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Ontheffing Wet natuurbescherming ten behoeve van de ‘pilot predatie- 
beheer steenmarter’ ter bescherming van weidevogels in de Soar- 
remoarre nabij Aldeboarn in 2019
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Geachte heer/mevrouw,

Op 23 november 2018 heb ik uw verzoek ontvangen voor een ontheffing op grond van de 
Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ten behoeve van het uitvoeren van een vervolgpilot 
met maatregelen tegen de steenmarter (Martes foina) als predator ter bescherming van wei- 
devogelnesten en -jongen in de Soarremoarre bij Aldeboarn.

Op 6 maart 2018 is een ontheffing verleend ten behoeve van de pilot ‘predatiebeheer steen
marter ter bescherming van weidevogels in de Soarremoarre’ (kenmerk; 01502107). Deze 
ontheffing liep t/m 30 juni 2018. Uit het eindrapport (rapportage monitoring pilot project be
heer steenmarters weidevogelgebied Soarremoarre, provincie fryslan - 2018 rapport num
mer; 201S030A, 18 oktober 2018, auteurs: Bob Jonge Poerink & Jasja Dekker) is gebleken 
dat de pilot positieve gevolgen heeft gehad op het broeden en kuikensucces van de weide
vogels in dit gebied. Om meer gegevens te verzamelen is het van belang om de pilot in dit 
gebied voort te zetten. Het doel van de pilot is identiek aan vorig jaar. De aanpak en uitvoe
ring van de pilot blijft op hoofdlijnen gelijk.
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Ontheffing wordt aangevraagd voor het vangen en doden van steenmarter {Martes foina) 
met gebruikmaking van vangmiddelen en het geweer, in het belang van de bescherming van 
flora en fauna waaronder te verstaan; de weidevogelpopulatie(s) binnen Fryslan.

• De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019. 
Het is van groot belang dat de pilot eerder wordt gestart, zodat ingezet kan worden 
op het tijdig verwijderen van aanwezige steenmarters uit het gebied. Zo wordt zo veel 
mogelijk voorkomen dat er later in het seizoen zogende steenmarters in het gebied 
actief blijvend

• De ontheffingaanvraag heeft alleen betrekking op het gebied zoals aangeduid op bij
gaande kaart (Bijlage 2).

• Voor het beheer van de steenmarters wordt enkel gebruik gemaakt van wettelijk toe- 
gestane vangmiddelen en geweer. Gebruik van het geweer blijft beperkt tot kaliber 
.22.

• Tevens wordt ontheffing gevraagd voor het gebruik van het geweer tussen zonson
dergang en zonsopgang en/of op locaties die niet voldoen aan de eisen van een 
jachtveld.

• Voor een veilig gebruik van het geweer wordt tevens ontheffing gevraagd voor het 
gebruik van geweren op luchtdruk en gebruik van kunstlicht (hoofdlamp of zaklamp).

Ten opzichte van de verleende ontheffing in 2018 worden een aantal aanpassingen met be
trekking tot de uitvoering aangevraagd. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op ervaringen en 
opgedane kennis gedurende de uitvoering van de pilot in 2018;

• Aanpassing van het beheersgebied; dit betreft een aanvulling op het beheersgebied 
op grond van opgedane kennis en ervaringen, waarbij aan de zuidoost zijde een deel 
aan het beheersgebied wordt toegevoegd (zie bijlage 2).

• Ontheffing voor maximaal 15 te vangen steenmarters, eventueel in de loop van de 
duur van de ontheffing, na melding bij het bevoegd gezag, uit te breiden naar 20 die
ren.

• Het toestaan van meer vangmiddelen dan alleen een kastval. Toestemming voor ge
bruik van vangmiddelen in de vorm van vangkooi, vangnet en/of vangstok, enkel on
der strikt ecologische toezicht. Dit vast te leggen in het voorgeschreven beheerproto- 
col.

• Aanpassing van de periode waarbinnen de val moet worden gecontroleerd, na het 
ontvangen van een valalarmmelding. Tot 1 maart dient de val binnen 10 uur te zijn 
bezocht en gecontroleerd, na 1 maart wordt dit beperkt tot binnen 8 uur na het ont
vangen van een valalarmmelding.

De pilot zal in 2019 weer worden begeleid door het gelijktijdig uitvoeren van onderzoek om 
vast te stellen of en in welke mate de maatregelen effect hebben op het broedsucces van de 
weidevogels.
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^ Aanbeveling vanuit rapportage monitoring pilot project beheer steenmarters weidevogelgebied Soarremoarre, 
provincie fryslan - 2018 rapport nummer: 201S030A, 18 oktober 2018, auteurs: Bob Jonge Poerink & Jasja Dek
ker
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Overeenkomstig uw aanvraag en de daarbij behorende stukken heb ik besloten de gevraag
de ontheffing te verlenen. De door u overlegde stukken maken een onlosmakelijk onderdeel 
uit van dit besluit. Daarnaast maakt ook het gelijklopende onderzoek naar de predatie en 
andere maatregelen onlosmakelijk onderdeel uit van deze ontheffing.
Van deze ontheffing mag geen gebruik worden gemaakt indien het hierboven genoemde 
onderzoek(en) onverhoopt geen doorgang vindt.

Voorschriften en beperkingen
Verantwoordelijkheid en bevoegdheid
1. De ontheffing staat op naam van Gebiedscoörperatie It Lege Midden U.A. ter attentie 

van de heer A. de Vries te Akkrum (hierna: ontheffinghouder). Ontheffinghouder is ver
antwoordelijk voor de naleving van de ontheffingsvoorwaarden en is hierop aanspreek
baar.

2. De ontheffing is alleen van toepassing op de activiteiten en verbodsbepalingen, zoals 
deze zijn aangevraagd en in dit besluit zijn benoemd in bijlage A1.1. onder ‘Beschrijving 
van het project of andere handeling’.

3. De activiteit dient te worden uitgevoerd conform aanvraag, met de daarbij behorende 
stukken. Afwijkingen en wijzigingen behoeven vooraf schriftelijke toestemming van het 
bevoegd gezag.

Betrokken personen
4. Van deze ontheffing mag enkel gebruik worden gemaakt door maximaal 6 personen .
5. De personen die belast zijn met het doden van de dieren met de in deze ontheffing ver

melde middelen dienen in het bezit te zijn van een geldige jachtakte en dienen tevens in 
het bezit te zijn van een grondgebruikersverklaring. Het is niet toegestaan om de toe
stemming voor het gebruik van de ontheffing door te machtigen aan andere personen.

6. De gebruikers/gemachtigden mogen zich laten vergezellen door andere personen, dit 
alleen voor zover deze personen direct betrokken zijn bij de pilot en/of het onderzoek.

Middelen en methoden
7. Het vangen van steenmarters mag alleen plaatsvinden met gebruikmaking van kastval

len. De andere aangevraagde middelen, vangkooi, vangnet en/of vangstok kunnen wor
den gebruikt onder strikt toezicht van betrokken ecologisch adviseurs. In het beheerpro- 
tocol dient opgenomen te worden wanneer vangkooi, vangstok en vangnet worden inge
zet, daarbij dient te zijn vastgesteld dat het steenmarters betreft die binnen het weidevo- 
gelgebied Soarremoarre (bijlage 2) hun leefgebied hebben. Het bevoegd gezag dient in 
te stemmen met het beheerprotocol.

