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Onderwerp

Bevers in Zuid-Holland

Geacht college,
Op 6 februari jl. ontvingen wij uw brief over het zogenoemde ‘beverprotocol’ waarin u ons vraagt
naar onze visie hierop. Door middel van deze brief reageren wij op uw verzoek.
Bevers zijn een icoonsoort voor de Zuid-Hollandse natuur en als zodanig zeker welkom in onze
provincie. Het is ons echter ook bekend dat bevers, met name vanwege graverij, voor ernstige
problemen kunnen zorgen. Wanneer dat gebeurt in een waterkering zal het belang van de
openbare veiligheid uiteindelijk moeten prevaleren boven het belang van de bever. Voordat er
echter sprake kan zijn van daadwerkelijk ingrijpen, dient men eerst minder ingrijpende en meer
diervriendelijke maatregelen te treffen. Het door u toegezonden protocol geeft daar uitgebreid
invulling aan.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

Mochten preventieve maatregelen geen bevredigend alternatief blijken te zijn, dan is ingrijpen
gerechtvaardigd in het belang van de openbare veiligheid. Te denken valt daarbij aan het
verwijderen van een beverburcht en uiteindelijk zelfs het verwijderen van één of meer bever(s).
Het doden van gevangen bevers is, conform het protocol, de laatste optie waarvoor bij
afwezigheid van andere bevredigende alternatieven gekozen moet worden.
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De hiervoor genoemde activiteiten zijn handelingen waarvoor een ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming nodig is. Met het eerder genoemde protocol als uitgangspunt kunt u een
dergelijke ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden voor die situaties waarin er
een daadwerkelijk gevaar is voor de openbare veiligheid en waar er geen andere bevredigende
oplossingen voorhanden zijn.
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek
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drs. J. Smit

