Gemeentelijke aanpak bij overlast van de steenmarter
Meldingen van steenmarteroverlast in- of rond uw
huis kunnen worden gemeld bij het
KlantContactCentrum van de gemeente Dalfsen. Zij
geven de meldingen door aan de
plaagdierenbestrijder(s) van de gemeente.
Signalering van de steenmarter hoeft niet aan de
gemeente doorgegeven te worden.
Verzoek om advies kan worden doorgeven via de
algemene contactgegevens van de gemeente:
14 0529
gemeente@dalfsen.nl

Meer informatie kunt u vinden via de
gemeentelijke website:
www.dalfsen.nl/steenmarter

Nadat de melding is ontvangen neemt de plaagdierenbestrijder van de gemeente indien gewenst contact
op met de melder voor telefonisch advies of voor een afspraak op locatie voor advies.
Tijdens deze afspraak beoordeeld de plaagdierenbestrijder de situatie en adviseert hij de melder/
eigenaar hoe hij/zij om kan gaan met de overlast. Bijvoorbeeld op welke manier er werende maatregelen
genomen kunnen worden om het object steenmarter proof te maken.

Vangen en uitzetten van steenmarters
Wanneer de volksgezondheid en/of de veiligheid in het geding is mag er gebruik
gemaakt worden van de ontheﬃng van de provincie Overijssel voor het vangen
en uitzetten van steenmarters.
Binnen de gemeentegrenzen zijn er twee instanties bevoegd voor het verstrekken
van de ontheﬃng, hierbij geldt de volgende verdeling:
Gemeente Dalfsen, binnen de bebouwde kom
In het steenmarterbeheerplan van de gemeente zijn toetsingscriteria opgenomen
wanneer de gemeente gebruik maakt van de provinciale ontheﬃng. De ontheﬃng
wordt alleen gebruikt bij overlast van huismarters en mits de overlast voldoet aan
de toetsingscriteria uit het beheerplan.
Faunebeheereenheid Overijssel, buiten de bebouwde kom
Nadere informatie over de faunabeheereenheid is te vinden op de website:
http://overijssel.faunabeheereenheid.com/
Mocht er gebruik gemaakt worden van de provinciale ontheﬃng worden de volgende acties
ondernomen:
Op een afstand van 100 meter van de verblijfsplaats wordt een aantrekkelijke
nestgelegenheid gemaakt, de kosten hiervoor komen ten laste van de aanvrager
Na toestemming van de provinciaal toezichthouder worden de dieren gevangen door een
gecertiﬁceerd faunabedrijf met een vangkooi en worden de dieren op een afstand van
maximaal 100 meter losgelaten. Het uitzetten van de steenmarter buiten zijn terratorium is
zinloos. Zijn plaats zal spoedig worden ingenomen door een andere steenmarter. Eventuele
kosten komen voor rekening van de aanvrager.
Kanttekening: Mocht het gaan om een steenmartervrouwtje met jongen dan kan er geen gebruik
gemaakt worden van de provinciale ontheﬃng.