8. De gebruikte kastvallen en/of vangkooien zijn allen voorzien van een werkend valalarm 
waarbij het signaal wordt gezonden naar zowel de uitvoerende jachtaktehouders alsme
de de bij de pilot betrokken onafhankelijke onderzoekers, wanneer de val in werking is 
getreden.

9. Tot 1 maart dient de val binnen 10 uur te zijn bezocht en gecontroleerd door de uitvoe
rende jachtaktehouders en/of onafhankelijke onderzoekers, na 1 maart wordt dit beperkt 
tot binnen 8 uur na het ontvangen van een valalarmmelding.

10. Gevangen zwangere of lacterende moertjes moeten onverwijld worden vrijgelaten ten
einde onnodig lijden van steenmarterpups te voorkomen. Van deze vangsten wordt een 
logboek bijgehouden welke onderdeel uitmaakt van de rapportage aan het bevoegd ge
zag.

11. Alle andere, onbedoeld gevangen diersoorten dienen onverwijld te worden vrijgelaten. 
Van deze vangsten wordt een logboek bijgehouden welke onderdeel uitmaakt van de 
rapportage aan het bevoegd gezag.
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12. Gebruik van het geweer op grond van deze ontheffing blijft beperkt tot een kaliber 22. 
waarbij gebruik van het geweer gedurende het gehele etmaal door gemachtigde uitvoer
ders mag plaatsvinden. Bij nachtelijk gebruik is een lichtbron toegestaan.

13. Op locaties waar het gebruik van een vuunvapen niet wenselijk of uit veiligheidsoverwe
gingen niet verantwoord is, mag gebruik worden gemaakt van een geweer op luchtdruk. 
Dit geweer op luchtdruk kan enkel van een minimaal/maximaal kaliber van 5.5 mm (.22) 
zijn en mag onder geen beding een schotkracht van 80 Joule of meer bevatten.

14. Indien het gebruik van een geweer op luchtdruk ook wenselijk is, dan dienen de uitvoer
ders te beschikken over een verlof op grond van de Wet wapens en munitie voor het 
dragen, voorhanden hebben of gebruiken van een geweer op luchtdruk.

15. Het doden van steenmarters is alleen toegestaan bij daadwerkelijk in kastvallen, vang- 
kooien, vangnet en/of vang stok gevangen dieren. Alleen dan kan worden vastgesteld of 
er onverhoopt sprake is van een zogend of lacterend moertje. In dat geval is doden niet 
toegestaan en geldt voorschrift 10.

16. Er mogen in eerste instantie 15 steenmarters worden gedood. Indien in april/mei dit aan
tal reeds is behaald en vanuit aan het bevoegd gezag overlegde monito- 
ring/onderzoeksgegevens bekend is dat er meer steenmarters in het gebied aanwezig 
zijn, kan dit, na overleg met het bevoegd gezag en instemming van deze gegevens wor
den verhoogd naar maximaal 20 steenmarters.

17. De gedode steenmarters dienen ter beschikking te worden gesteld aan de bij de pilot 
betrokken onafhankelijke onderzoekspartij.

18. Vervoer of onder zich hebben van gedode steenmarter is vrijgesteld voor zover degene 
die deze dieren vervoert of onder zich heeft beschikt over een afschrift van deze onthef
fing en eveneens beschikt over een verklaring van de uitvoerder van de ontheffing dat 
het dier overeenkomstig de voorwaarden van deze ontheffing en binnen het plangebied 
is gevangen en gedood.

19. Ten behoeve van de praktische uitvoering dient een beheerprotocol te zijn opgesteld 
door het onafhankelijke onderzoeksbureau Jonge Poerink Ecologie en Milieu en Jasja 
Dekker Dierecologie en bevat een nadere invulling op het gebied van:

a. Welke middelen mogen worden gebruikt en op welke wijze ze worden ingezet om 
onnodige verstoring of onnodig lijden te voorkomen;

b. Op welke wijze controle en bewaking plaatsvindt van een juiste uitvoering van de 
vang- en dodingshandelingen;

c. Wie de handelingen uitvoert;
d. Op welke wijze het veilig gebruik van het geweer geborgd wordt;
e. Op welke wijze gedode dieren worden geregistreerd, vervoerd en door wie.

Dit beheerprotocol kan op grond van veldervaringen worden aangepast en/of -gevuld na 
3 a 4 weken na de start van de pilot. Indien aanpassing nodig is, dient dit eerst aan het 
bevoegd gezag te worden voorgelegd voor instemming.

De ontheffing is geldig vanaf de verzenddatum van dit besluit tot en met 30 juni 2019.

Voor de motivering van mijn besluit verwijs ik u naar bijlage 1.

y^lamens het collé^ van Gedeputeerde Staten,

\
-/

\ mèvr. A.J. Tack 
\teamleider Groene Regelgeving
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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.

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/provinciaal blad.

Bijlagen
• Bijlage 1: Motivering van het besluit.
• Bijlage 2: kaart ontheffingsgebied.

Afschriften
• Gemeente Heerenveen, Postbus 15000, 8440 GA Heerenveen
• Boerema & van den Brink B.V. (per e-mail)
• Jonge Poerink Ecologie en milieu (per e-mail)
• FUMO, Afdeling Toezicht en Handhaving, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden
• Faunabeheereenheid Fryslän, Swichumerdyk 3, 9088 AP Wirdum
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Bijlage 1: Motivering van het besluit
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A1. Ontheffinqaanvraag
Op 23 november 2018 (met aanvullingen van 14 december 2018) ontving ik de door u inge
diende (vervolg)aanvraag voor een ontheffing ten behoeve van de ‘pilot predatiebeheer 
steenmartef voor het vangen en doden van 15 tot max. 20steenmarters in het beoogde pi- 
lotgebied Soarremoarre nabij Aldeboarn gedurende het weidevogelbroedseizoen van 2018. 
Uw aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer 192176.

Deze pilot houdt in dat gedurende het weidevogelseizoen 2019, in één specifiek gebied 
Soarremoarre nabij Aldeboarn, 15 tot max. 20 aanwezige steenmarters worden gevangen en 
gedood. Naar verwachting wordt hiermee de predatiedruk van specifiek steenmarters op 
weidevogellegsels in genoemde pilotgebied zodanig verlaagd dat het broedsucces verbeterd 
wordt. Het doel is om te kunnen vaststellen of het vangen en doden een effectieve maatregel 
kan zijn in een gebied waar een hoge predatiedruk van steenmarters is vastgesteld.

De ontheffing wordt aangevraagd ter bescherming van flora en fauna als bedoeld in artikel 
3.5 lid 5 onder b1 Wnb en heeft betrekking op het verkrijgen van een ontheffing;

a. op het verbod om steenmarters opzettelijk te vangen en/of te doden.
b. het gebruik van het wettelijk middel geweer (geweer kaliber 0.22 als ook het geweer 

op luchtdruk) al dan niet in combinatie met een lichtbron.
c. het gebruik van kastval, vangkooi, vangnet en vangstok.

Voor het aangevraagde project en/of handeling is in 2018 ook ontheffing verleend (kenmerk 
01502107) op grond van de Wnb.

