
 

1 

 

Faunabeheerplan Winterganzen 2017 - 2019 
 

1. Afbakening 
 

Dit Faunabeheerplan Winterganzen 2017 – 2019 vervangt het Faunabeheerplan 2014-2019 
voor ganzen die zich in Fryslân bevinden in de periode van 1 november tot 1 maart. Het heeft 
betrekking op de brandgans (Branta leucopsis), de kolgans (Anser albifrons) en de grauwe gans 
(Anser anser). Dit zijn de in Fryslân meest voorkomende ganzensoorten.  
 
Hoewel de wetgever en internationale verdragen geen onderscheid maken tussen winter- en 
zomerganzen wordt beleidsmatig wel onderscheid gemaakt tussen winterganzen in de periode 
van 1 november tot 1 maart en zomerganzen van 1 maart tot 1 november. Dit faunabeerplan 
heeft daarmee alleen betrekking op winterganzen in de periode van 1 november tot 1 maart. 
Voor ganzen in de periode tussen 1 maart en 1 november blijft het Faunabeheerplan 2014 -
2019 van kracht. 
 
Directe aanleiding tot het opstellen van dit faunabeheerplan is de (sinds 1 juli 2017 gewijzigde) 
Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 (Verordening). Deze heeft betrekking op 
een langere periode van 1 november tot 1 juni. De Verordening is de basis voor het verlenen 
van vrijstelling van het verbod om ganzen te doden.  
 
Voor algemene zaken, zoals de beschrijving en kaart van het werkgebied van de FBE1, wordt 
verwezen naar het Faunabeheerplan 2014-2019, dat in 2017 al eerder geactualiseerd en 
aangevuld is voor jacht- en vrijgestelde soorten, zie https://www.faunabeheereenheid.nl .         
 
 

 

2. Kaders 
 
De Stichting Faunabeheereenheid Fryslân heeft als onafhankelijk orgaan de wettelijke taak 
om het provinciale faunabeleid uit te voeren. Zij heeft daarom dit Faunabeheerplan 
Winterganzen 2017 - 2019 vastgesteld. Het faunabeheerplan is geschreven binnen de 
wettelijke kaders die vastgelegd zijn in de Wet natuurbescherming (Wnb), het Besluit 
natuurbescherming (Bnb), de Regeling natuurbescherming, de (sinds 1 juli 2017 gewijzigde) 
Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 (Verordening) en het beleid van de op 12 
juli 2017 door Provinciale Staten vastgestelde Fryske Guozzeoanpak 2017-2020. In de vervolg 
hoofdstukken wordt steeds (cursief) geciteerd wat de kaders hierover zeggen en vervolgens 
hoe de FBE die ten uitvoer gaat brengen. Aan de beleidswijziging is de Evaluatie 2017 
(Evaluatie) van de Fryske Guozzeoanpak 2014 voorafgegaan. Alle genoemde documenten zijn 
bijlagen bij dit ganzenbeheerplan en staan op de website van de FBE 2 . 
 

                            

1Conform Verordening art. 3.4 lid 1 sub a en b 
2 https://www.faunabeheereenheid.nl/  Friesland  

https://www.faunabeheereenheid.nl/
https://www.faunabeheereenheid.nl/
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3. Wet natuurbescherming 
 

Tekst artikel Invulling in Faunabeheerplan 

Artikel 3.1 Wnb.  

1 Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende 
vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden 
of te vangen. 

4 Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

5 Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de 
storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van 
de desbetreffende vogelsoort. 

Brand-, kol- en grauwe ganzen 
vallen hieronder. 

Artikel 3.3 Wnb  

Lid 2 Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van 
verboden als bedoeld in artikel 3.1 …. 

Zie Verordening. 

Lid 4 Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien 
is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 

Zie hoofdstuk 10. 

b. zij is nodig:  

1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;  

2°. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

3°. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen,        
visserij of wateren; 

4°. ter bescherming van flora of fauna ….. 

De ontheffing is nodig ter 
voorkoming van schade aan 
gewassen. 

c. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van 
instandhouding van de desbetreffende soort. 

Zie hoofdstuk 12. 

Lid 5 In een ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling worden in elk geval 
voorschriften opgenomen, onderscheidenlijk regels gesteld, over:  

 

a. de middelen, installaties of methoden voor het vangen of doden, 
waarbij enkel het gebruik wordt toegestaan van bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen middelen, installaties of 
methoden; 

Zie artikel 3.9 Bnb 
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b. de tijd en plaats waarvoor de ontheffing of vrijstelling geldt, en 

c. de wijze waarop het risico voor het behoud van de vogelstand wordt 
beperkt. 

 

Artikel 3.12 Wnb  

1 Er zijn faunabeheereenheden die voor hun werkgebied een 
faunabeheerplan vaststellen. Het duurzaam beheer van populaties van 
in het wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende 
dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht geschieden 
overeenkomstig het faunabeheerplan. 

Populatiebeheer is geen 
uitgangspunt van beleid bij 
winterganzen; de nadruk ligt 
op  schadebestrijding 
plaatsvinden met 
ondersteunend afschot.  

3 Faunabeheereenheden stellen een of meer faunabeheerplannen vast 
voor hun werkgebied… 

Hiertoe dit faunabeheerplan. 

4 Onderdeel van het faunabeheerplan zijn passende en doeltreffende 
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door 
in het wild levende dieren. 

Zie hoofdstuk 10 en 12.  

5 Ten behoeve van een planmatige en doelmatige aanpak van het 
faunabeheer wordt het faunabeheerplan onderbouwd door 
trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het 
gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is. 

Zie hoofdstukken 7 t/m 9. 

9 Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in hun 
provincie werkzame faunabeheereenheden en de door de 
faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplannen voldoen. Deze 
regels kunnen in elk geval betrekking hebben op: 

        a. de omvang en begrenzing van het werkgebied van de 
faunabeheereenheid; 

        b. de aard, omvang en noodzaak van de op grond van het 
faunabeheerplan te verrichten handelingen waarvoor een ontheffing als 
bedoeld in artikel 3.17 wordt verleend of waartoe opdracht wordt 
verleend op grond van artikel 3.18; 

        c. de wijze waarop en de perioden waarin de handelingen, bedoeld 
in onderdeel b worden verricht, en …. 

