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Hoger beroep tegen uitspraak over reeën

Verkeersveiligheid Drenthe in het geding
De provincie gaat in beroep tegen de recente uitspraak van de

rechtbank over het beheer van reeën in Drenthe. Als de omvang

van de populatie niet wordt beheerd, is volgens gedeputeerde

staten de verkeersveiligheid in het geding.

In Drenthe worden jaarlijks ongeveer drieduizend reeën

afgeschoten. De provincie verleent hiertoe ontheffing van de

Flora- en faunawet, omdat anders het aantal dieren gestaag

groeit. Volgens de provincie zou dit leiden tot een

onverantwoorde toename van het aantal aanrijdingen.

Tegen de ontheffing is tot tweemaal toe bezwaar gemaakt door

stichting De Faunabescherming. De provincie verklaarde de

bezwaren ongegrond.

Op 17 april heeft de rechtbank in Groningen het provinciale besluit

echter vernietigd. Volgens de rechtbank is niet aannemelijk dat er

een relatie bestaat tussen het aantal reeën en de

verkeersveiligheid.

Het vonnis heeft gedeputeerde staten verbaasd. De argumenten

van de rechtbank zijn volgens het college strijdig met het belang

van de verkeersveiligheid. Daarom tekent de provincie hoger

beroep aan bij de Raad van State. Gelijktijdig wordt bij de Raad

van State een verzoek tot een voorlopige voorziening ingediend,

zodat de geldende ontheffing van kracht kan blijven.

Om het provinciaal beleid tijdens het hoger beroep nog beter te

kunnen onderbouwen, wordt kennisinstituut Alterra uit

Wageningen ingeschakeld. Het bureau zal in opdracht van de

provincie onderzoek verrichten naar de relatie tussen de

populatieomvang van reeën en verkeersveiligheid.

Hierbij wordt ook specifiek gekeken naar de situatie in Drenthe.

,,We hopen hiermee bij te dragen aan een heldere uitspraak’’,

aldus gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA).

Laatst bijgewerkt op 21 mei 2014.
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