A1.1. Beschrijving van het project of andere handeling
Ontheffing wordt aangevraagd voor ‘pilot predatiebeheer steenmarter’ in het weidevogelge- 
bied Soarremoarre nabij Aldeboarn (zie bijlage 2).

uitgevoerd naar de rol van de steenmarter als predator in een viertal weidevogelgebieden in 
de provincie. In het onderzoeksgebied Soarremoarre nabij Aldeboarn is gebleken dat de 
steenmarter de belangrijkste oorzaak is voor de hoge predatie van eieren en jongen in dit 
gebied. In 2017 bleek uit het cameravalonderzoek bij nesten van weidevogels en onder
steund door DNA-onderzoek dat 30% van de gevolgde nesten gepredeerd zijn door steen- 
marters^. Tijdens dit onderzoek bij Aldeboarn is voldoende duidelijk geworden dat het om 
meerdere individuele dieren gaat.

In 2018 is een vervolg aangegeven aan het onderzoek en is het onderzoek uitgebreid met de 
mogelijkheid van het vangen en doden van maximaal 15 steenmarters in het gebied Soar
remoarre. Uit dit onderzoek^ is onder andere gebleken dat het vangen en doden zorgde voor 
een lagere predatiedruk door steenmarters in de Soarremoarre. De nestpredatie door 
steenmarter is gedaald van 33% in 2017 naar 19% in 2018.'De nestoverleving was al met al 
beter, maar was met 46% toch nog duidelijk te laag.

C/5

C/5
Ö

• pH

O

a

^ Rapportage Pilot Project Predatie weidevogels door steenmarters in de provincie Fryslän, 22 december 2017.
^ Rapportage monitoring pilot project beheer steenmarters weidevogelgebied Soarremoarre, provincie fryslan - 2018 rapport 
nummer: 201S030A, 18 oktober 2018, auteurs: Bob Jonge Poerink & Jasja Dekker.
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Met de start van de pilot begin maart 2018 kon niet worden vookomen dat er nog zogende 
moertjes in het gebied aanwezig waren en een aandeel hadden in de predatie. Het is dan 
ook van groot belang dat eerder wordt gestart met het wegvangen van steenmarters dan in 
2018.

In navolging van het onderzoek in 2018 zijn voor het broedseizoen 2019 opnieuw door de 
provincie Fryslän opdrachten verstrekt om een vervolg te geven aan het onderzoek door ad
viesbureaus Jonge Poerik Ecologie en Milieu en Boerema&van den Brink. In het weidevo- 
gelgebied (Soarremoarre bij Aldeboarn) zal weer, middels een tijdelijke beheermaatregel, 
gekoppeld aan een gerichte monitoring en toezicht op de uitvoering daarvan, de aldaar aan
wezige steenmarterpopulatie opzettelijk in aantallen worden verlaagd c.q. beperkt. Dit om 
meer gegevens te verzamelen of het verlagen en beperken van de steenmarter populatie in 
het weidevogelseizoen invloed heeft op het broedsucces van weidevogels in genoemde wei- 
devogelgebied.

De pilot dient te onderzoeken welke verdere maatregelen in aanvulling op de bestaande mo
gelijk zijn om invulling te geven aan het provinciale weidevogelbeleid. Daarbij worden alle 
wettelijk ten dienste staande maatregelen uitgevoerd, of indien nodig maatregelen onder
zocht op effectiviteit, om de in de provinciale Weidevogelnota benoemde weidevogelgebie- 
den de weidevogelstand te beschermen en zo mogelijk, door het treffen van een combinatie 
van maatregelen, te verbeteren.

Naast de reeds lopende maatregelen ten aanzien van beheer en schadebestrijding in het 
kader van agrarisch natuurbeheer en conform protocol predatiebeheer zullen de volgende 
maatregelen nader worden onderzocht:

- Er wordt een vervolg geven aan het onderzoek uit 2017 en 2018 om te kijken naar de 
predatoren in het gebied.

- Zo objectief mogelijk vast stellen wat de rol van de steenmarterpopulatie is op broed
succes van weidevogelpopulatie, in een geografisch afgebakend gebied.
Of het lokaal verlagen c.q. beperken van een steenmarterpopulatie (lokaal) een effec
tieve maatregel kan zijn indien vastgesteld is dat de steenmarter een belangrijke rol 
speelt bij predatie op weidevogelnesten en -jongen in het betreffende gebied.

De kennis vanuit de onderzoeken zal door de provincie worden gebruikt om mede te bepalen 
welke maatregelen in de toekomst wel of niet zinvol of haalbaar zijn in relatie tot het weide
vogelbeleid en predatiebeheer.

Om de vervolgonderzoeken mogelijk te maken is het noodzakelijk om daadwerkelijk steen
marters te verwijderen uit het gebied. Omdat het uit dierenwelzijn en tevens vanwege andere 
ecologische en maatschappelijke redenen niet gewenst is deze dieren elders weer los te 
laten wordt ervoor gekozen om de gevangen dieren te doden.

Al .2. Periode
De ontheffing is aangevraagd voor de periode van datum van afgifte tot 30 juni 2019.

A1.3. Relevante stukken
U hebt voor de beoordeling van uw aanvraag de volgende stukken aangeboden:
• Aanvraag ontheffing.
• Toelichting bij de aanvraag.
• Kaart beoogde gebied.
• Aanvulling ontheffingaanvraag d.d. 14 december 2018.
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Ambtelijk toegevoegd
• Rapportage Pilot Project Predatie weidevogels door steenmarters in de provincie 

Fryslan, 22 december 2017.
• Predatiebeheerplan Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A., 31 augustus 2016.
• Rapportage monitoring pilot project beheer steenmarters weidevogelgebied Soar- 

remoarre, provincie fryslan - 2018 rapport nummer: 201S030A, 18 oktober 2018, au
teurs: Bob Jonge Poerink & Jasja Dekker.

A1.4. Aanvullende gegevens
De aanvraag tot ontheffing is als volledig beoordeeld. Er is vanuit het bevoegd gezag niet 
gevraagd om verdere aanvullende gegevens ingevolge art. 4:5 lid 3 Awb.

Al.5. Uw aanvraag en overige onderdelen Wet natuurbescherming
Uw project of handeling vindt niet plaats in of nabij een Natura 2000-gebied en heeft geen 
betrekking op het vellen van houtopstanden.

A2. Bevoegdheid
Het project of de andere handeling is niet op grond van artikel 1.3, vijfde lid, Wnb aangewe
zen in het Besluit natuurbescherming (verder: Bnb). Gelet op artikel 1.3, eerste lid, Wnb, zijn 
Gedeputeerde Staten van Fryslan bevoegd op deze aanvraag te beslissen.

A3. Procedure
De ontheffingprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 5 
van de Wnb en de hiervoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

A3.1. Verlengen beslistermijn
Van de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen is geen gebruik gemaakt.

A3.2. Coördinatie met andere wetgeving
Ten overvloede wijzen wij erop dat er mogelijk andere wettelijke verplichtingen op uw activi
teit/handeling kunnen rusten waarvoor Gedeputeerde Staten van Fryslan niet het bevoegd 
gezag zijn. Dit besluit is enkel gebaseerd op de bepalingen van de Wnb, het Bnb, de Rege
ling natuurbescherming en de Verordening Wet Natuurbescherming Fryslan 2017.