Zie onder Verordening 

Artikel 3.15 Wnb  

4 Provinciale staten verlenen bij verordening een vrijstelling als bedoeld 
in artikel 3.3, tweede lid, 3.8, tweede lid, 3.10, tweede lid, in samenhang 
met artikel 3.8, tweede lid, voor de bestrijding van schadeveroorzakende 
vogels en dieren als bedoeld in het derde lid uitsluitend aan 
grondgebruikers. 
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5 De vrijstelling, bedoeld in het tweede en vierde lid, wordt verleend voor 
handelingen op door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in 
of aan door hem gebruikte opstallen, ter voorkoming van in het lopende 
of daarop volgende jaar dreigende schade op deze gronden, in of aan 
deze opstallen, of in het omringende gebied. 

 

6 De schade, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid, heeft uitsluitend 
betrekking op:         a. door vogels veroorzaakte: 

1°. belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij, wateren, of 
2°. schade aan flora of fauna; …. 

Het gaat bij winterganzen 
uitsluitend om schade aan 
gewassen. 

7 De grondgebruiker kan bij schriftelijke en gedagtekende toestemming 
de hem ingevolge het tweede tot en met vijfde lid toegestane 
handelingen door een wildbeheereenheid of anderen doen uitoefenen. 

 

 

 

4. Besluit natuurbescherming 
 

Tekst artikel Invulling in Faunabeheerplan 

Artikel 3.9 Bnb  

Lid 1 Als middelen als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, van 
de wet worden aangewezen:         a. geweren, b. honden, niet zijnde lange 
honden, c. haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds, d. kastvallen, e. 
vangkooien, f. vangnetten, g. eendenkooien, h. bal-chatri, en i. slag-, snij- 
of steekwapens. 

Als middelen om winterganzen 
te verjagen of te doden wordt 
uitsluitend gebruik gemaakt van 
geweren, honden en  zonodig 
slag-, snij- of steekwapens, zie 
ook lid 7. 

Lid 2 Als methoden als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, van 
de wet worden aangewezen: 

c. het vangen met gebruikmaking van lokvogels; 

d. het vangen met gebruikmaking van een middel waarmee lokgeluiden 
kunnen worden gemaakt; 

e. het vangen of doden met gebruikmaking van een geweer, waarbij 
wordt gehandeld in afwijking van de regels, gesteld in de artikelen 3.12, 
3.13, 3.14, 3.15 of 3.16, inzake: 4°. het gebruik van het geweer: – voor 
zonsopgang of na zonsondergang, 

g. het vangen met gebruikmaking van lokvoer. 

Aan methoden om winterganzen 
te verjagen of te doden wordt 
uitsluitend gebruik gemaakt van 
niet levende lokvogels, lokfluit en 
van het geweer vanaf 
zonsopkomst, zie hoofdstuk 10 
en 12. 
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Lid 7 De aanwijzing van slag-, snij- of steekwapens, bedoeld in het eerste 
lid, aanhef en onderdeel i, geldt alleen voor het doden van in nood 
verkerende, gewonde vogels, door personen die aantoonbaar de nodige 
kennis en vaardigheden bezitten om deze taak humaan en doeltreffend 
uit te voeren, en ingeval er redelijkerwijs geen alternatief middel 
voorhanden is met minder mogelijke nadelige gevolgen voor het welzijn 
van het desbetreffende dier. 

 

Lid 8 De aanwijzing van lokvogels, bedoeld in het tweede lid, aanhef en 
onderdeel c, geldt, indien het levende lokvogels betreft, uitsluitend 
indien: 

a. het eksters, kauwen, zwarte kraaien, ganzen, eenden of spreeuwen 
betreft, die worden gebruikt voor het vangen van eksters, kauwen, 
zwarte kraaien, ganzen, eenden, onderscheidenlijk spreeuwen met 
vangkooien, kastvallen of vangnetten; 

b. de vogels zijn gefokt; 

c. de vangkooien en kastvallen zodanig zijn vervaardigd dat in de kooi of 
val geen lichamelijk contact mogelijk is tussen de lokvogel en het te 
vangen dier; 

d. de vogels niet verminkt of blind zijn, en 

e. de vogels beschikken over voldoende voedsel, water, lucht, beschutting 
en bewegingsruimte en worden ook overigens gehouden 
overeenkomstig de eisen gesteld bij of krachtens de Wet dieren. 

Er wordt geen gebruik gemaakt 
van levende lokvogels. 

Artikel 3.12 Bnb  

Lid 1 Een jachtveld als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, van 
de wet, heeft: 

a. een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 40 hectare, per 
jachthouder die in zijn hoedanigheid als jachthouder gerechtigd is tot het 
uitoefenen van de jacht in dat jachtveld, en 

b. zodanige afmetingen dat in het jachtveld een cirkel met een straal van 
ten minste 150 meter kan worden beschreven. 

 

Artikel 3.16 Bnb  

Lid 1 Het is verboden een geweer ter uitoefening van het bepaalde bij of 
krachtens de wet te gebruiken: a. voor zonsopgang en na 
zonsondergang;…. 

Dit is niet aan de orde in dit 
faunabeheerplan. 
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5. Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 
 

Tekst artikel Invulling in Faunabeheerplan 

§ 3.1 Doelstelling en reikwijdte faunabeheerplan  
Artikel 3.1 
1. Het faunabeheerplan is gericht op een duurzaam beheer van in 
het wild levende diersoorten alsmede op de bestrijding van 
schadeveroorzakende dieren en de uitoefening van de jacht.  

Bij winterganzen gaat het 
uitsluitend om schadebestrijding  

2. Bij het duurzaam beheer wordt rekening gehouden met de 
effecten van de voorgenomen handelingen op de 
populatiegrootte, het habitatgebruik en de staat van 
instandhouding van de beschreven soorten gedurende de 
planperiode.  

Zie hoofdstuk 12. 

