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Onderwerp

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het 's nachts bestrijden van de
vos voor de looptijd faunabeheerplan (zaaknummer 200722)

3

Geacht bestuur,
Op 10 september 2019 hebben wij uw verzoek ontvangen om de ontheffing (kenmerk
1466531) voor het kunnen doden van vossen met behulp van geweer, kunstmatige lichtbron
het geweer en voorzieningen om de vos te verlichten in het belang van de weidevogels te
vernieuwen. De ontheffing heeft betrekking op afschot tussen zonsondergang en zonsop
komst in de periode van 1 december tot en met 30 juni. Daarnaast heeft de vernieuwing ook
betrekking op het kunnen gebruiken van aardhonden in de periode 1 maart tot en met 30 juni
om jonge vossen in deze periode uit de door hen gebruikte holen te kunnen jagen of op te
sporen.
Als aanvulling van de eerdere aan u verleende ontheffing verzoekt u om het ontheffingsgebied uit te breiden en om het gebruik van nachtzichtapparatuur gp het geweer toe te staan.
Op 14 oktober 2019 heeft u hiervoor ter onderbouwing van deze aanvulling nadere gegevens
aangeleverd.
Overeenkomstig uw aanvraag en de daarbij behorende stukken hebben wij besloten de ge
vraagde ontheffing te verlenen, onder de volgende voorwaarden.
Voorschriften en beperkingen
Verantwoordelijkheid en bevoegdheid
1. De ontheffing is aangevraagd door en staat op naam van Faunabeheereenheid Frysiän
(hierna: FBE). De FBE is als ontheffinghouder te allen tijde verantwoordelijk voor het na
leven van de voorschriften waaronder de ontheffing is verleend.
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2.

De FBE dient daarom de gemachtigden nadrukkelijk te wijzen op de specifieke voor
schriften ten aanzien van het gebruik, o.a. door bij afgifte van een machtiging tevens een
gewaarmerkte kopie van dit ontheffingsbesluit met bijbehorende bijlage (plaats van de
ontheffingskaart) te verstrekken en hen te wijzen op de bepalingen t.a.v. de Wet natuur
bescherming. Hetzelfde geldt voor de agrarisch collectieve verenigingen (hierna: Collec
tief) in geval van het verlenen van toestemming voor het gebruik van de ontheffing aan
een feitelijke gebruiker. De verantwoordelijkheid van de ontheffinghouder laat elke ver
antwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de individuele feitelijke gemachtigde en/of
gebruiker voor het naleven van genoemde voorschriften en andere wettelijke bepalingen
onverlet;
De FBE is bevoegd het gebruik van deze ontheffing op een door de FBE te bepalen wij
ze over te dragen aan een Collectief. Een machtiging van de FBE ten behoeve van deze
ontheffing wordt niet verstrekt dan na een daartoe ingediend verzoek van het Collectief
en is tot de looptijd van het huidige faunabeheerplan geldig. Aan de machtiging dient
een kopie van dit ontheffingsbesluit te zijn toegevoegd. Een Collectief kan de feitelijke
handelingen die op grond van deze ontheffing zijn toegestaan laten uitvoeren door
jachtaktehouders binnen haar grondgebied, mits de voorwaarden van de ontheffing in
acht genomen worden door het Collectief en jachtaktehouders.

