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Geacht college,
Op 30 maart (concept) en in aanvulling (definitief) op 16 mei 2018 heeft u van de
Fbe Fryslân
Faunabeheereenheid Fryslân een aanvraag met daarbij behorende stukken ontvangen voor
Swichumerdyk 3
verlenging van de ontheffing voor legselbeperking en afschot van overzomerende
grauwe
9088 AP
Wirdum
friesland@
ganzen (nr. 01074974), ter voorkoming van schade aan gewassen en flora en
fauna. Het
faunabeheereenheid.nl
Faunabeheerplan Fryslân 2014-2020 diende als onderbouwing voor deze
KvK 01100878
ontheffingsaanvraag. De verlenging werd aangevraagd voor de periode van 1 juni 2018 tot 1
november 2020 onder dezelfde voorwaarden. De motivering hiervan was datContactpersoon
in 2020 de
R.F. deworden
Vries
Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 afloopt en dat dan het ganzenbeleid integraal moet
secretaris
herzien. Dit zou dan tevens de mogelijkheid bieden om het beleid voor058zomeren
255 18 14
Fbe
Fryslân
winterganzen onderling nader af te stemmen.
Swichumerdyk 3

Op 28 september 2018 hebt u aan de FBE een nieuwe Ontheffing legselbeperking
enAP
afschot
9088
Wirdum
friesland@
van overzomerende grauwe ganzen (kenmerk 01574214) verleend, waarbij de periode
van de
faunabeheereenheid.nl
ontheffing in overleg met de FBE is verlengd met 5 jaar tot 2023. Op 23 oktober j.l. is deze
KvK 01100878
ontheffing ambtelijk aangepast voor het gebruik van kunstmatige lokmiddelen in de maand
oktober, naar aanleiding van een mail van de FBE.
Contactpersoon
R.F. de Vries
secretaris
Helaas moet de FBE constateren dat bepaling 20 van de “nieuwe” ontheffing “… 058
is geldig
… op
255 18 14
Fbe Fryslân
gronden gelegen buiten ganzenfoerageergebieden, aangewezen slaapplaatsen, Natura
2000Swichumerdyk
gebieden en natuurgebieden van terreinbeherende organisaties” de mogelijkheden zowel 3
9088 AP Wirdum
voor legselbeperking als voor afschot van overzomerende grauwe ganzen enorm
inperkt ten
friesland@
faunabeheereenheid.nl
opzichte van de “oude” ontheffing.
KvK 01100878

Legselbeperking
Contactpersoon
Grauwe ganzen broeden veel in moerasgebieden en langs wateren in polders.
Dedemeeste
R.F.
Vries
secretaris
legselbeperking heeft de afgelopen jaren dan ook plaatsgevonden in natuurgebieden, al dan
058 255
18 14
niet met een Natura 2000-status. Voor zover legselbeperking niet als bestaand
gebruik
Fbe Fryslân
vermeld is in de beheerplannen Natura 2000, is deze maatregel getoetst in het
kader van 3
Swichumerdyk
9088
Wirdum
gebiedsbescherming aan de instandhoudingsdoelen van deze gebieden. Maar ook inAP(soortfriesland@
specifieke) foerageergebieden kunnen veel standganzen broeden. Ook daar kon faunabeheereenheid.nl
de afgelopen
KvK 01100878
Contactpersoon
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jaren goed gewerkt worden met de bepaling in de oude ontheffing dat “binnen begrensde
foerageergebieden voor overwinterende ganzen slechts gebruik van de ontheffing mag
worden gemaakt onder voorwaarde dat daar aanwezige trekganzen niet worden verontrust”.
Afschot
De nieuwe ontheffing regelt ook het afschot van overzomerende grauwe ganzen. Opvallend
is dat de nieuwe ontheffing niet de maanden noemt waarin dat het geval is. Aangezien de
ontheffing een verlenging is van de eerdere ontheffing overzomerende grauwe gans 20132018 (nr. 01074974), mag verondersteld worden dat deze eveneens betrekking heeft op de
maanden maart t/m oktober.
De huidige formulering van het nieuw toegevoegde lid 20 van de ontheffing geeft aan dat
afschot niet toegestaan is in ganzenfoerageergebieden, op aangewezen slaapplaatsen, in
Natura 2000-gebieden en in natuurgebieden van terreinbeherende organisaties. Dit betekent
dat afschot van overzomerende grauwe ganzen in (soort-specifiek) foerageergebied niet meer
mogelijk is, waar dit onder de oude ontheffing eveneens geclausuleerd was met de bepaling
dat binnen begrensde foerageergebieden voor overwinterende ganzen slechts gebruik van de
ontheffing mocht worden gemaakt onder voorwaarde dat daar aanwezige trekganzen niet
worden verontrust.
Ook in natuurgebieden is op grond van de nieuwe ontheffing helemaal geen afschot meer
mogelijk van overzomerende grauwe ganzen. De oude ontheffing stond dit wel toe op basis
van een grondgebruikersverklaring, met de toevoeging dat binnen Natura 2000 gebied en in
gebieden direct daaraan grenzend een Wet natuurbeheer-vergunning in het kader van de
gebiedsbescherming vereist konden zijn. Zo is bij voorbeeld in 2017 voor het Natura 2000gebied Duinen Terschelling getoetst of een vergunning nodig was voor afschot van
overzomerende ganzen in de periode 15 september tot 1 november.
Bezwaar
Omdat de nieuwe ontheffing gepresenteerd is als een verlenging van de oude, lijkt een
dergelijke aanscherping van de regelgeving niet als zodanig bedoeld te zijn, maar te berusten
op een vergissing. Om deze reden maakt de FBE bezwaar tegen deze ontheffing.
Mogelijke reparatie
Indien u besluit tot reparatie van de ontheffing voor de periode 2018-2023 verzoekt de FBE u
tevens, gelet op het feit dat de ontheffing voor 5 jaar in plaats van voor de oorspronkelijk
aangevraagde 2 jaar geldt, tegemoet te komen aan een reeds eerder geuite wens van de FBE.
Het betreft het uiteentrekken van de gecombineerde ontheffing voor legselbeperking en
afschot tot twee afzonderlijke ontheffingen. Zoals vermeld in de eerder aan u uitgebrachte
rapportages over het gebruik van de ontheffing geeft de combinatie veel verwarring bij
gebruikers. De perioden van legselbeperking en van afschot zijn verschillend, onduidelijk is op
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welke activiteit een afgegeven machtiging betrekking heeft en ook blijken soms geschudde
eieren als geschoten ganzen te worden gerapporteerd. Deze problemen zijn eenvoudig te
verhelpen door er twee aparte ontheffingen van te maken.
Wij willen graag met u overleggen hoe we tot een praktisch uitvoerbare ontheffing kunnen
komen.
Namens de Faunabeheereenheid Fryslân,

Gijs Wouters, voorzitter

Robbert de Vries, secretaris
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