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Verspreiding deelnemers én steenmarter
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Stefan Vreugdenhil

Hoe ziet de bescherming er uit?
Flora- en faunawet (2002)
Steenmarters mag je niet:
• Doden of verwonden (art. 9)
• Vangen, bemachtigen of met oog daarop opsporen (art. 9)
• Opzettelijk verontrusten (art. 10)
• Verblijfplaatsen verstoren, beschadigen of vernielen (art. 11)
Vast en in functie!
• Vervoeren, onder je hebben of verkopen (art. 13)
Ontheffing nodig bij:
• Ruimtelijke ingreep (art. 75a) via Dienst Regelingen (EZ)
• Overlast en schade (art. 68) via provincie

Waarom is de steenmarter beschermd?
Steenmarter werd veel bejaagd,
o.a. voor de pels
Vanaf 1942 is bejaging verboden
Inmiddels was steenmarter
zeldzaamheid
Sinds jaren ‘80 weer forse
toename
Wettelijke bescherming moet
nieuwe teruggang voorkomen
Verwarring mogelijk met
boommarter

Zorgplicht (art. 2)

Boommarter versus steenmarter

Maar…

Boommarter zeldzamer, geeft zelden overlast
Verspreiding overlapt steeds meer
What’s in a name…
Boommarter

Foto’s: Dick Klees

Steenmarter

Bron: website L1, 16 mei 2013
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…en…

…en…

Bron: website Dagblad van het Noorden, 20 juli 2013

…en…

Bron: website Leeuwarder Courant, 22 augustus 2013

Is deze ‘slechte pers’ terecht?
Vaak erg sensatiegericht
Maar de overlast is er wél
Wat te doen? Biedt handelingsperspectief
• Preventie
• Problemen aanpakken
Praktische voorbeelden komen later
Nu: hoe richt je beleid in?
• Ruimtelijke ingreep
• Overlast

Bron: website Tubantia, 27 juli 2013

…zelfs…

Bron: Dagblad van het Noorden, 26 oktober 2013

Steenmarters en ruimtelijke ingrepen
Steenmarter op Tabel 2 van Flora- en faunawet
Bij ontheffing (of gedragscode) wordt getoetst:
• In welke mate functionaliteit van vaste rust- of verblijfplaatsen
wordt aangetast
• Of gunstige staat van instandhouding in gevaar is (nationaal
niveau)
Ontheffing:
• Wordt normaliter onder voorwaarden verleend
• Alternatieve verblijfplaatsen aanbieden
• Dier verjagen
Potentieel knelpunt: voldoende, tijdig en deskundig onderzoek
Beleid: wijs initiatiefnemers op dit risico in steenmartergebieden
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Steenmarters en overlast
Burger moet aankloppen bij gemeente
Ontheffing nodig? Dan naar provincie
Hier meer problemen dan bij ruimtelijke ingrepen
Waarom?
• Het gaat om burgers, beperkte kennis van soort en regels
• Weten niet waar ze terecht kunnen
• Kans op terugkerende overlast
• Maatregelen voor rekening van burger
• Zien niet waar de bescherming voor dient
Waar leidt dit toe?

Steenmarters en overlast: preventie
Steenmarter straks in het hele land?
Wees voorbereid op aanwezigheid!
Kijk vooruit: maak een beheerplan op gemeenteniveau
• Welke preventieve maatregelen zijn mogelijk?
• Waar meld je overlast?
• Hoe ziet de procedure er uit?
• Welke maatregelen zijn toegestaan als preventie niet heeft
geholpen?
Cruciaal: communiceer proactief over dit plan en herhaal dat

Steenmarters en overlast: oplossen
Zorg voor loket dat hulp biedt:
• Gemeente is aanspreekpunt: investeer in kennis (cursus KAD)
• Capaciteit beperkt? Regel het slim, zoals in Noord-Brabant:
–
–
–
–
–
–

Netwerk van deskundige vrijwilligers, met steun van provincie
Opgezet door Coördinatiepunt Landschapsbeheer & Zoogdiervereniging
Centrale coördinator
Gemeente neemt abonnement
Gemeente belt vrijwilliger bij melding
Vrijwilliger handelt het af en krijgt reiskostenvergoeding

• Vergelijkbaar systeem in Friesland door Landschapsbeheer
Vaak is verstrekken van informatie al afdoende, of gaat het om
andere soort
Grijp in waar het nodig is, maar…
… biedt wel alternatieven voor de steenmarter!

Juridische basis
Provincies zijn bevoegd gezag
Procedures verschillen, trend is: makkelijker maken
Voorbeeld provincie Gelderland:
• Nieuwe beleidslijn in september 2013
• Gemeentes kunnen een ‘generieke’ ontheffing krijgen
• Zij kunnen zo sneller in actie komen
• Zitten voorwaarden aan, zoals:
–
–
–
–
–

Bescherming is uitgangspunt
Doden van steenmarters is verboden
Gemeente-ambtenaar moet steenmartercursus van KAD hebben gevolgd
Bij afdichten verblijfplaats moet alternatief worden geboden
Alleen ingrijpen bij echte overlast, dus niet bij aanwezigheid in schuren

Advies
Uitdaging: samenleven met steenmarters
Hoe?
• Kijk vooruit – de steenmarter verspreidt zich
• Informeer burgers – waar kun je terecht en wat is mogelijk?
• Bied hulp – niet met kluitje in het riet
• Regel juridisch kader – praktische ontheffingverlening, niet elk
geval apart
• Voorkom ‘slechte pers’ – communiceer proactief, stimuleer tijdig
deskundig onderzoek
• Leg uit – vertel waarom steenmarters beschermd zijn
• Help ook de steenmarter – zorg voor alternatieven wanneer de
verblijfplaats wordt weggenomen

Andere provincies geven een ontheffing af o.b.v. een beheerplan
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Dank voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?
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