Artikel 3.3  
1. De geldigheidsduur van een faunabeheerplan bedraagt ten 
hoogste vijf jaren.  

2. Gedeputeerde staten kunnen op verzoek van de 
faunabeheereenheid de in het eerste lid genoemde termijn met 
maximaal 24 maanden verlengen.  

3. Wijziging van een faunabeheerplan behoeft goedkeuring van 
gedeputeerde staten.  

De geldigheidsduur van dit 
Faunabeheerplan is t/m 2019. 

§ 3.3 Eisen aan een faunabeheerplan  
Artikel 3.4 

 

1. Een faunabeheerplan bevat ten minste:  
a. een beschrijving van het werkgebied van de 
faunabeheereenheid en een duidelijke afbakening met de 
gebieden of locaties waarover het werkgebied van de 
faunabeheereenheid zich niet uitstrekt, inclusief het leefgebied van 
soorten als bedoeld in artikel 3.12, derde lid, van de wet waarop 
het plan mede betrekking heeft;  

b. een kaart waarop de begrenzing van het gebied waarop het 
faunabeheerplan betrekking heeft is aangegeven;  

Zie het Faunabeheerplan 2014-
2019 

c. kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten 
ten aanzien waarvan een duurzaam beheer of schadebestrijding 
noodzakelijk wordt geacht, gebaseerd op trend-tellingen, met 
inbegrip van gegevens over de aanwezigheid van de populaties in 
het betrokken gebied gedurende het jaar.  

Zie hoofdstukken 7 t/m 9 
Aantalsontwikkeling  

2. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen met 
betrekking tot de in een faunabeheerplan op te nemen gegevens.  

Dit is niet van toepassing. 
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Artikel 3.5  
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.4 bevat het 
faunabeheerplan inzake populatiebeheer en schadebestrijding van 
diersoorten ten minste:  
a. een onderbouwing van de noodzaak van schadebestrijding, 
waaronder een onderbouwde verwachting van de mate waarin 
belangen als bedoeld in artikel 3.3, vierde lid, onderdeel b, onder 1 
tot en met 4, artikel 3.8, vijfde lid, onderdeel b, onder 1 tot en met 
3 en artikel 3.10, tweede lid, onderdeel b tot en met h, van de wet 
zouden worden geschaad indien niet tot schadebestrijding zou 
worden overgegaan;  

Zie hoofdstuk 6 
Schadeontwikkeling 

b. per diersoort en gewas een beschrijving van de aard en omvang 
van de getaxeerde schade in de vijf jaren voorafgaand aan de 
periode waarop het faunabeheerplan betrekking heeft, 
onderverdeeld naar de verschillende wildbeheereenheden;  

Zie hoofdstuk 6 
Schadeontwikkeling 

c. per diersoort:  
1°. een beschrijving van de handelingen die in de vijf jaren 
voorafgaand aan de periode waarop het faunabeheerplan 
betrekking heeft zijn verricht om schade te voorkomen of te 
beperken, waaronder het naar soort onderscheiden aantal gedode 
dieren;  

2°. een beschrijving van het effect van de in het vorige lid bedoelde 
uitgevoerde handelingen, voor zover kwantitatieve gegevens 
beschikbaar zijn;  

3°. een beschrijving en onderbouwing van de aard en de noodzaak 
van maatregelen of handelingen ter voorkoming of beperking van 
schade, alsmede een beschrijving van de locaties waar en de 
perioden in het jaar waarin deze plaats dienen te vinden;  

4°. een beschrijving van het verwachte effect van de voorgenomen 
maatregelen en handelingen.  

Ad c.1. Zie hoofdstuk 10  

Ad c.2. Zie hoofdstuk 6. 

Ad c.3 en 4. Zie hoofdstuk 12. 

 

d. per diersoort waarvoor populatiebeheer wordt voorgestaan een 
onderbouwing van de huidige en gewenste stand van de populatie, 
inclusief een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van 
de handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand 
te bereiken; 

Populatiebeheer is geen 
uitgangspunt van beleid bij 
winterganzen; de nadruk ligt op  
schadebestrijding plaatsvinden 
met ondersteunend afschot. 

2. Indien de handeling doden met het geweer als maatregel 
noodzakelijk wordt geacht een beschrijving waarom inzet van 
preventieve maatregelen, alternatieve handelingen of 
handelwijzen naar verwachting niet tot een bevredigend resultaat 
zullen lijden.  

Zie hoofdstuk 10. 

Artikel 5.5 Verordening  
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1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.4 is het de 
grondgebruiker slechts toegestaan gebruik te maken van de aldaar 
bedoelde vrijstelling binnen de door de provincie aan te wijzen 
ganzenfoerageergebieden gedurende de periode dat deze gebieden 
als zodanig zijn aangewezen voor zover gebruikmaking van de 
vrijstelling niet leidt tot opzettelijke verontrusting van de aldaar 
aanwezige trekganzen 

2. Indien de grondgebruiker de ingevolge de vrijstelling toegestane 
handelingen door een ander laat uitoefenen is deze ander gehouden 
aan de verplichting ingevolge het eerste lid te voldoen.  

3. Het handelen in strijd met het eerste lid wordt geacht te leiden 
tot een verstoring van wezenlijke invloed op de staat van 
instandhouding van op grond van internationale afspraken strikt te 
beschermen trekganzen.  

4. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor de 
opstallen voor zover het door de grondgebruiker gebruikte opstallen 
en de daarbij behorende erven betreft.  

De FBE wijst op dit artikel bij het 
verstrekken van machtigingen 
voor ondersteunend afschot. 

