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Bijlage 1: Motivering van het besluit

A.

Weergave van de feiten

MH

A1.
Ontheffingaanvraaq
Op 10 september 2019 met een aanvulling op 14 oktober 2019 ontvingen wij een door u in
gediende aanvraag voor een ontheffing ten behoeve van het gebruik van kunstlicht en het
geweer (al dan niet voorzien van nachtzichtapparatuur) tussen zonsondergang en zonsop
gang in de periode van 1 december tot en met 30 juni.
Daarnaast vraagt u ontheffing voor het gebruik van aardhonden in de periode 1 maart tot en
met 30 juni om na het doden van een moervos de jonge vossen in deze periode uit de door
hen gebruikte holen te kunnen jagen of op te sporen.
Voor de aangevraagde middelen en methoden is van 30 november 2016 tot en met 30 juni
2017 ontheffing verleend onder de Flora en faunawet (kenmerk 01374918) en van 1 decem
ber 2017 tot 1 juli 2019 onder de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) met kenmerk
01466531.
Als aanvulling op de ontheffing onder de Wnb verzoekt u om een uitbreiding van een aantal
gebieden en het gebruik van nachtzichtapparatuur op het geweer.
A1.1. Beschrijving van het project of andere handeling
Ontheffing wordt aangevraagd voor het gebruik van kunstlicht en het geweer (al dan niet
voorzien van nachtzichtapparatuur) tussen zonsondergang en zonsopgang in de periode van
1 december tot en met 30 juni. Daarnaast vraagt u ontheffing voor het gebruik van aardhon
den 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.
De ontheffing wordt aangevraagd op grond van het Faunabeheerplan Fryslän 2014-2019/
voor de duur van het Faunabeheerplan 2014-2019, hoofdstuk 10.1 en 10.2 ter voorkoming
van schade aan de fauna, in het bijzonder ter voorkoming van schade aan de weidevogelstand algemeen en in het bijzonder de in het Friese weidevogelbeleid genoemde vogelsoor
ten. Naast het faunabeheerplan heeft u van alle betrokken agrarische collectieve verenigin
gen de bijbehorende predatieplannen inclusief aanvullingen bijgevoegd. Dit faunabeheerplan
loopt op 31 december 2019 af. U heeft inmiddels verzocht om dit faunabeheerplan te verlen
gen met twee jaar. Het ligt in de rede dat deze verlenging zal worden gehonoreerd.
Ontheffing wordt aangevraagd voor het werkgebied van de agrarisch collectieve verenigin
gen:
Noardlike Frsyske Walden;
ELAN;
Waadräne;
It Lege Midden;
Weste rg o;
Sudwestkust.
De begrenzing van het gebied waar de ontheffing voor geldt betreft de weidevogelkansgebieden en/of parels met eventuele aangrenzende buffers waar mede gezien de leefwijze van
de vos, ook bestrijding nodig is om de weidevogelstand te kunnen beschermen.
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Ten opzichte van de eerdere ontheffing (kenmerk 01466531), wordt verzocht het ontheffingsgebied beperkt gewijzigd met een aantal gebieden:
• It lege Midden heeft verzocht om 6 kleine gebieden toe te voegen. Het betreft zoge
naamde ‘witte vlekken’ binnen het eerdere ontheffingsgebied. Deze gebieden vallen
binnen de 5 kilometer zone vanaf de bestaande weidevogelmozaïken en zijn afge
stemd met betreffende terreinbeherende organisatie(s).
• Westergo heeft gevraagd om twee gebieden ten noorden van de Hoarnestreek en bij
Midlum/Sexbierum toe te voegen. Het gaat hier om gebieden buiten agrarisch weidevogelkansgebieden maar er liggen een aantal weidevogelgebieden in het natuurbe
heer. De aangevraagde gebieden vallen grotendeels binnen een straal van 5 kilome
ter van deze gebieden. Het verzoek tot uitbreiding is afgestemd met betreffende ter
reinbeherende organisatie(s).

(V

Ö

•pH

Daarnaast wordt verzocht de ontheffing uit te breiden met de mogelijkheid om nachtzichtapparatuur op het geweer te gebruiken bij het opsporen en doden van vossen.

O

De provincie kan onder aanvullende voonwaarden akkoord gaan met het verzoek tot her
nieuwing en uitbreiden van de eerdere ontheffing met kenmerk van de 1436531. Uitzonde
ring betreft het gebied de Haulerpolder. Het gebied de Haulerpolder wordt niet opgenomen in
het ontheffingsgebied. In dit gebied is geen meer noodzaak om aanvullende maatregelen te
nemen voor het ’s nachts bestrijden van vossen.