Gebruik ontheffing.
1. Van deze ontheffing mag slechts gebruik worden gemaakt nadat de grondgebruiker van
de percelen waarop de maatregel plaatsvindt de feitelijke gebruiker hiertoe toestemming
heeft gegeven en slechts in de periode van 1 december tot en met 30 juni.
Gebruik
van de ontheffing voor afschot met behulp van kunstlicht, restlichtversterker dan
2.
wel andere nachtzichtapparatuur is slechts toegestaan van zonsondergang tot zonsop
komst.
3. Het gebruik van de ontheffing voor nachtzichtapparatuur op het geweer is toegestaan in
de periode van 1 februari tot 1 juli.
4. Gebruik van de ontheffing voor het gebruik van aardhonden is:
a. Alleen toegestaan gedurende de periode van 1 maart tot 1 juli het gehele etmaal;
b. alleen toegestaan ter opsporing van jonge vossen, ingeval duidelijk is dat een zo
gende moervos is gedood;
c. niet toegestaan bij bewoonde dassenburchten;
d. niet toegestaan de aardhonden in te zetten anders dan onder a beschreven.
Het
gebruik van de ontheffing is alleen toegestaan in het ontheffingsgebied zoals aan
5.
gegeven in bijlage 3 en op de website van de provincie
https://www.fryslan.frl/aanvragen-en-regelen/soortenbescherming_42830/item/meerweten-over-bescherming-van-plant-en-diersoorten_12448.html, waarbij de volgende uit
gangspunten gelden:
a. Indien zich binnen het gebied, waarop de ontheffing betrekking heeft, begrensde
(soort-specifieke) ganzenfoerageergebieden bevinden, dan mag gedurende de pe
riode dat deze gebieden als zodanig functioneren, het gebruik van de ontheffing
slechts plaatsvinden onder voonwaarde dat de daar aanwezige beschermde trekganzen niet worden verontrust.
b. Gebruik van de ontheffing binnen de afpalingskring van een geregistreerde een
denkooi is toegestaan onder voorwaarde dat de kooiker van deze kooi daarvoor
schriftelijk toestemming heeft verleend.
c. Indien zich binnen het gebied, waarop de ontheffing betrekking heeft Natura 2000gebieden bevinden, dan mag alleen gebruik worden gemaakt van de ontheffing in
dien de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied
niet in gevaar komen.
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d.

e.

Tevens dient men rekening te houden met de (niet) toegestane activiteiten zoals
aangegeven in de beheerplannen van de betreffende gebieden. Indien blijkt dat er
mogelijke effecten op het Natura 2000-gebied dient een verzoek tot vergunning te
worden aangevraagd bij het bevoegd gezag.
Conform het Natura 2000 beheerplan Van Oordt’s Mersken (december 2016) is
schadebestrijding alleen toegestaan buiten het broedseizoen. Uitvoering van
schadebestrijding met geweer in de winterperiode binnen het Natura 2000-gebied
is alleen toegestaan indien er geen ganzen en smienten worden verstoord.
Dit geldt ook voor schadebestrijding met geweer buiten Natura 2000-gebieden en
tevens in de directe omgeving van ganzenfoerageergebieden. Bij de uitvoering van
deze praktijk wordt in de praktijk minimaal een afstand van minimaal 500 m aan
gehouden.