Ik verwijs voor de motivering van dit oordeel naar mijn overwegingen onder B. (Toetsing)

B. Toetsing

B1. Wettelijk kader 
B1.1. Wnb
1. Artikel 3.8, vijfde lid bepaalt dat een ontheffing of een vrijstelling uitsluitend wordt ver

leend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing.
b. zij is nodig:

1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het be
lang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
<..>

c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken 
soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhou
ding te laten voortbestaan.
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Artikel 3.10, eerste lid, onder a, Wnb bepaalt dat, onverminderd artikel 3,5, eerste, vierde 
en vijfde lid, het verboden is in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 
dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij 
deze wet, opzettelijk te doden ofte vangen.
Artikel 3.10, tweede lid bepaalt dat artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde 
lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met 
dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, 
de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen: 
<..>
Artikel 3.17, eerste lid bepaalt dat ten behoeve van de beperking van de omvang van een 
populatie van vogels als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, of van dieren van soorten als 
bedoeld in artikel 3.5, eerste lid^ of 3.10, eerste lid, verlenen gedeputeerde staten onthef
fing als bedoeld artikel 3.3, eerste, vierde en vijfde lid, 3.4, tweede lid, 3.8, eerste en vijf
de lid, 3.9, tweede lid, of 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, tweede lid, in
dien deze beperking nodig is:
<..>

c. ingeval dieren van soorten als bedoeld in 3.10, eerste lid, met uitzondering van 
soorten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid:

1°. om de redenen genoemd in onderdeel 1b;
< >

5.

6.

7.

Artikel 3.17, vierde lid Wnb bepaalt in afwijking van het tweede lid kan een ontheffing ook 
aan een wildbeheereenheid of aan anderen dan een faunabeheereenheid worden ver
leend, indien de noodzaak ontbreekt voor verrichting van de handelingen door tussen
komst van een faunabeheereenheid.
Artikel 3.17, vijfde lid bepaalt dat in afwijking van artikel 3.12, eerste lid, en het tweede lid 
een ontheffing kan worden verleend voor handelingen die niet op grond van een fauna- 
beheerplan worden verricht, indien de noodzaak ontbreekt voor een faunabeheerplan, 
gelet op de specifieke kenmerken van de desbetreffende diersoort dan wel de aard of 
omvang van te verrichten handelingen.
In Artikel 3.24 wordt bepaalt:
1. Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onno

dig lijdt.
Het is verboden zich buiten gebouwen te bevinden met bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen middelen die geschikt zijn voor het doden of vangen van die
ren, of met materialen ter onmiddellijke vervaardiging van die middelen, indien rede
lijkerwijs moet worden aangenomen dat die middelen of materialen zullen worden 
gebruikt voor het doden of vangen van dieren.
Bij een aanwijzing krachtens het tweede lid wordt mede rekening gehouden met het 
voorkomen van onnodig lijden bij het te doden ofte vangen dier.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ter uitvoering van het be
paalde bij of krachtens de Benelux-overeenkomst regels gesteld over het gebruik 
van middelen.

2.

3.

4.

< >
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8. In artikel 3.25, eerste lid Wnb wordt bepaalt dat bij het verlenen van een ontheffing of 
vrijstelling als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste onderscheidenlijk tweede lid, 3.4, twee
de lid, 3.8, eerste, onderscheidenlijk tweede lid, 3.9, tweede lid, of 3.10, tweede lid, in 
samenhang met artikel 3.8, eerste of tweede lid, en met artikel 3.9, tweede lid, en bij het 
geven van een opdracht als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, worden de middelen aan
gewezen die voor het vangen en doden van de aldaar bedoelde vogels en dieren mogen 
worden gebruikt.

9. Artikel 3.25, vierde lid bepaalt dat bij het verlenen van een ontheffing of een vrijstelling 
als bedoeld in het eerste lid, ook vrijstelling, onderscheidenlijk ontheffing kan worden ver
leend van:

1. het verbod, bedoeld in artikel 3.24, tweede lid. Op deze vrijstelling of ontheffing is 
artikel 3.24, derde, lid van overeenkomstige toepassing.

2. regels als bedoeld in artikel 3.24, vierde lid, voor zover deze vrijstelling of onthef
fing in overeenstemming is met de bij of krachtens de Benelux-overeenkomst ge
stelde regels.

10. Artikel 3.26 bepaalt dat;
1. het is verboden een geweer te gebruiken ter uitoefening van het bepaalde bij of

krachtens deze wet:
a. zonder een geldige jachtakte;
b. op gronden, niet zijnde een jachtveld dat voldoet aan bij of krachtens algemene 

maatregel van bestuur gestelde regels;
c. indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade waartoe het gebruik 

van het geweer ter uitoefening van het bepaalde bij of krachtens deze wet aan
leiding kan geven, niet is gedekt door een verzekering, overeenkomstig bij of 
krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3.29, eerste lid, 
gestelde regels, of

d. voor andere handelingen dan: 
r. de jacht;
2°. de uitvoering van handelingen waarvoor een ontheffing of vrijstelling als be

doeld in de artikelen 3.3, eerste, onderscheidenlijk tweede lid, of derde lid, 3.8, 
eerste, onderscheidenlijk tweede lid, of derde lid, 3.10, tweede lid, in samen
hang met artikel 3.8, eerste, onderscheidenlijk tweede lid, of derde lid, of 3.15, 
tweede en vierde lid, in voorkomend geval in samenhang met het zevende lid, 
of 3.16, tweede en vierde lid, is verleend;

3°. de uitvoering van artikel 3.18, eerste lid, in voorkomend geval in samenhang 
met het vierde lid, of 3.19, tweede lid, in samenhang met artikel 3.18, vierde 
lid;

<..>
2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan het gebruik van het geweer,

bedoeld in het eerste lid, worden uitgesloten of beperkt en kunnen regels worden ge
steld over:
a. het geweer;
b. de munitie, waarbij ook rekening wordt gehouden met belangen van veiligheid, 

volksgezondheid, welzijn en milieu;
c. het gebruik van middelen op, aan of bij het geweer;
d. de diersoorten waarop het gebruik van het geweer betrekking heeft, of
e. de vaardigheden waarover de gebruiker van het geweer beschikt.
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3. Bij het verlenen van een ontheffing of een vrijstelling, genoemd in artikel 3.25, eerste 
lid, kan ook ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling worden verleend van het eerste 
lid, onderdeel a of b, en de krachtens het tweede lid gestelde regels, met dien ver
stande dat bij het verlenen van ontheffing of vrijstelling van regels als bedoeld in het 
tweede lid, onderdeel b, ook rekening wordt gehouden met belangen van veiligheid, 
volksgezondheid, welzijn en milieu.

B1.2. Besluit natuurbescherming
1. Artikel 3.10 van het Besluit natuurbescherming worden de middelen aangewezen als 

bedoeld in artikel 3.24, tweede lid, van de wet:
<..>
c. vallen, met uitzondering van kastvallen;
<..>
e. vangkooien, met uitzondering van vangkooien geschikt en bestemd voor het vangen 

van verwilderde katten en verwilderde duiven binnen de bebouwde kom;
Artikel 3.13, vierde lid Bnb bepaalt dat een geweer als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, 

van de wet niet is voorzien van een geluiddemper, een kunstmatige lichtbron, een 
voorziening om de prooi te verlichten, een vizier met beeldomzetter, een elektroni
sche beeldversterker of enig ander instrument om in de nacht te schieten;

2. Artikel 3.16, eerste lid bepaalt dat het verboden is een geweer ter uitoefening van het 
bepaalde bij of krachtens de wet te gebruiken:
1. voor zonsopgang en na zonsondergang;
2. binnen de bebouwde kom of op terreinen als bedoeld in artikel 3.21, derde lid, van de 

wet;
3. binnen de afpalingskring van een eendenkooi als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, 

onderdeel d, van de wet;
4. vanaf of vanuit een rijdend motorrijtuig dan wel een ander voertuig, of
5. vanuit een luchtvaartuig.