Q-

Al .2. Periode
U heeft verzocht het huidige Faunabeheerplan te verlengen met twee jaar en hierop de ontheffingstermijn te baseren. Hiermee is de ontheffing aangevraagd voor de periode van 1 de
cember 2019 en voor de duur van het huidige Faunabeheerplan.
De ontheffing wordt verleend op basis van een goedgekeurd Faunabeheerplan. De periode
van deze ontheffing betreft de periode van de verlenging van het huidige faunabeheerplan.
Al .3. Relevante stukken
U hebt voor de beoordeling van uw aanvraag de volgende stukken aangeboden:
• Aanvraag;
• Agrarisch collectief Waadrane, Evaluatie/actualisatie ontheffing lichtbak vos 2017 t/m
2019, lOjuli 2019;
• Noardlike Fryske Walden, oplegnotitie bij predatiebeheerplan t.b.v. ontheffing lichtbak
vos 2019, 22 juli 2019;
• Coöperatieve Vereniging Sudwestkust u.a., Predatiebeheerplan Agrarisch Collectief
Südwestkust Actualisatie en aanvullling 2019, juli 2019;
• Gebiedscoöperatie It Lege Midden, Oplegnotitie Predatiebeheerplan 2019, 12 augustus
2019;
• Predatiebeheerplan ELAN Zuidoost Friesland, Actualisatie en aanvulling 2019, 16 augus
tus 2019 Beetsterzwaag;
• Agrarisch natuur Coöperatie Westergo, Predatiebeheerplan Westergo, Actualisatie en
aanvulling 2019.
Daarnaast is gebruik gemaakt van stukken aangeleverd bij de voorgaande ontheffingsaanvragen.
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A1.4. Aanvullende gegevens
De aanvraag tot ontheffing is na de aanvulling van 14 oktober 2019 als volledig beoordeeld.
Al.5. Uw aanvraag en overige onderdelen Wet natuurbescherming
Uw project of handeling vindt mogelijk plaats in of nabij een Natura 2000-gebied. U dient
rekening te houden met de (niet) toegestane activiteiten zoals aangegeven in de beheerplannen van de betreffende gebieden. Daarnaast mag de ontheffing alleen worden gebruikt
indien de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied niet in ge
vaar komen. Indien nodig dient een ecologische beoordeling plaats te vinden in overeen
stemming met de betreffende gebiedspartijen. Indien blijkt dat er effecten zijn te venwachten
op de instandhoudingsdoelstelling dient u een vergunning aan te vragen bij het bevoegd ge
zag, zijnde Provincie Fryslän.
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 Fryslän 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 Fryslän 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 Fryslän 2017.

B.

