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Opdracht ex. artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming voor de 
bestrijding van de Rosse stekelstaart in Flevoland 

  15-10-2021 2844778 

Faunabeheereenheid  Flevoland 
 
Albert Einsteinweg 4  
8218 NH  LELYSTAD 

Geachte, 
 
Op 18 september 2019 hebben wij aan de Stichting Faunabeheereenheid Flevoland (verder FBE) een 
opdracht verleend voor de bestrijding van de Rosse stekelstaart  in Flevoland. In deze opdracht is in 
voorwaarde 1 bepaald dat de bestrijding wordt uitgevoerd door personen in dienst van de Stichting 
Faunabeheer Flevoland (verder SFF) of handelend in opdracht van SFF. Recent is besloten dat de 
SFF wordt ontbonden. Vanaf 1 december 2021 heeft de SFF geen personen meer in dienst. 
 
Derhalve BESLUITEN wij de voorschriften als volgt te wijzigen: 
 
Aangewezen personen 

1. Afschot is toegestaan door personen, handelend in opdracht van FBE. Voorafgaand aan de 
uitvoering van de opdracht dient een lijst met de namen van uitvoerende personen 
aangeleverd te worden bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek via 
handhaving@OFGV.nl.  

2. De onder 1 aangewezen personen moeten aanwijsbare ervaring met de bestrijding van Rosse 
stekelstaarten hebben, zoals een opdracht op grond van de Wet natuurbescherming  voor de 
Rosse stekelstaart in een andere provincie of ervaringen met de bestrijding van Rosse 
stekelstaarten in opdracht van de provincie Flevoland. 

3. Deze opdracht kan uitsluitend gebruikt worden door personen in het bezit van een geldige 
jachtakte.  

4. Indien er afschot plaats vindt vanuit een boot op de Flevolandse randmeren, het Ketelmeer, 
IJsselmeer, Zwarte meer of het Markermeer dan kan dit alleen onder begeleiding of in 
samenspraak met de afdeling handhaving van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en 
Vechtstreek. U kunt dit afstemmen via: handhaving@ofgv.nl.  

 
Aangewezen gebied 

5. Afschot vindt plaats binnen de grenzen van de provincie Flevoland. 

Aangewezen middelen en tijden van afschot 
6. Het geweer mag gebruikt worden vanaf een langzaam varend vaartuig (maximaal 5 km/uur). 
7. Het geweer mag voorzien worden van een geluiddemper. 
8. Voor het doden van de diersoort Rosse stekelstaart mag gebruik worden gemaakt van een 

hagelgeweer in de kalibers 20, 16 of 12, of van het kogelgeweer met een nominaal kaliber 
van ten minste .22 inch of 5,5 millimeter. Binnen de bebouwde kom is ook een 
persluchtwapen toegestaan. 
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9. De volgende lokmiddelen mogen gebruikt worden: 
a. Een akoestisch of elektronisch middel waarmee lokgeluiden kunnen worden 

gemaakt. 
b. Lokvoer, voor zover dit niet vergiftigd of verdovend is. 
c. Niet levende lokvogels. 

 
Monitoring en evaluatie. 

10. Het afschot dient binnen 48 uur te worden geregistreerd in het digitale 
faunaregistratiesysteem (FRS). 

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 hierna volgende informatieblad. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid 



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. 
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