BI.3. Regeling natuurbescherming
Artikel 3.22 verleent aan een ieder vrijstelling van het verbod,
1. bedoeld in artikel 3.25 van het Besluit natuurbescherming, voor het onder zich hebben of 

verhandelen van een dood dier.
2. Aan een ieder wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.25 van het 

Besluit natuurbescherming, voor het onder zich hebben van een levend dier.
3. De vrijstellingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, gelden uitsluitend, indien het dier:

a. aantoonbaar is verkregen:
1°. in Nederland overeenkomstig een ontheffing of vrijstelling als bedoeld in de artike

len 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, eerste of tweede lid, van de wet, 
een vrijstelling als bedoeld in de artikelen 3.15, tweede of vierde lid, of 3.16, tweede 
of vierde lid, van de wet, een ontheffing als bedoeld in 3.17, eerste lid, van de wet, 
een opdracht als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, van de wet of op grond van arti
kel 3.20, eerste lid, van de wet, of

2°. buiten Nederland overeenkomstig de aldaar geldende regelgeving, of
b. indien het een dood dier betreft, aantoonbaar in het wild is gestorven buiten schuld of 
medeweten van degene die zich het dier heeft toegeëigend.
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B2. Beleidscriteria
Het toetsingskader voor uw aanvraag is in beginsel de Wet natuurbescherming, de daarop 
gebaseerde wet- en regelgeving, onze daarop betrekking hebbende Provinciale Beleidsre
gels ter uitvoering van de Flora- en faunawet 'Libje en libje litte’, maar specifiek de Weidevo- 
gelnota 2014-2020.

'Libië en libje litte’ en Weidevogelnota 2014-2020
Ons beleid met betrekking tot de weidevogelbescherming is vastgelegd in de Weidevogel- 
nota 2014-2020. Op grond van dit beleid worden gerichte maatregelen genomen om de wei- 
devogelstand te beschermen en te verbeteren in specifiek aangeduide gebieden binnen 
Fryslän. Het gaat daarbij om 'Weidevogelkansgebieden', ‘weidevogelkerngebieden’ alsmede 
‘parels'. Deze zijn weergegeven op de kaarten 1 en 2 in bijlage 1 van onze weidevogelnota. 
Weidevogelkansgebieden zijn gebieden van tenminste 250 ha waar tenminste 10 broedpa- 
ren Grutto per 100 ha (of 50 broedparen steltlopers of 30 broedparen kritische soorten) zitten 
en die qua openheid en rust voor een groot deel geschikt zijn. Ze vormen de zoekgebieden 
waarbinnen weidevogelkerngebieden kunnen worden ontwikkeld.

Weidevogelkerngebieden liggen binnen weidevogelkansgebieden en zijn gebieden van ten
minste 250 ha waarbinnen inrichting en beheer optimaal zijn afgestemd op de weidevogels. 
Ze bestaan uit natuurgebieden, gebieden met agrarisch mozaïekbeheer of combinaties van 
beide. Buiten de weidevogelkansgebieden liggen nog enkele gebieden < 100 ha met een 
dichtheid van min. 25 broedparen Grutto. Hoewel deze gebieden niet voldoen aan de criteria 
voor weidevogelkansgebieden, blijven we hierin investeren, vanwege hun hoge weidevogel- 
dichtheid en functie als brongebied.

Het gebied waar de pilot is voorzien is gelegen in het beheergebied van het collectief de 
Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

In onze Weidevogelnota 2014-2020 stel ons college voorts het volgende;
'.. .Binnen de wettelijke mogelijkheden en onze wettelijke bevoegdheden zullen wij al het 
mogelijke doen om weidevogels in de relevante gebieden te beschermen tegen predatoren.
.. Bij de aanvraag voor een provinciale ontheffing voor een ontheffingplichtige soort ver
zoeken wij om een goede onderbouwing. Een maatplan predatlebeheer kan hiervoor de ba
sis vormen.

In het rapport Predatieproblematiek weidevogels Fryslän (A&W-rapport 1548, 201 la) staat 
het gezamenlijke standpunt van de partners van het Olterterp overleg m.b.t. predatlebeheer. 
Het beperken van de predatiedruk moet volgens de partners in dit overleg op gebiedsniveau 
gebeuren, waarbij de verschillende partijen hun acties goed op elkaar afstemmen. Het Pro
tocol predatlebeheer bij weidevogels vertaalt het gezamenlijk standpunt naar de weidevogel
bescherming in het veld. Dit protocol werken de samen werkende beheerders uit in een 
maatplan predatlebeheer per gebied.

Met predatlebeheer wordt bedoeld het geheel aan maatregelen dat erop is gericht het effect 
van predatie op weidevogels te verminderen. Dit kan door het direct ingrijpen in aantallen 
predatoren, maar ook door het indirect beïnvloeden van aantallen predatoren in een gebied 
door het landschep minder geschikt te maken (preventieve maatregelen, bijv. herstellen van 
landschappelijke openheid en verwijderen van ruigte en rommel). Direct ingrijpen kan zowel 
met dodelijke middelen (bijv. afschot) als met niet-dodelijke middelen (bijv. plaatsen van een 
raster)...’.
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In de tussenevaluatie" van de nota is verder naar voren gebracht dat:
Alle partijen zetten in op samenwerking en optimalisatie van het predatiebeheer. Versterkte 
aandacht voor predatiebeheer is noodzakelijk. De provincie wil binnen de Juridische kaders 
inzetten op het Jaarrond ’s nachts gebruik van kunstlicht en het gebruik van infrarood en ge- 
luidsdemper bij de bejaging van de vos. Tevens zullen we gelet op de uitkomsten van het 
onderzoek naar de steenmarter, gericht inzetten om de predatiedruk op weidevogels te be
strijden doormiddel van het afgeven van ontheffingen en of pilots voor het aanpakken van 
de steenmarter. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om de steenmarter, in het 
belang van de weidevogels, eenvoudiger te kunnen bestrijden middels het gebruik van vrij
stellingen.

Naast actieve bestrijding worden er ook proeven gedaan met preventieve rasters. Ook wordt 
er onderzoek gedaan naar de rol van de steenmarter (en andere marterachtigen) bij de pre- 
datie op weidevogelnesten.

B3. Inhoudelijke beoordeling
B3.1 Verzochte wijzigingen ten opzichte van ontheffing 2018

a) Aanpassing van het beheergebied; dit betreft een aanvulling op het beheergebied op 
grond van opgedane kennis en ervaringen, waarbij aan de zuidoost zijde een deel 
aan het beheersgebied wordt toegevoegd (zie bijlage 2)

In het pilotgebied Soarremoarre bij Aldeboarn wordt voldaan aan alle voorwaarden 
die zijn gesteld om het gebied optimaal in te richten voor weidevogels. Er is sprake 
van een groot areaal kruidenrijk grasland, een hoog waterpeil, plas-drasgebied, be
mesting met ruige stalmest, uitgesteld maaien, mozaïekbeheer intensief beheer van 
zwarte kraaien en vossen en een grote mate van openheid en rust. Dit heeft zich in 
de afgelopen 20 jaar vertaald in een stijging van de aantallen weidevogels, met grote 
aantallen broedende grutto's en zelfs meerdere broedparen van de watersnip.