§ 5.4 Schadebestrijding ganzen  

Artikel 5.6 Verordening 

 

1.1 Gezien Artikel 3.15, vierde lid, van de wet is het de 
grondgebruiker, in afwijking van het bepaalde in de Artikelen 3.1, 
eerste tot en met vierde lid en 3.5, eerste tot en met vierde lid, van 
de wet toegestaan, ter voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen, kol-, brand- en grauwe ganzen opzettelijk te verstoren 
en te doden op de door hem gebruikte percelen welke zijn beteeld 
met:  

a. kwetsbare gewassen of  
b. na 1 augustus volledig nieuw ingezaaide percelen gras van 

minder dan 1 hectare en percelen beteeld met overjarig en 
doorgezaaid gras;  

voor zover de schadebestrijding plaatsvindt buiten de 
ganzenfoerageergebieden of soort-specifieke 
ganzenfoerageergebieden gedurende de periode waarin bedoelde 
gebieden als zodanig door gedeputeerde staten zijn begrensd en de 
zich binnen deze gebieden aanwezige beschermde ganzen niet 
opzettelijk worden verontrust.  

Zie hoofdstuk 10. 

1.2 Het doden van de onder lid 1.1 genoemde soorten is niet 
toegestaan indien de jaarlijks door gedeputeerde staten vast te 
stellen maximale aantallen afgeschoten dieren zijn bereikt, 
gerekend vanaf 1 oktober van enig jaar tot uiterlijk 31 mei van het 
daarop volgende jaar.  

Zie hoofdstuk 13. 

1.3 De Faunabeheereenheid rapporteert aan gedeputeerden staten 
onverwijld indien de aantallen gedode ganzen de jaarlijks 
vastgestelde waarschuwingsgrens hebben bereikt, het bepaalde in 
lid 16 is van overeenkomstige toepassing.  

Zie hoofdstuk 13. 
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1.4 Indien er geen vastgestelde maatwerkafspraken zijn mogen in 
een zone van 150 meter, gerekend vanaf de grens van de nachtelijke 
slaapplaatsen, of indien deze zijn gelegen in een speciale 
beschermingszone, de grens van deze zone, de in deze paragraaf 
genoemde soorten niet worden verontrust, verjaagd noch 
afschoten. 

Zie hoofdstuk 12. 

2. Handelingen als bedoeld in het eerste lid mogen tevens worden 
verricht vanaf een direct aan het schadeperceel grenzende locatie.  

 

3. Handelingen als bedoeld in het eerste lid worden verricht 
overeenkomstig het faunabeheerplan en onder de navolgende 
voorwaarden en beperkingen.  

 

4. De in het eerste lid genoemde ganzensoorten mogen slechts 
worden gedood ter ondersteuning van verjaging van zonsopkomst 
tot zonsondergang.  

 

5. Aan verjaging ondersteunend afschot is niet toegestaan:  
a. op in de nachtelijke rustgebieden verblijvende ganzen;  
b. op vanuit de nachtelijke rustgebieden opvliegende 
ganzen;  

c. op ganzen die op een hoogte van meer dan 35 meter 
vliegen.  

Zie hoofdstuk 12. 

8. Van de in het eerste lid bedoelde vrijstelling mag op percelen 
beteeld met kwetsbare gewassen (of op een direct daaraan 
grenzende locatie) slechts gebruik worden gemaakt na het 
gelijktijdig (aantoonbaar) toepassen van tenminste twee typen 
preventieve verjaagmiddelen, te weten een akoestisch en een 
visueel middel. Het jachtgeweer is na zonsondergang niet meer 
toegestaan als akoestisch middel. 

Zie hoofdstuk 10. 

9. Van de in het eerste lid bedoelde vrijstelling mag op percelen met 
na 1 augustus volledig nieuw ingezaaid gras van minder dan één 
hectare en percelen beteeld met overjarig en doorgezaaid gras (of 
op een direct daaraan grenzende locatie), gebruik worden gemaakt 
zonder dat preventieve verjaagmiddelen hoeven te worden 
toegepast. 

 

10. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling voor het doden van 
ganzen geldt alleen voor de grondgebruiker die in het bezit is van 
een door de faunabeheereenheid als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid verstrekt meldingsbewijs. De grondgebruiker kan het 
meldingsbewijs aanvragen bij de faunabeheereenheid onder 
opgave van ten minste naam, adres, postcode en woonplaats van 
de grondgebruiker, het schadegewas en de oppervlakte daarvan.  

Zie hoofdstuk 13. 

11. De grondgebruiker aan wie een in het tiende lid bedoeld 
meldingsbewijs is verstrekt, is verplicht een rapportage 
overeenkomstig een door de faunabeheereenheid voorgeschreven 
wijze in te dienen. 

Zie hoofdstuk 13. 
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12. Indien de grondgebruiker de ingevolge de vrijstelling toegestane 
handelingen door een ander laat uitoefenen is het de 
jachtaktehouder slechts toegestaan het hagelgeweer te gebruiken 
als middel.  

 

13. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.4, eerste lid van de Wet 
is het gebruik van lokfluit, lokgans en elektronische lokmiddelen 
toegestaan. 

Zie hoofdstukken 10 en 12. 

14. In gezelschap van de rechtmatige gebruiker van de vrijstelling 
mogen per oppervlakte beteeld gewas tot 25 hectare ten hoogste 
twee andere jachtaktehouders gebruik maken van de in het eerste 
lid genoemde bevoegdheden. Voor elke 25 hectare dat de 
oppervlakte groter is mogen drie extra jachtaktehouders worden 
ingezet. Binnen een straal van 150 meter mogen maximaal drie 
jachtaktehouders op een beteeld gewasperceel of direct daaraan 
grenzende locatie aanwezig zijn. 

 

15. Ringen en halsbanden die aan gedode vogels worden 
aangetroffen moeten, onder vermelding van datum en plaats van 
afschot, worden opgezonden aan het Vogeltrekstation, postbus 50, 
6700 AB te Wageningen. Dit kan (bij voorkeur) ook digitaal op 
www.geese.org; indien de gans alleen een metalen ring heeft kan 
dit gemeld worden op www.griel.nl. 

 

16. Over de uitvoering van de vrijgestelde handelingen als bedoeld 
in het eerste lid wordt aan gedeputeerde staten jaarlijks 
gerapporteerd door de faunabeheereenheid in het door de 
Faunabeheereenheid uit te brengen verslag bedoeld in artikel 3.12, 
achtste lid, van de wet. De rapportage bevat in ieder geval een 
overzicht van de grondgebruikers aan wie een meldingsbewijs als 
bedoeld in het tiende lid is verstrekt (onder opgave van naam, adres, 
postcode en woonplaats); op welke gewassen de schadebestrijding 
heeft plaatsgevonden; het aantal gedode kol-, brand- en grauwe 
ganzen en de afschotdata. 

