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Aanpassing ontheffingsgebied ontheffing Wet natuurbescherming voor 
het doden van vossen met behulp van geweer, kunstmatige lichtbron bij 
het geweer en voor voorzieningen om de prooi te verlichten in het be
lang van de bescherming van weidevogels (kenmerk 01466531).
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Geacht bestuur.

Op 7 december 2018 heeft u een verzoek gedaan om het ontheffingsgebied voor het gebruik 
van geweer en kunstmatige lichtbron ter bestrijding van de vos aan te passen (besluit d.d. 1 
december 2017 en met kenmerk 01466531). Het gaat om het toevoegen van de volgende 
gebieden aan het ontheffingsgebied:
• Het gebied rondom De Blikken binnen de agrarisch collectieven Westergo/Waadrane;
• Drie gebieden binnen het werkgebied van het Collectief Noardlike Fryske Walden.

De uitbreidingen van het ontheffingsgebied zijn afgestemd met en akkoord bevonden door 
gebiedspartijen. Uw verzoek tot aanpassing is geregistreerd onder nummer: 1619627.

Beoordeling:
Het gebied De Blikken kent een weidevogeldoelstelling (natuur) en is reeds opgenomen in 
het huidige ontheffingsgebied. Om het gebied ligt een beperkte bufferzone waar vossen met 
kunstlicht bejaagd kunnen worden. Doordat het natuurgebied De Blikken niet aansluit op de 
agrarische gebieden met weidevogeldoelstelling is het van belang om te zorgen voor een 
ruimere zone om het gebied waar vossen ook ‘s nachts bejaagd kunnen worden. Het kunnen 
bejagen van de vos in dit gebied zal naar verwachting ook positief doorwerken voor de ge
bieden de Bildtpollen en het Noarderleech die al onderdeel van het ontheffinggebied zijn.
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De drie gebieden in het agrarisch collectief de Noardlike Fryske Walden betreffen verruimin
gen van het ontheffingsgebied rondom Drachten (twee gebieden) en een gebied rond 
Jistrum. Voor de twee gebieden rondom Drachten betreft het een versterking rondom be
heerde weidevogelkansgebieden (agrarisch natuur). In de polder nabij Jistrum, langs de 
Burgumer Mar broeden weidevogels en ligt een weidevogeldoelstelling (natuur) vanuit het 
provinciaal natuurbeheerplan 2018. Door dit gebied op te nemen in het ontheffingsgebied 
kan dit weidevogelgebied worden versterkt.

Conclusie
Ter bescherming van de weidevogels kunnen de vier gebieden (rondom De Blikken, twee bij 
Drachten en één nabij Jistrum) worden toegevoegd aan de bestaande begrenzing van het 
ontheffingsgebied. Alle gebieden voldoen aan de weidevogeldoelstelling en vallen binnen 
een zone van 5 kilometer ten opzichte van beheerde weidevogelgebieden.

De voorschriften zoals vermeld in de ontheffing met kenmerk 01466531 blijven daarbij on
gewijzigd van kracht. Alleen het gebied waarop de ontheffing ziet, is aangepast. De begren
zing van het gebied, is aangegeven op het bij deze brief behorende kaartmateriaal (bijlage 
1). Voor de duidelijkheid is deze kaart ook digitaal beschikbaar. Deze kaart is te vinden op de 
provinciale website onder schadebestrijding 2017-2019 als ‘ontheffingsgebied gebruik licht
bak vos’ via de webpagina https://www.frvslan.frl/aanvraqen-en- 
reqelen/soortenbescherminq 42830/item/meer-weten-over-bescherminq-van-plant-en-
diersoorten 12448.html.

Namens heJ_college van Gedeputeerde Staten,

..V' rpevr. A.J. Tack
';éamleider Groene Regelgeving

Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes 
(6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, 
Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.frl onder “Con
tact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie: tel. (058) 292 
51 57.
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Kennisgeving
Van dit besluit zal, conform artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht door 
mij kennis worden gegeven door publicatie in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad 
en in het provinciaal blad op www.overheid.nl. zie hiervoor de link; 
https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/zoeken/Drovinciaal blad.

Bijlagen
• Bijlage 1: Aangepaste kaart ontheffingsgebied kunstlicht vos
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Leeuwarder Courant/Friesch Dagblad

Kennisgeving ontheffing Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten hebben op 21 december 2018 een ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming verleend aan Faunabeheereenheid Fryslan in Wirdum voor het bestrijden 
van de vos (ter bescherming van de weidevogels).
Het betreft een aanpassing van het ontheffingsgebied.

De ontheffing is geldig tot en met 30 juni 2019.

De ontheffing (kenmerk; 1615726) ligt ter inzage in het:
- Provinciehuis, elke werkdag van 9 tot 16 uur (graag van te voren contact opnemen).

Indien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontoffice Wet 
natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 - 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw 
correspondentie).

Belanghebbenden kunnen tot en met 4 februari 2019 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij Gedeputeerde Staten.