Toetsing

B1.
Wetteliik kader
B1.1. Wnb
1. 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 of te vangen.
2. Artikel 3.10 tweede lid, aanhef en onder a bepaalt dat artikel 3.8, met uitzondering van
het derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing is 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:
a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder be
grepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden,
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
3. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien er geen andere bevredigende oplossing
bestaat, een wettelijk belang wordt gediend, zoals vastgelegd in art. 3.8, vijfde lid, onder
b en/of art. 3.10, tweede lid, Wnb en de gunstige staat van instandhouding van de soort
niet in gevaar komt.
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4. Artikel 3.15 zesde lid onderdeel c bepaalt dat de schade bedoeld in het tweede lid tot en
met het vijfde lid uitsluitend betrekking heeft op door dieren van soorten als bedoeld in ar
tikel 3.10 eerste lid met uitzondering van soorten als bedoeld in artikel 3.5 eerste lid ver
oorzaakte schade behorende tot de bij de vrijstelling bedoeld in het tweede lid onder
scheidenlijk de verordening bedoeld in het vierde lid omschreven categorieën van scha
de.
5. Artikel 3.18, eerste lid Wnb bepaalt dat gedeputeerde staten aan faunabeheereenheden
of wildbeheereenheden, aan andere samenwerkingsverbanden van personen, of aan
personen opdracht kunnen geven om, in afwijking van het bepaalde bij of krachtens de
artikelen 3.1,3.4, eerste lid, 3.5, 3.9, eerste lid, en 3.10, eerste lid, de omvang van een
bij de opdracht aangeduide populatie van vogels of van dieren van soorten als bedoeld in
artikel 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, te beperken als dat nodig is om de onderschei
denlijke redenen, genoemd in artikel 3.17, eerste lid, onderdelen a, b en c. De artikelen
3.3, vierde en vijfde lid, 3.8, vijfde lid, en 3.10, tweede lid, zijn van overeenkomstige toe
passing op die opdracht;
6. Artikel 3.26, tweede lid, aanhef en onder a en c bepaalt dat bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur het gebruik van het geweer, bedoeld in het eerste lid, kan worden
uitgesloten of beperkt en regels kunnen worden gesteld over:
a. het geweer;
c. het gebruik van middelen op, aan of bij het geweer;
7. Artikel 3.26, derde lid Wnb bepaalt dat Gedeputeerde staten ontheffing en provinciale
staten vrijstelling kunnen verlenen van het eerste lid, onderdeel a of b, en de krachtens
het tweede lid gestelde regels, met dien verstande dat bij het verlenen van ontheffing of
vrijstelling van regels als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, ook rekening wordt ge
houden met belangen van veiligheid, volksgezondheid, welzijn en milieu
8. Artikel 1.11 eerste en tweede lid regelt de algemene zorgplicht.
B1.2. Besluit natuurbescherming
1. Artikel 3.1 Bnb bepaalt dat de vos is aangewezen zoals bedoeld in artikel 3.15, eerste lid
Wnb;
2. In artikel 3.9 eerste lid Bnb worden middelen aangewezen die toegestaan zijn voor het
vangen en doden van soorten. In het tweede lid sub e onder 2 en 4 worden middelen
zoals het geweer met een lichtbron op basis van de wet aangewezen;
3. 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 voor
ziening om de prooi te verlichten, een vizier met beeldomzetter, een elektronische
beeldversterker of enig ander instrument om in de nacht te schieten;
4. Artikel 3.16, eerste lid bepaalt dat het verboden is een geweer ter uitoefening van het
bepaalde bij of krachtens de wet te gebruiken:
a. voor zonsopgang en na zonsondergang;
b. binnen de bebouwde kom of op terreinen als bedoeld in artikel 3.21, derde lid, van
de wet;
c. binnen de afpalingskring van een eendenkooi als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid,
onderdeel d, van de wet;
d. vanaf of vanuit een rijdend motorrijtuig dan wel een ander voertuig, of
e. vanuit een luchtvaartuig.
5. Artikel 3.16, derde lid bepaalt dat het verboden is een geweer ter uitoefening van het
bepaalde bij of krachtens de wet te gebruiken:
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B1.3. Regeling natuurbescherming
1. Artikel 3.1, tweede lid, Rnb bepaalt dat van de verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste
lid, onderdelen a en b, van de wet, vrijstelling wordt verleend aan grondgebruikers voor
de bestrijding van konijnen en vossen.
2. Artikel 3.1, vierde lid Rnb, bepaalt dat de categorieën van schade, bedoeld in artikel
3.15, zesde lid, onderdeel c, van de wet, zijn de categorieën van schade als bedoeld in
de artikelen 3.10, eerste lid, onderdeel b, en 3.15, zesde lid, onderdeel b, van de wet.
3.
4

5.

6.

Artikel 3.1, vijfde lid Rnb bepaalt dat de vrijstellingen, bedoeld in het eerste en tweede
lid, uitsluitend gelden, indien wordt voldaan aan de in de artikelen 3.2 tot en met 3.4 ge
stelde voorschriften en beperkingen.
Artikel 3.2. Rnb bepaalt dat de handelingen waarvoor vrijstelling wordt verleend, plaats
vinden overeenkomstig het faunabeheerplan, dat is vastgesteld overeenkomstig artikel
3.12, eerste, derde tot en met zesde lid, van de wet en dat is goedgekeurd overeenkom
stig artikel 3.12, zevende lid, van de wet.
Artikel 3.3, tweede lid Rnb, wijst aan als middelen als bedoeld in artikel 3.25, tweede lid,
van de wet, die mogen worden gebruikt ter uitvoering van de vrijstelling, bedoeld in arti
kel 3.1, tweede lid, worden aangewezen;
a. geweren;
b. honden, niet zijnde lange honden;
c. haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds;
d. fretten;
e. kastvallen;
f. vangkooien, en
g. buidels.
Artikel 3.4 Rnb bepaalt dat ter uitvoering van de vrijstellingen, bedoeld in artikel 3.1, eer
ste en tweede lid, worden:
a. geen andere vangmiddelen of dodingsmiddelen gebruikt dan de in artikel 3.3, eer
ste, onderscheidenlijk tweede lid, genoemde middelen;
b. aardhonden niet gebruikt voor het vangen of doden van vossen in holen in de pe
riode van 1 maart tot en met 31 augustus;
c. de in artikel 3.3, eerste en tweede lid, aangewezen middelen, met uitzondering van
fretten, kastvallen, vangkooien en buidels, niet gebruikt op zondagen, de nieuw
jaarsdag, de tweede paasdag, de tweede pinksterdag, de eerste en tweede kerst
dag, en de hemelvaartsdag.