Zie hoofdstuk 13 

 

 

 

  

http://www.griel.nl/
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6. Schadeontwikkeling 
 

De schadeontwikkeling per ganzensoort en per jaar is voor de gehele provincie als volgt: 

Jaar Brandgans Kolgans 
Grauwe 
gans 

Totaal 

2010  € 1.538.611   € 1.486.655   €    869.469   € 3.894.735  

2011  € 2.580.884   € 2.210.483   € 1.147.040   € 5.938.407  

2012  € 2.111.422   € 1.661.696   € 1.465.353   € 5.238.471  

2013  € 3.363.443   € 1.713.640   € 1.166.430   € 6.243.513  

2014  € 3.363.443   € 1.600.498   € 1.329.200   € 6.293.141  

2015  € 2.901.814   € 2.822.225   € 1.832.568   € 7.556.607  

2016  € 4.019.831   € 2.235.929   € 1.690.192   € 7.945.952  

Bron: Faunafonds 3000, gegevens per 1-6-2017 

Het is niet goed mogelijk om deze schade uit te splitsen naar de maanden november t/m februari, 
omdat schadetaxatie achteraf plaatsvindt bij de eerste snede. Uit de oplopende schadebedragen 
blijkt de noodzaak van schadebestrijding 3 . De Evaluatie 2017 (Evaluatie) van de Fryske 
Guozzeoanpak 2014 bevat een nadere beschrijving van de schadeontwikkeling. De 
schadeoppervlakte neemt niet toe, maar het getaxeerde schadebedrag wel.4 

 

 

 

                            

3 Conform Verordening art. 3.5 lid 1 sub a 
4  Evaluatie hoofdstuk 6, conform Verordening art. 3.4 lid 1 sub c en art. 3.5 lid 1 sub b.; voor schade per WBE zie 
jaarrapportages FBE. 
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7. Aantalsontwikkeling brandgans 
 

Landelijk 

Volgens Sovon bedroeg het geschatte maximum aantal in de winter en op doortrek in de 
maand februari 2009-2014 660.000 – 860.000 exemplaren. Figuur 1 toont de landelijke 
verspreiding in de winter.  
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De Brandgans is op weg om de Kolgans voorbij te streven als talrijkste in Noordwest-Europa 
overwinterende gans. Ook in Nederland zijn de aantallen enorm gestegen, met in sommige winters 
meer dan 800.000 exemplaren, overeenkomend met 80% van de flyway-populatie. De verspreiding 
bleef tot rond 1990 sterk beperkt tot Friesland en het Wadden-, IJsselmeer- en Deltagebied. Daarna 
veroverde de Brandgans ook het binnenland. Hier neemt hij, in tegenstelling tot de kustgebieden, 
ook recent nog toe. Piekaantallen in het binnenland worden doorgaans in de nawinter geteld. Koud 
winterweer leidt tot enige herverdeling binnen ons land: relatief lage aantallen in Noord-Nederland 
en relatief hoge aantallen in het zuidelijk deel.  

Volgens Sovon is de staat van instandhouding van de brandgans als niet-broedvogel in 
Nederland gunstig.  

 
Provinciaal 

 

In Fryslân is bij de brandgans als watervogel sprake van een sterke toename vanaf 1980 en 
van een matige toename vanaf 2004.  
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De voorlopige verspreidingskaart van het Atlasproject van Sovon toont de provinciale 
verspreiding van de brandgans in de winter.  

Bron: www.sovon.nl/vogelatlas 
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8. Aantalsontwikkeling kolgans 
 

Landelijk 

Volgens Sovon bedroeg het geschatte maximum aantal in de winter en op doortrek in de 
maand januari 2009-2014 820.000 – 970.000 exemplaren. Figuur 1 toont de landelijke 
verspreiding in de winter.  

 

 

 

 

Kolganzen zijn voornamelijk aanwezig van oktober tot en met maart, met de hoogste 
aantallen midden in de winter. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 Kolganzen in ons land, 
80% van de wereldpopulatie. De grootste concentraties houden zich op in graslanden in 
Friesland en het rivierengebied. Strenge vorst en zware sneeuwval kan leiden tot een leegloop 
uit Noordoost-Nederland (en toenemende aantallen in Zuidwest-Nederland en het 
rivierengebied), soms ook tot een massale toestroom of doortrek van vogels die eerst 
oostelijker pleisterden. De landelijke aantallen namen sinds 1975 fors toe. Dit berust deels op 
een herverdeling van binnen Europa overwinterende Kolganzen en verlaagde jachtdruk. 
Tegelijkertijd arriveerde de voorhoede steeds vroeger en namen Kolganzen nieuwe 
pleisterplaatsen buiten de traditionele in gebruik. Kolganzen blijven overigens niet langer 
hangen dan voorheen: in zachte winters trekt al een fors deel weg in februari. De in Nederland 
overwinterende aantallen zijn sinds 2005 stabiel; dat de seizoensgemiddelden nog toenamen 
komt vooral doordat grote aantallen soms al vroeg in de herfst arriveren. 
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Volgens Sovon is de staat van instandhouding van de kolgans als niet-broedvogel in Nederland 
gunstig.  

 

Provinciaal 

 

In Fryslân is bij de kolgans als watervogel sprake van een matige toename vanaf 1980 en van 
vanaf 2004 is de soort stabiel.  