De uitbreiding betreft het gebied bij het bedrijf van dhr. Dijkstra. Op dit bedrijf is het 
weidevogelbeheer op orde. Er is sprake van een hoge dichtheid van weidevogels, 
hoog waterpeil, kruidenrijk grasland etc.. Het gebied vormt met de aanliggende Soar- 
remoarrepolder te beschouwen als één aaneengesloten belangrijk weidevogelgebied. 
Deze 'natuurlijke’ aansluiting aan het pilotgebied betreft qua oppervlakte een kleine, 
maar vanuit beheer gezien belangrijke, uitbreiding van de pilot.

b) Ontheffing voor maximaal 15 te vangen steenmarters, eventueel in de loop van de 
duur van de ontheffing, na melding bij het bevoegd gezag, uit te breiden naar 20 die
ren;

Bij de uitgevoerde monitoring is ook beoordeeld in hoeverre de territoria die na het 
wegvangen van steenmarters vrijkomen weer zouden worden opgevuld door influx 
van steenmarters uit andere gebieden in de omgeving. Naar verwachting komt een 
nieuwe influx op gang in de periode na half augustus.
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Op grond van ervaringen en waarnemingen gedurende de pilot in 2018 is vastgesteld 
dat in het gebied minimaal 12 volwassen steenmarters actief waren. Verwacht wordt 
dat ook voor het nieuwe seizoen circa 15 volwassen steenmarters in het gebied actief 
zullen zijn. Hierdoor wordt voorzien dat opnieuw circa 15 dieren zullen moeten wor
den weggevangen.

Het is echter ook mogelijk dat gedurende de beheerperiode blijkt dat dit aantal daad
werkelijk hoger ligt. Daarom wordt de mogelijkheid open gehouden om gedurende de 
looptijd van de aangevraagde ontheffing het aantal zo nodig uit te breiden naar 20 
dieren. Dit moet worden afgestemd met de provincie als het bevoegd gezag.

c) Het toestaan van meer vangmiddelen dan alleen een kastval. Toestemming voor ge
bruik van vangmiddelen in de vorm van vangkooi, vangnet en/of vangstok, enkel on
der strikt toezicht van ecologische begeleiding. Dit vast te leggen in het voorgeschre
ven beheerprotocol.

Voor dit project worden in hoofdzaak kastvallen toegepast. Voor bijzondere situaties, 
waar het gebruik van kastvallen niet mogelijk of wenselijk is, wordt in overleg met de 
onafhankelijke partij die monitoring uitvoert, ook gebruik van andere vangmiddelen in 
de vorm van vangnetten, vangkooi en/of vangstok toegepast. Het gaat dan om situa
ties waarbij gebruik van een kastval niet praktisch of naar verwachting niet effectief is. 
Zoals het inzetten van vangmiddelen in gebouwen of andere besloten omgeving. Dan 
is de inzet van een vangkooi naar verwachting meer effectief. Dit omdat een vangkooi 
in sommige situaties beter kan worden ingepast (qua hanteerbaarheid en formaat) op 
een aanwezige ruimte of situatie. Het gebruik van vangnet of vangstok zal enkel 
plaatsvinden in geval een dier direct door één van de aangewezen en deskundige 
personen moet worden gevangen of voor korte tijd moeten worden vastgehouden. Te 
denken aan het vangen van (jonge) dieren in een besloten ruimte (voorbeeld: een 
dier dat zich heeft opgesloten in bijvoorbeeld een kippenhok).

Bovenstaande middelen, kastval, vangkooi, vangnet en vangstok kunnen worden ge
bruikt onder strikt toezicht van de betrokken ecologische adviseurs. Daarnaast dient 
in het beheerprotocol opgenomen te worden wanneer vangkooi, vangstok en vangnet 
worden ingezet. Bij het vangen dient het uitsluitend te gaan om steenmarters die bin
nen het weidevogelgebied Soarremoarre (bijlage 2) hun leefgebied hebben.

d) Aanpassing van de periode waarbinnen de val moet worden gecontroleerd, na het 
ontvangen van een valalarmmelding. Tot 1 maart dient de val binnen 10 uur te zijn 
bezocht en gecontroleerd, na 1 maart wordt dit beperkt tot binnen 8 uur na het ont
vangen van een valalarmmelding.

Het is van groot belang dat eerder wordt gestart met het wegvangen van steenmar
ters dan in 2018 (conform aanbevelingen). Hiermee kan meer ingezet worden op het 
tijdig verwijderen van aanwezige steenmarters uit het gebied en kan zo veel mogelijk 
worden voorkomen dat er later in het seizoen zogende steenmarters in het gebied ac
tief blijven.

In de voorgaande ontheffing is, vanwege het risico dat zogende moertjes te lang in 
een kastval zijn opgesloten, gekozen voor een relatief korte responstijd. Deze korte 
responstijd bleek flink verzwarende last voor de uitvoerende personen.
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Ook is inmiddels uit kennis naar voren gekomen dat er geen risico is voor het welzijn 
van de jongen als deze langer dan 6 uur alleen blijven. Verder is de vangmethode 
zodanig aangepast dat het risico van bijvangsten tot een minimum wordt beperkt. 
Voor eventuele kleinere en kwetsbare soorten (die niet zo lang in een val opgesloten 
kunnen blijven), zoals wezel of hermelijn, zijn de vallen voorzien van een ontsnap
pingsmogelijkheid.

Nu nadrukkelijk wordt ingestoken op het vroegtijdig, vanaf januari 2019 (dus voor de 
werptijd) wegvangen van de aanwezige steenmarters. Voorzichtigheidshalve wordt 
daarbij 1 maart als eerste mogelijke werptijd genomen. Daarom kan tot 1 maart een 
langere responstijd worden aangehouden van maximaal 10 uur. Na 1 maart wordt 
een responstijd van maximaal 8 uur aangehouden.
Overigens gaat het hier om maximale responstijden. In de praktijk zullen de vallen in 
vrijwel de meeste gevallen (ruim) binnen deze termijnen worden gecontroleerd.

Met bovenstaande wijzigingen kan worden ingestemd. De voorliggende wijzigingen komen 
voort uit de kennis en ervaring die is opgedaan in de pilot van 2017 en 2018. Voor het overi
ge geeft het verzoek uit 2019 geen reden om de overwegingen uit 2018 aan te passen.

B3.1 Overwegingen
Binnen het provinciale weidevogelbeleid achten wij het noodzakelijk dat predatiebeheer 
wordt toegepast. Onder predatiebeheer wordt het geheel aan maatregelen- verstaan dat 
erop is gericht het effect van predatie op weidevogels te verminderen. Het verlies van nesten 
en kuikens door predatie in de gebieden die voor weidevogels relevant zijn, zullen, overeen
komstig het weidevogel protocol, op drie manieren worden beperken:

• Grasland- en waterbeheer afstemmen op voldoende kuikenoverleving. Dit speelt met 
name in de weidevogelkerngebieden. In deze gebieden zullen de waterhuishouding 
en het agrarisch gebruik (maaien, bemesten, etc.) moeten zijn aangepast, zodat er 
voldoende kuiken- land met een hoog waterpeil aanwezig is. Dit komt ten goede aan 
de kuikenoverleving. De voorwaarden bij de subsidies voor beheer in de kerngebie
den voorzien hierin;

• Beschermen en herstellen van de openheid van het landschap. Wanneer in en rond 
de weidevogelkerngebieden en parels voldoende openheid aanwezig is, hebben pre- 
datoren minder dekking waardoor weidevogels minder kwetsbaar zijn. Naast behoud 
van openheid gaat het hierbij ook om herstel van openheid door bijv. het kappen van 
houtopstanden;

• Hinderen/bestrijden van predatoren binnen de wettelijke mogelijkheden. Deze maat
regelen grijpen direct in op de aantallen van een soort in een gebied. Dit kan door af
schot, maar ook door het plaatsen van rasters en verwijderen van nestgelegenheden 
en dekking.