B2.
Beleidscriteria
Het toetsingskader voor uw aanvraag is in beginsel de Wet natuurbescherming, de daarop
gebaseerde wet- en regelgeving, onze daarop betrekking hebbende Weidevogelnota 20142020^ met tussenevaluatie^.
Ons beleid met betrekking tot de weidevogelbescherming is vastgelegd in de Weidevogelnota 2014-2020. Op grond van dit beleid worden gerichte maatregelen genomen om de weidevogelstand te beschermen en te verbeteren in specifiek aangeduide gebieden binnen
Fryslän. Het gaat daarbij om Weidevogelkansgebieden', ‘weidevogelkerngebieden’ alsmede
‘parels'.

^ Weidevogelnota 2014-2020, Provincie Fryslän,
2 Tussenevaluatie Nota Weidevogels 2014-2020, Provincie Fryslän, september 2017
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Weidevogelkansgebieden zijn gebieden van tenminste 250 ha waar tenminste 10 broedparen 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. Dit zijn onze ‘parels’. Hoewel deze gebieden niet
voldoen aan de criteria voor weidevogelkansgebieden, blijven we hierin investeren, vanwege
hun hoge weidevogeldichtheid en functie als brongebied.
Uit de tussenevaluatie van de weidevogelnota is naar voren gekomen dat er de afgelopen
jaren door alle bij weidevogels betrokken partijen veel inspanningen en acties zijn uitgevoerd
om de weidevogels te beschermen. In de weidevogelkerngebieden lijkt dat succesvol. Daar
buiten, in het gangbare boerenland, lukt het echter niet de achteruitgang van de weidevogels
te stoppen.
Landelijk zien we dezelfde achteruitgang. Hierdoor is de doelstelling van 10.000 broedparen
Grutto’s in 2020 niet haalbaar zonder extra inspanningen in zowel de weidevogel
kerngebieden als in het gangbare boerenland. Predatiebeheer is daarbij essentieel omdat
predatie een steeds belangrijker factor wordt. Aanbevolen wordt om vol in te zetten op verbe
teren van de kuikenoverleving en in het bijzonder predatiebeheer.
De provincie zal binnen de juridische kaders inzetten op het benutten van alle toegestane
middelen, onderzoek naar predatie en instrumenten voor predatiebeheer.
B3.
Inhoudelijke beoordeling
B3.1 Algemene overwegingen
Een ontheffing is alleen mogelijk in geval er sprake is van een beschermde inheemse dier
soort op basis van de bepalingen in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. De aan
vraag ziet toe op een diersoort waarvoor landelijk een vrijstelling geldt, namelijk de vos (Vulpes vulpes). We stellen vast dat aan die voorwaarde wordt voldaan.
In de weidevogelkansgebieden, vastgelegd in de Weidevogelnota 2015-2020 wordt ge
streefd naar het realiseren van optimaal weidevogelgebied. Aan de hand van het Weidevogelprotocol predatiebeheer bij weidevogels^ zijn hiervoor in 2016 door de agrarisch collectie
ven predatiebeheerplannen opgesteld. Deze plannen zijn bij de ontheffingsaanvraag van
2016 ingediend bij de provincie. Voor de huidige ontheffingsaanvraag zijn actualisaties ge
maakt en meegestuurd. Naast het creëren van optimaal biotoop speelt ook het voorkomen
van predatie een belangrijke rol bij de bescherming van de weidevogels. Hiervoor wordt dan
ook sinds 2015 ontheffing verleend voor de bestrijding van de vos onder toepassing van
kunstlicht en met gebruik van aardhonden binnen (een deel van) de werkgebieden van de
agrarisch collectieven.

^ Oosterveld, E.B., 2014, Protocol predatiebeheer bij weidevogels, A&W-rapport 1827, Altenburg & Wymenga ecologisch
onderzoek, Feanwalden
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