 

 

De voorlopige verspreidingskaart van het Atlasproject van Sovon toont de provinciale 
verspreiding van de kolgans in de winter.  
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Bron: www.sovon.nl/vogelatlas 

 

 

9. Aantalsontwikkeling grauwe gans 
 

Landelijk 

Volgens Sovon bedroeg het geschatte maximum aantal in de winter en op doortrek in de 
maanden november-december 2009-2014 520.000 – 580.000 exemplaren. Figuur 1 toont de 
landelijke verspreiding in de winter.  
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De aantallen stegen vanaf 1975 enorm, een gevolg van de toegenomen Noordwest-Europese 
broedpopulatie inclusief de Nederlandse. De aantallen zijn het hoogst in najaar en winter, 
wanneer de omvangrijke eigen populatie (grotendeels standvogels) aanvulling uit Noord- en 
Oost-Europa krijgt. Rond 2010 ging het om maximaal een half miljoen Grauwe Ganzen, 
verdeeld over het hele land maar met accenten in het Deltagebied en rivierengebied. Streng 
winterweer heeft weinig effect op aantallen en verspreiding. In juni en juli ruien Grauwe 
Ganzen de slagpennen en zoeken ze veilige rietmoerassen op. Lange tijd fungeerden de 
Oostvaardersplassen als ruiplek voor tienduizenden vogels uit zowel Nederland als elders in 
Europa. Tegenwoordig ruien ook veel Grauwe Ganzen in de broedregio en is het aantal 
ruigebieden in heel Europa sterk gegroeid. Nog steeds ruien echter ook buitenlandse vogels 
in ons land. 

Volgens Sovon is de staat van instandhouding van de grauwe gans als niet-broedvogel in 
Nederland gunstig.  
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Provinciaal 

 

In Fryslân is bij de grauwe gans als watervogel sprake van een sterke toename vanaf 1980 en 
van een matige toename vanaf 2004.  

 

 

De voorlopige verspreidingskaart van het Atlasproject van Sovon toont de provinciale 
verspreiding van de grauwe gans in de winter.  
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Bron: www.sovon.nl/vogelatlas 

 

 

10. Doel en middelen 
 

Doelstelling van de Fryske Guozzeoanpak is om de vraatschade aan landbouwgewassen door 
met name winterganzen jaarlijks te laten dalen met 5 – 10%, tot er sprake is van een 
maatschappelijk aanvaardbare schadehoogte. Daarbij wordt de duurzame instandhouding van 
de internationaal beschermde ganzenpopulaties gegarandeerd.  
 

Als maatregel bij schadebestrijding gaat het primair om verjaging van ganzen 5  van 
schadepercelen naar foerageergebieden6. Afschot is daarbij ondersteunend aan die verjaging, 
maar geen doel op zich. Ondersteunend afschot wordt hierbij gedefinieerd als: ̀ het doden van 
ganzen ter verjaging van soortgenoten uit een gebied of van percelen waar ze schade 
veroorzaken, dreigen te veroorzaken, of hebben veroorzaakt, waarbij gebleken is dat andere 
verjagingsmethoden niet het gewenste effect hebben gesorteerd’.  

 

                            

5 conform Wnb Artikel 3.12 lid 4. 
6 conform Verordening Artikel 5.6 lid 1.1. 
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Bij kwetsbare gewassen mag volgens Artikel 5.6 lid van de Verordening door de grondgebruiker 
slechts gebruik worden gemaakt van de vrijstelling na het gelijktijdig (aantoonbaar) toepassen van 
tenminste een akoestisch en een visueel verjaagmiddel. Op grasland is dit niet aan de orde.  Hierdoor 
zijn in het Fauna Registratie Systeem consequent alle (preventieve) maatregelen geregistreerd welke 
zijn toegepast op percelen met kwetsbare gewassen, maar onvolledig op grasland. Voor zover 
verjaagacties op grasland wel hebben plaatsgevonden, was er geen noodzaak deze te registreren 
omdat er geen consequenties aan waren verbonden met betrekking tot een eventuele 
tegemoetkoming in schade. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Elektronische geluidsgolven 

Flitslampen 

Flitsmolens 

Geweer (als akoestisch middel) 

Kleppermolentjes 

Knalapparaat 

Landbouwvoertuigen 

Nabootsing roofvogel 

Schriklint/koord 

Stokken met linten / vlaggen 

Vangkooi 

Verjaging overig 

Vlaggen 

Vogelafweerpistool 

Vogelverschrikkers 

Anders 

0 

0 

23 

694 

0 

11 

247 

2 

33 

37 

1 

2082 

25 

74 

12 

1153 

3 

0 

58 

449 

0 

7 

185 

2 

4 

13 

1 

1094 

5 

32 

4 

497 

0 

0 

0 

384 

0 

3 

224 

0 

0 

17 

0 

951 

1 

62 

1 

510 

Bejaagd 5.553 5.871 3.224 

Totaal 9.947 8.225 5.377 

Bron: Fauna Registratie Systeem 

Desondanks is een groot aantal acties ter bestrijding van landbouwschade door ganzen uitgevoerd, 
zie tabel. Het geringe aantal bejagingsacties in het seizoen 2016-2017 is voor een groot deel 
veroorzaakt door het verbod, c.q. het dringende advies om geen vogels te verjagen in verband met 
de vogelgriep in december 2016. Bejaging, i.c. ondersteunend afschot, is veruit de meest toegepaste 
methode ter bestrijding van landbouwschade.  
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Een oordeel over de effectiviteit van de verschillende bestrijdingsmethoden is op basis van de 
gegevens niet te maken. De algemene indruk is dat deze niet zeer effectief zijn, omdat dieren snel 
wennen aan passieve preventieve middelen, zoals het plaatsen van vlaggen en vogelverschrikkers7. 
Tegengaan van gewenning kan worden bereikt door de afweermiddelen in combinatie en op 
onregelmatige tijdstippen of plaatsen in te zetten. Actieve maatregelen (persoonlijke verjaging) zijn 
effectiever. De ervaring in het veld leert dat combinaties met afschot de effectiviteit van 
afweermiddelen in het algemeen doen toenemen. Het Faunafonds heeft een aantal effectenstudies 
op stapel, waarbij de reproduceerbaarheid en langetermijneffecten van de diverse schade werende 
middelen of groepen van middelen zal worden onderzocht. Momenteel zijn maatregelen en 
schadegegevens alleen op het niveau van provincie-brede jaartotalen te koppelen. In de toekomst 
komen mogelijk aanvullende analysemogelijkheden ook op het niveau van individuele 
schadegevallen beschikbaar, in het bijzonder m.b.t. de effectiviteit van schadebestrijding en de rol 
van afschot daarin, wanneer een koppeling tussen FRS en gegevens uit het Faunafonds-3000 
systeem tot stand gebracht is. 

