mening bent dat er vanaf 1 mei op 
edelherten zou moeten worden geschoten, daarover een voor bezwaar en beroep 
vatbaar besluit moeten nemen. 
 
Volgens berichten in de pers is de aanleiding voor dit extra afschot landbouwschade 
bij boeren in Uddel en Elspeet. Wij verzoeken u om een onderbouwing van de 
omvang van de landbouwschade die aanleiding zou zijn voor dit afschot. Bovendien 
verzoeken wij u ons mede te delen of dit afschot reeds voorzienbaar was door de 
openstelling van het plaatselijke ecoduct. 
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Ten slotte willen wij graag van u weten of u verwacht dat dat het gaat om een 
incidentele situatie of dat er door de openstelling van het ecoduct sprake is van een 
structurele verlenging van het afschotseizoen. 
 
Het stelt ons overigens buitengewoon teleur dat wij dit allemaal uit de pers en via een 
melding van een betrokkene hebben moeten vernemen. U heeft ons gevraagd om 
deel te nemen aan overleggen over het beheer op de Veluwe. Dit geeft aan dat u 
bekend bent met onze betrokkenheid in deze. 
 
Handhavingsverzoek 
Gelet op het voorgaande verzoekt De Faunabescherming, als belanghebbende 
organisatie, u er met spoed voor te zorgen dat het oneigenlijk gebruik van de in 2010 
verleende ontheffing voor het schieten van edelherten onmiddellijk wordt beëindigd. 
 
Wij verzoeken u binnen twee weken na dagtekening van deze brief een besluit 
te nemen op ons verzoek tot handhaving. Wij achten dit een redelijke termijn 
gezien de onomkeerbaarheid van het afschot van edelherten.  
 
In afwachting van uw zeer spoedige reactie, teken ik. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Mw. A.P. de Jong, secretaris Stichting De Faunabescherming 
 
 
 
c.c. Provinciale Staten 