Melding gebruik ontheffing.
6. Alvorens gebruik mag worden gemaakt van de ontheffing voor afschot, dient de ontheffinggebruiker hiervan op de dag van het gebruik vóór 15.00 uur mededeling te doen via
het mailadres meldinqffwet@frvslan.nl. Hierbij dient het volgende te worden gemeld;
a. de naam en het telefoonnummer van de ontheffinggebruiker
b. machtigingsnummer
c. de omgeving en globaal tijdstip waar(op) de acties zullen plaatsvinden
d. auto met kenteken
Tussen 1 februari en 30 Juni dient u daarnaast bij een melding aan te geven
e. of tijdens de bestrijding gebruik wordt gemaakt van nachtzichtapparatuur op
het geweer en
f. naam en telefoonnummer van de jachtaktehouder met nachtzichtapparatuur
op het geweer
Gezelschap.
7. Van de in deze ontheffing genoemde bevoegdheden mag mede gebruik worden ge
maakt door ten hoogste vier personen waarvan tenminste twee jachtaktehouders, aan
wie toestemming is verleend voor het gebruik van de ontheffing.
Bescheiden.
8. De feitelijk gebruiker van de ontheffing is verplicht een (digitaal) kopie van deze onthef
fing, een kopie van de schriftelijke machtiging van de ontheffinghouder en een geldige
jachtakte bij zich te houden. Deze bescheiden moeten op een eerste verzoek van een
daartoe bevoegde toezichthoudende ambtenaar ter inzage worden afgegeven.
Rapportage.
9. De FBE is verplicht elk kalenderjaar, vóór 1 januari, een digitale rapportage uit te bren
gen aan de provincie Fryslan, Afdeling Omgevingszaken, Team Groene Regelgeving,
over het gebruik van de ontheffing en het aantal geschoten vossen met en zonder ont
heffing (landelijke vrijstelling).
Ter uitvoering van het onder 10.2 (op biz. 106) van het Faunabeheerplan gestelde, dient
tevens een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de relatieve vossenstand te worden
gegeven, o.a. door inventarisatie van het aantal aanwezige vossenburchten.
10. De Collectieven dienen voor 1 januari rapportages aan bij de FBE waarin de resultaten
zijn weergegeven van het predatiebeheer en op welke wijze uitvoering is gegeven aan
de predatiebeheerplannen. Dit kan middels de afgesproken jaarlijkse rapportages zoals
ook worden gebruikt in het kader van de subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer.
11. De FBE houdt een overzicht bij van de verleende machtigingen, alsmede van de aanvraaggegevens die daaraan ten grondslag liggen.
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Dit overzicht dient terstond op een mondeling dan wel schriftelijk verzoek van een daar
toe bevoegde toezichthoudende ambtenaar ter inzage te worden afgegeven.
12. Degene aan wie een machtiging is verleend, houdt een overzicht bij van aan jachtaktehouders verleende toestemmingen voor het gebruik van de ontheffing. Dit overzicht
dient terstond op een mondeling dan wel schriftelijk verzoek van een daartoe bevoegde
toezichthoudende ambtenaar ter inzage te worden afgegeven.
Overige voorschriften
13. Indien een zogende moervos wordt gedood, moeten haar jongen zo spoedig mogelijk
worden opgespoord en zonder onnodig lijden worden gedood.
14. Gedode dieren mogen niet voor handelsdoeleinden worden gebruikt en dienen, voor
zover ze niet in eigen bezit worden gehouden, o.a. ter voorkoming van verspreiding van
ziekten, direct te worden meegenomen en zo spoedig mogelijk te worden vernietigd.
Voor het op plaats lokken is het niet toegestaan slachtafval van dode (landbouw)dieren
te gebruiken.
15. Deze ontheffing kan worden gewijzigd dan wel worden ingetrokken op grond van de cri
teria genoemd in artikel 5.4 van de Wet natuurbescherming of bij bijzondere weersom
standigheden of anderszins bij wet geregeld.
16. De FBE kan een verleende toestemming voor het gebruik van de ontheffing, terstond
intrekken. Deze intrekking dient te geschieden door het betreffende collectief dan wel de
betreffende jachtaktehouder hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
17. Indien Gedeputeerde Staten constateren dat voonwaarden uit deze ontheffing niet wor
den nageleefd door degene aan wie een machtiging is verleend, trekt de FBE op ver
zoek van Gedeputeerde Staten terstond de machtiging in. Deze intrekking dient te ge
schieden door het betreffende collectief dan wel de betreffende jachtaktehouder hiervan
schriftelijk op de hoogte te stellen.
De ontheffing is geldig van 1 december 2019 tot de looptijd van het huidige faunabeheerplan
en is uitsluitend geldig binnen het gebied zoals aangegeven in bijlage 3 en onder soortenbe
scherming op de website van de provincie https://w\Aw.frvslan.frl/aanvraqen-enreqelen/soortenbescherminq 42830/item/meer-weten-over-beschermina-van-plant-endiersoorten 12448.html en binnen de werkgebieden van de genoemde collectieven. Het bij
dit besluit opgenomen kaartmateriaal maakt onlosmakelijk deel uit van dit besluit.
Voor de motivering van ons besluit verwijzen wij u naar bijlage 1.
Gedeputee de Staten van Fryslan,

rvóorzitter

R.E. Boujysr^Rigméfsma, MBA MCM, secretaris
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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.

ö

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 op www.frvslan.frl/wetnatuurbescherminq.
Bijlagen
• Bijlage 1: Motivering van het besluit
• Bijlage 2: Advertentie
• Bijlage 3: Kaart ontheffingsgebied kunstlicht vos
Afschriften
• FUMO, Afd. Toezicht en Handhaving (per e-mail)
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Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.frvslan.frl onder “Con
tact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie:
tel. (058) 292 51 57.
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