Een actueel overzicht met welke preventieve maatregelen gewasschade door ganzen kan 
worden voorkomen of beperkt staat in de ‘Faunaschade Preventie Kit Ganzen’ van BIJ12-
Faunafonds, zie  

http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/faunaschade-preventiekit-fpk/ganzen/ 

Door middel van communicatie bevordert de FBE het gebruik van (hand)lasers, alarmpistolen en 
drones door grondgebruikers en niet jagende participanten en ganzenverjaagteams. Hoewel het 
toepassen van lokmiddelen een aspect kan vormen van populatiebeheer, past de FBE het gebruik 
van de lokfluit en de lokgans toe in het kader van intensivering van de schadebestrijding. Deze dienen 
ter vergroting van de effectiviteit en ter verhoging van de weidelijkheid van het gepleegde afschot.   

 

 

11. Machtigingen en afschot 
 

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal machtigingen dat door de FBE is verstrekt om 
schade door winterganzen te voorkomen of te beperken.  
 

Tabel: Aantal uitgegeven machtigingen vrijstelling winterganzen 

 jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun tot 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

   598 

422 

403 

464 

603 

518 

170 

81 

103 

84 

73 

139 

6 

4 

8 

    1.322 

1.183 

1.171 

Bron: Fauna Registratie Systeem 

                            

7 Conform Verordening art. 3.5 lid 2 

http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/faunaschade-preventiekit-fpk/ganzen/
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De omvang van het (ondersteunend) afschot over winter en zomer samen8 bedroeg in de 
afgelopen jaren: 

Afschot Brandgans Kolgans Grauwe Gans Totaal 

2014-2015 3.835 32.321 26.156 62.312 

2015-2016 10.067 25.001 24.701 59.769 

2016-2017 9.311 13.807 22.916 46.034 

Gemiddeld 7.738 23.710 24.591 56.038 

Bron: Fauna Registratie Systeem 

In december 2016 zijn beduidend lagere aantallen ganzen geschoten in verband met de vogelgriep. 
Desondanks blijkt dat het ondersteunend afschot in de afgelopen jaren onder het regime van de 
Fryske Guozzeoanpak 2014 op jaarbasis niet meer bedragen heeft dan gemiddeld 60.000 ganzen. 

 

12. Toekomstige aanpak en te verwachten resultaat 
 

Omdat in de afgelopen jaren de beoogde schadevermindering niet gerealiseerd is bij het 
gevoerde beheer concludeert de FBE dat er een grotere inspanning geleverd moet worden om 
het doel van de schadebestrijding te realiseren. De Verordening biedt door het afschaffen van 
de winterrust op grasland in de maanden januari en februari en door het toestaan van 
lokmiddelen hiervoor ook ruimere mogelijkheden in de winter. Anderzijds zijn er fysieke 
grenzen aan de verjaaginspanningen die boeren en jagers kunnen leveren en zijn ook de 
afzetmogelijkheden voor geschoten ganzen beperkt. Binnen deze context acht de FBE het 
realistisch de omvang van het (ondersteunend) afschot over winter en zomer samen van circa 
60.000 ganzen over de afgelopen jaren met een factor 1,5  op te voeren. Zij zal zich inspannen 
om het (ondersteunend) afschot met ingang van het seizoen 2017-2018 te brengen op een 
omvang van, naar boven afgerond, maximaal 90.000 ganzen.  

Omdat de schade door brandganzen jaarlijks stijgt, terwijl bij kolganzen zowel schade als 
aantallen al jaren niet meer toenemen is het nodig dat bij het ondersteunend afschot het 
accent komt te liggen op de brandgans. Daarom gaat de FBE in het seizoen 2017-2018 uit van 
een ondersteunend afschot van maximaal 50.000 brandganzen en voor kolgans en grauwe 
gans ieder van maximaal 25.000, waarbij het totaal niet uitkomt boven genoemde 90.000 
ganzen. Het verschil tussen de maxima per soort en het totaal is bedoeld om enige souplesse 
te hebben bij het opvangen van jaarlijkse variatie. 

Dit betekent dat een ruimere periode van enkele jaren nodig zal zijn om de ganzenschade te 
kunnen terugbrengen naar aanvaardbare proporties.  

Omdat in de Fryske Guozzeoanpak reeds is geborgd dat een ondersteunend afschot van 
maximaal 100.000 brandganzen, 75.000 kolganzen en 25.000 grauwe ganzen niet zou leiden 
tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soorten9, geldt dat 
ook voor de door de FBE genoemde lagere afschotmaxima.  

 

                            

8  Het ondersteunend afschot alleen in de maanden november t/m februari bedroeg hierin gemiddeld 3.500 
brandganzen, 11.000 kolganzen, 4000 grauwe ganzen, totaal circa 18.500 ganzen. 
9 Conform artikel 3.3. lid 4 Wnb 
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De FBE verwacht door het intensiveren van de verjaging met ondersteunend afschot binnen 
de maanden november t/m februari, waarop dit faunabeheerplan alleen betrekking heeft, 
een evenredig deel van de schadevermindering te kunnen realiseren. Tegelijkertijd ziet zij de 
inspanning in deze periode als een opmaat voor de periode na 1 maart waarin juist de grootste 
schade optreedt en dus ook de grootste schadevermindering behaald zal moeten worden.  

Om verjaging (zonder ondersteunend afschot) te stimuleren bevordert de FBE naast de reeds 
in het hoofdstuk ̀ Doel en middelen’ beschreven preventieve maatregelen ook het gebruik van 
(hand)lasers, alarmpistolen en drones door grondgebruikers en niet jagende participanten en 
ganzenverjaagteams. De FBE zal grondgebruikers stimuleren om lid te worden van WBE’s en 
de WBE’s ondersteunen bij de invulling van hun nieuwe taken, waaronder het instellen van 
ganzenverjaagteams. 