Het gekozen pilot gebied de Soarremoarre ligt in het beheergebied van het collectief 
Gebiedscoörperatie It Lege Midden U.A. en voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Ondanks deze maatregelen blijkt uit gegevens uit het predatiebeheerplan van het collectief 
en de update uit 2017 dat de aantallen weidevogels in het gebied hoog zijn (>100) maar het 
broedsucces achterblijft vanaf 2015.
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Grutto Soarremoarre 2014 2015 2016 2017 2018
aantal 100 100 nb 134 119
bts 80% Ca. 30% Ca. 56% Ca. 56,7% 53%
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Vanaf een BTS van 65% wordt aangenomen dat er voldoende jongen vliegvlug worden om 
de populatie in stand te houden. Dit cijfer wordt sinds 2015 niet meer gehaald.

Uit het steenmarter onderzoek uit 2017 is gebleken dat legselpredatie door steenmarter hoog 
is.

In samenspraak met de maatschappelijke partners (Olterterp partners) zijn voor Fryslän een 
aantal predatoren benoemd waarvoor predatiebeheer noodzakelijk wordt geacht. Daarbij is 
wel enig onderscheid te maken in de reikwijdte van dit beheer. Met partners is afgesproken 
dat in sommige gevallen predatiebeheer op zo ruim mogelijke schaal wordt vormgegeven. 
Voor de steenmarter zal gekeken worden in welke mate extra maatregelen mogelijk en wen
selijk zijn.

In dat licht is voor de steenmarter op initiatief van de provincie in 2017 een onderzoek gestart 
naar de predatieomvang en effecten op weidevogels. Doel was om inzicht te krijgen in de 
daadwerkelijk rol van steenmarters in de totale predatie op weidevogels. Uit dit onderzoek® is 
gebleken dat de steenmarter lokaal voor een hoge predatiedruk zorgt. Bij het cameraval on
derzoek bij nesten van weidevogels zijn 30% van de gevolgde nesten gepredeerd door 
steenmarters in het pilotgebied.

Het beheer heeft zich in de afgelopen 20 jaar vertaald in een stijging van de aantallen weide
vogels, met grote aantallen broedende grutto’s en zelfs meerdere broedparen van de water
snip. Het aantal broedparen van de grutto in het onderzoeksgebied bij Aldeboarn lag in 2016 
op circa 150 (informatie database BFVW). De laatste jaren is er echter, ondanks maatrege
len en het beheer van vossen en zwarte kraaien, sprake van een hoge predatiedruk, waar
door veel legsels verloren gaan (informatie Collectief It Lege Midden).

In verband met de hoge predatiedruk van steenmarters in het weidevogelgebied Soar- 
remoarre heeft de provincie Fryslän er voor gekozen om in 2018 een vervolgpilot uit te voe
ren naar de effecten van het beheer in de vorm van het opzettelijk verlagen van de steen- 
marterpopulatie in het gebied.

Het beheren van de steenmarterpopulatie ter plaatse dient om middels toegepast veldonder
zoek na te gaan wat de rol is (kwantitatief en kwalitatief) van de steenmarter als predator in 
het gebied zelf en of het beheer van steenmarters in een gebied tot resultaat kan hebben dat 
hierdoor het broedsucces en kuikenoverleving verbetert.

B3.2 Wettelijk belang
De pilot staat ten dienste van de uitvoering van het provinciaal weidevogelbeleid, zoals is 
opgenomen in de Nota weidevogels 2014-2020.

Het doel van de pilot is primair gericht op het vergroten van de kennis over effectiviteit van 
het (lokaal) terugbrengen van steenmarters als middel om weidevogelpopulaties te be
schermen en is nodig in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het 
belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats zoals bedoeld in artikel 3.8 lid 5 
onder b 1° Wnb.
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B3.3. Andere bevredigende oplossing
Er zal, wanneer een vrijstelling, ontheffing of opdracht wordt verstrekt, moeten worden vast
gesteld dat er geen andere bevredigende oplossing is dan het doden of vangen.

De beoogde pilot wordt door ons noodzakelijk geacht om meer zicht te krijgen in de gevolgen 
van tegengaan van predatie door steenmarters op weidevogels binnen Fryslän. Onderdeel 
van de pilot is dan ook gericht op daadwerkelijk lokaal verwijderen van 10 tot max. 15 
steenmarters aanwezige steenmarters uit het pilotgebied.

Alternatieve locatie
Het gebied is gekozen op grond van de uitkomsten van het onderzoek van 2017 en het hui
dige optimale uitgevoerde weidevogelbeheer®. Hierdoor is geen alternatieve locatie voorhan
den.

Alternatieve middelen
Omdat deze dieren hun territoria en verblijfplaatsen in het onderzoeksgebied zelf hebben is 
enkel het weren van deze dieren uit het gebied niet aan de orde. Gezien de omvang van de 
gebieden waar weidevogels broeden is het effectief afrasteren met elektrisch gaas niet mo
gelijk. Ook zijn er geen andere haalbare alternatieven voorhanden die afdoende werken om 
een steenmarterpopulatie voor een bepaalde tijd uit een gebied te weren, zeker waar het 
gaat om steenmarters die in het gebied een gevestigd territorium hebben. In de onderzoeken 
zal op andere locaties gekeken worden naar het weren van predatoren door middel van 
schrikmiddelen.

Alternatieve methode
Vanuit dierwelzijnsoogpunt wordt het niet haalbaar geacht om de dieren enkel te vangen om 
vervolgens elders los te laten. Het is bekend dat steenmarters die opzettelijk ergens worden 
weggevangen en op een andere plek worden vrijgelaten, dan vrijwel zeker worden vrijgela
ten in een territorium van een andere steenmarter. Dit leidt tot conflicten waarbij de vrijgela
ten steenmarter veelal van territorium naar territorium wordt gejaagd en uiteindelijk of in het 
verkeer omkomt of zelfs verhongert. Ook bestaat de kans dat steenmarters proberen direct 
weer terug te keren naar hun eigen territorium.

Beheerprotocol
Om de praktische invulling van de pilot op een zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden wordt 
in onze opdracht door een onafhankelijke partij (Jonge Poerink Ecologie en Milieu en Jasja 
Dekker Dierecologie) een apart beheerprotocoF opgesteld waaraan de personen, welke de 
daadwerkelijke beheeracties uitvoeren, zich strikt aan dienen te houden. In dit protocol wordt 
aandacht besteedt aan de juiste wijze van het gebruik van vang- en dodingsmiddelen (wel
zijn en voorkomen onnodig lijden) en rapportage en vastlegging van de uitgevoerde be
heershandelingen.