Hoewel het toepassen van lokmiddelen een aspect kan vormen van populatiebeheer, past de FBE 
het gebruik van de lokfluit en de lokgans toe in het kader van intensivering van de schadebestrijding. 
Deze dienen ter vergroting van de effectiviteit en ter verhoging van de weidelijkheid van het 
gepleegde afschot.   

Een probleem bij het bepalen van het effect van de schadereducerende maatregelen op de 
omvang van de schade is dat schaderegistratie door het Faunafonds niet op perceelsniveau 
plaatsvindt. Gegevens van schademelding bij de FBE (in het Schade Registratie Systeem SRS), 
schadebehandeling bij het Faunafonds (FF3000) en faunabeheer bij de FBE (Fauna Registratie 
Systeem FRS) kunnen daarom niet door de FBE gekoppeld worden. In de toekomst komen 
mogelijk aanvullende analysemogelijkheden ook op het niveau van individuele 
schadegevallen beschikbaar, in het bijzonder m.b.t. de effectiviteit van schadebestrijding en 
de rol van afschot daarin, wanneer een koppeling tot stand gebracht is. De FBE zet zich hier 
voor in. 

De verjaging met ondersteunend afschot van winterganzen mag van 1 november tot 1 maart 
in de gehele provincie10 door de grondgebuiker plaatsvinden. Er zijn vanuit de Verordening 
grenzen gesteld aan de verjaging met ondersteunend afschot bij (belangrijke) slaapplaatsen 
en bij Natura 2000-gebieden die onder de Vogelrichtlijn zijn aangewezen. Daar moet een 
afstand van 150 meter11 tot de grens van de slaapplaatsen, respectievelijk de grens van het 
Natura 2000-gebied worden aangehouden, tenzij er vastgestelde maatwerkafspraken 
gemaakt zijn. Bij foerageergebieden moet een zodanige afstand worden aangehouden dat 
daar verblijvende ganzen niet worden verstoord. 

De FBE streeft ernaar om in overleg met betrokken partijen de voor het winterseizoen 2016-2017 
gemaakte maatwerkafspraken te verlengen tot en met de winter 2019-2020, zijnde de looptijd van 
de Fryske Guozzeoanpak of in geval van Natura 2000-gebieden tot de looptijd van het beheerplan. 
De FBE zal nader communiceren naar grondgebruikers en jagers over de handelwijze om 
grondgebruikers in `witte gebieden’ in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming in 
schade. 

 

 

  
                            

10 Conform Verordening art. 3.1 lid 2 
11 Conform Verordening Art. 5.6 lid 1.4 
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13. Monitoring en evaluatie 
 

Dit faunabeheerplan is een instrument waarmee de Fryske Guozzeoanpak uitgevoerd moet 
worden. Door monitoring moet zichtbaar worden hoe de uitvoering verloopt en daarmee of 
de realisering van de beleidsdoelen op koers ligt. De FBE blijft in haar jaarlijkse rapportage12 
over een aantal parameters rapporteren, zoals het aantal schademeldingen, het aantal 
afgegeven machtigingen voor schadebestrijding, ingezette verjaagmiddelen en 
ondersteunend afschot naar soort, plaats en tijd. Parameters buiten het bereik van de FBE zijn 
bij voorbeeld aantalsontwikkeling (Sovon) en schadeontwikkeling (BIJ12 Faunafonds).  

Sommige parameters worden niet systematisch geregistreerd zoals bij voorbeeld het aantal 
verjagingsacties zonder ondersteunend afschot op grasland door de grondgebruiker zelf en 
de wijze waarop deze plaatsvinden. Vastlegging daarvan zou een grote administratieve last 
betekenen, terwijl deze niet voorgeschreven is om in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming in schade. De FBE zal wel de bij grondgebruikers beschikbare aantallen 
verjaagmiddelen, zoals lasers en drones als parameter hanteren. Voor zover verjaagteams 
tegen een financiële vergoeding verjagingsacties zonder ondersteunend afschot gaan 
uitvoeren zal een rapportage van aantal, plaats en tijd daarvan gebruikt worden als basis voor 
uitbetaling, zodat inzicht verkregen wordt in de omvang hiervan.  

Nieuw is dat de Verordening een veiligheidssysteem introduceert om te voorkomen dat 
ondersteunend afschot de gunstige staat van instandhouding van de in de vrijstelling opgenomen 
soorten in gevaar kan brengen. Deze veiligheid bestaat uit drie niveaus. Een afschotgrens13 , een 
waarschuwingsgrens en een minimum aantal ganzen per soort. Om te voorkomen dat het maximaal 
aantal ganzen dat in enig jaar geschoten mag worden overschreden wordt, zal de FBE aan GS melden 
indien de aantallen gedode ganzen de jaarlijks vastgestelde waarschuwingsgrens14 hebben bereikt. 
Gedeputeerde Staten hebben op dat moment de mogelijkheid om maatregelen te treffen om het 
ondersteunend afschot te beperken of te doen staken. In de huidige werkwijze dient een 
jachtactehouder binnen 28 dagen15   in het Fauna Registratie Systeem te rapporteren over het 
gebruik van een machtiging. De FBE zal deze termijn inkorten wanneer de waarschuwingsgrens 
genaderd mocht worden.  

Naast genoemde rapportage zal de FBE haar bijdrage leveren aan de beleidsevaluatie van de 
Fryske Guozzeoanpak. Zij brengt advies uit aan de provincie en aan betrokken partijen over 
de evaluatie en bespreekt minimaal eenmaal per jaar, onder meer aan de hand van de 
resultaten van de monitoring, de effectiviteit van het beleid in termen van behaalde 
schadereductie en de voortgang. De wijze van schadebestrijding wordt zo nodig aangepast op 
basis van de uitkomsten van de monitoring en de besprekingen om zodoende de effectiviteit 
van het beleid te vergroten.  

                            

12 Conform Verordening art.5.6 lid 16. 
13 Conform Verordening Art.5.6 lid 1.2 
14 Conform Verordening Art.5.6 lid 1.3 
15 Plus 7 dagen waarin de machtiging afloopt. 