Deze onafhankelijke partij voert tegelijkertijd het vervolgonderzoek uit welke middels de hier
voor genoemde pilot in 2017 in gang is gezet. Dit houdt in dat in het gebied met gebruikma
king van cameravallen en DNA wordt onderzocht hoe groot de predatie is op de aanwezige 
weidevogelpopulatie (broedende vogels, eieren).

° Predatiebeheerplan Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A., 31 augustus 2016. 

’’ Concept Beheerprotocol pilot steenmarter Aldeboarn.
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Gebruik geweer
Voor het doden van de gevangen dieren gedurende de pilot wordt enkel gebruik gemaakt 
van het geweer. Doden met gebruikmaking van het geweer is een proportioneel middel, ge
zien de belangen en vanwege het feit dat er geen andere bevredigende maatregel bestaat. 
Andere dodingsmiddelen hebben het nadeel dat de dieren daadwerkelijk eerst moeten wor
den verdoofd of door de mens in de hand moet worden genomen en leiden veelal niet direct 
tot de dood, waarbij het dier blootgesteld wordt aan onnodige stress. Voor een in het wild 
levend dier leidt fysiek contact met de mens tot een hoge stressreactie.

Deskundig gebruik van het geweer voorkomt daadwerkelijk fysiek contact en is daarbij direct 
dodelijk. Vanuit welzijnsoverweging is deze aanpak het meest wenselijk. Dit volgt onder an
dere uit standpunten, richtlijnen op nationaal en internationaal niveau, bijvoorbeeld de EU6®, 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en AVMA7®. Vanuit veilig
heidsoverweging wordt indien nodig gebruik gemaakt van geweer op luchtdruk.
In de overige gevallen kunnen de beheerders ook gebruik maken van een vuurwapen. Daar
bij is het gebruik van het geweer beperkt tot gebruik van geweren met kaliber .22.

Voor de uitvoering van de pilot kan het noodzakelijk zijn om het geweer te gebruiken tussen 
zonsondergang en zonsopgang. De kastvallen worden geplaatst op locaties waar steenmar
ters tijdens hun (nachtelijke) jachttochten langs kunnen lopen. Dit zijn veelal randen van per
celen, langs watergangen of dammen. Het verdient ook aanbeveling om, zodra er een sig
naal wordt ontvangen dat een val is dichtgeslagen, op zo kort mogelijke termijn deze kastval 
te inspecteren. Dit kan dus ook plaatsvinden gedurende de periode tussen zonsondergang 
en zonsopgang. Verder kan op voorhand niet worden getoetst of de locaties waar de hande
lingen met het geweer plaats gaan vinden voldoen aan de eisen van een jachtveld. Derhalve 
wordt ontheffing gevraagd voor het gebruik van het geweer in gebieden als bedoeld in artikel 
3.26 lid 1 onder b.

Voor de uitvoering van de pilot kan het noodzakelijk zijn om tezamen met het geweer kunst
licht te gebruiken tussen zonsondergang en zonsopgang. Gebruik van kunstlicht blijft daarbij 
beperkt tot het toepassen van een - al dan niet op het geweer gemonteerde - (zak)lampGe). 
Zonder gebruik van kunstlicht zal het gebruik van het geweer mogelijk tot onveilige situaties 
leiden en ook het risico dragen dat dieren niet direct dodelijk kunnen worden geraakt en 
hierdoor onnodig lijden ontstaat.

Conclusie
Wij zijn van mening dat voor deze pilot geen andere bevredigende oplossing bestaat.

B3.4 Geen afbreuk om de populaties in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een 
gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan
Uitgangspunt is dat ingrijpen in de omvang van een populatie alleen mogelijk is als voldoen
de zekerheid bestaat dat de soort op zichzelf hierdoor niet ‘in haar gunstige staat van in
standhouding’ wordt bedreigd.

De steenmarter is een nationaal beschermde soort. Uit gegevens^“ uit waarneming.nl en de 
Nederlandse zoogdieratlas blijkt dat er sprake is van een toename van de steenmarter.
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'Richtlijn 93/119/EG
® AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition 

S. Broekhuizen, K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters and J.C. Buys, red.) Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. KNNV 
Uitgeverij, Zeist.
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De soort profiteert van de door de mens aangebrachte veranderingen in landschappen of 
ecosystemen. De soort is opportunistisch en profiteert van de door de mens in cultuur- en 
verstedelijkte landschappen gecreëerde mogelijkheden voor verblijfplaatsen, voedsel en 
dekking.

Voor de steenmarter in Fryslän kan worden gesteld dat ook hier sprake is van een sterk toe
nemende trend, zowel in aantallen als in verspreiding. Dit volgt ook uit de meldingen die worden 
ingediend bij het meldpunt overlast vleermuizen en steenmarters van Landschapsbeheer Fries
land. Dit is ook reeds opgenomen in de Verordening wet natuurbescherming Fryslän 2017 
waarin wordt gemeld dat: “De steenmarter heeft de afgelopen decennia een opmars ge
maakt vanuit het oosten van het land in westelijke richting. Inmiddels is de gehele provincie 
Fryslän gekoloniseerd en is het een algemeen voorkomende soort geworden welke niet in 
haar voorbestaan wordt bedreigd”.

Op basis van deze informatie geldt dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de soort 
nu of in de toekomst in haar gunstige staat wordt bedreigd. Door het wegvangen en doden 
van maximaal 15 steenmarters in 2018 zal de gunstige staat van instandhouding niet in ge
vaar komen. Verder bestaat de zekerheid dat er voldoende groot habitat voor deze soort in 
Fryslän aanwezig zal blijven.

Gezien de leefwijze en de gunstige ontwikkeling van de aantallen steenmarters achten wij 
afdoende vastgesteld dat het verwijderen van 10 tot max. 15 steenmarters op een relatief 
klein oppervlakte niet kan leiden tot enige vorm van afbreuk aan het streven om de soort in 
haar natuurlijke verspreiding in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Derhalve verlenen wij de ontheffing voor het tijdelijk en onder strikte voorwaarden terugdrin
gen van de steenmarterpopulatie in het op bijlage 2 aangegeven gebied. De voorwaarden 
waarbinnen dit kan gebeuren zijn opgenomen in de voorschriften bij het besluit.

C. Conclusie
De maatregelen, het belang en alternatieven in acht nemende, is de zekerheid verkregen dat 
de gunstige staat van instandhouding van de steenmarter niet in het gedrang komt.

Om de rol van de steenmarter ten aanzien van predatie beter in beeld te krijgen en de effec
tiviteit van het weren van de steenmarter op de aanwezige weidevogelpopulatie te kunnen 
vaststellen zien wij de uitvoering van het onderzoek als noodzakelijk. Uit voorgaande is ge
bleken dat het hiervoor nodig is om 15 tot 20 steenmarters te vangen en te doden in het pi- 
lotgebied Soarremoarre bij Aldeboarn. Daarbij geldt wel dat wij voorschriften verbinden aan 
de ontheffing.
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Gemeente Heerenveen

Kennisgeving ontheffing Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten hebben op 21 december 2018 een ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming verleend aan Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A. in Akkrum voor 
uitvoeren pilot predatiebeheer steenmarter ter bescherming weidevogels in de Soarremoarre 
nabij Aldeboarn.
De ontheffing is geldig tot en met 30 juni 2019.

De ontheffing met kenmerk 192176 ligt ter inzage in het;
-provinciehuis, elke werkdag van 9 tot 16 uur (graag van te voren contact opnemen).

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


