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In de beoordeling van uw huidige aanvraag sluiten wij derhalve in grote mate aan op datgene
dat nog steeds geldend is ten aanzien van ons beleid en wat reeds de grondslag is van de
voorgaande ontheffingen. Daarbij wordt gewezen op de aanwezige aanzienlijke predatiedruk
en het treffen van passende maatregelen.
Het resultaat van de ontheffingen is dat door ’s nachts met lichtbak te kunnen jagen een
substantiële aanvulling van het aantal geschoten vossen oplevert.

Vos

Periode 1 december 2016 tot
1 juli 2017
ontheffing
vrijstelling
427
365

1/3

Periode 1 december 2017
tot 1 juli 2019
ontheffing
Vrijstelling
345
546

ö
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Het ‘s nachts kunnen bestrijden van de vos levert hiermee een grote bijdrage, naast de uit
voering van andere maatregelen (beheer en het voorkomen van vestiging van predatoren)
een positieve bijdrage aan het broedsucces van weidevogels. In de weidevogelkerngebieden
levert de combinatie van maatregelen een ombuiging op naar stabilisatie dan wel een lichte
groei van het broedsucces. Het doel om naar een stabiele weidevogelpopulatie wordt echter
nog niet gerealiseerd. Het blijft dan ook van belang om ook in te blijven zetten op predatiebeheer. De vos blijft een belangrijke predator van weidevogels'*. Aanvullende maatregelen
zoals het gebruik van nachtzichtapparatuur op het geweer kunnen hier een extra bijdrage
aanleveren. Daarbij staat vast dat de instandhouding van de vos niet in gevaar komt, ook
niet op basis van een nieuwe ontheffing.
De overwegingen uit de eerder afgegeven ontheffingen, de weidevogelnota en het faunabeheerplan zijn volgens ons onverkort van kracht en van toepassing op de beoordeling van uw
huidige verzoek en vormen een deel van de motivering om uw aanvraag te honoreren.
B3.2 Specifieke beoordeling van het voorliggende verzoek tot (aanvullende) onthef
fing
Weidevogelkansgebieden en parels
In het belang van de bescherming van de weidevogels binnen Fryslan zijn, op grond van de
Weidevogelnota 2014-2020, weidevogelkansgebieden aangewezen. Deze weidevogelkans
gebieden zijn begrensd en staan op kaart welke is opgenomen in genoemde nota. Buiten de
weidevogelkansgebieden liggen nog enkele gebieden < 100 ha met een dichtheid van mini
maal 25 broedparen grutto. Hoewel deze gebieden niet voldoen aan de criteria voor weide
vogelkansgebieden, blijven we hierin investeren, vanwege hun hoge weidevogeldichtheid en
functie als brongebied. Deze zogenaamde parels staan eveneens opgenomen op kaarten in
de Weidevogelnota 2014-2020.
Binnen deze gebieden (weidevogelkansgebieden en parels) achten wij het noodzakelijk dat
predatiebeheer wordt toegepast. Onder predatiebeheer wordt het geheel aan maatregelenverstaan dat erop is gericht het effect van predatie op weidevogels te verminderen. Het ver
lies van nesten en kuikens door predatie in de gebieden die voor weidevogels relevant zijn,
zullen, overeenkomstig het weidevogel protocol, op drie manieren worden beperken:

^ Teunissen, W., Schekkelman, H. & Willems, F. 2005. Predatie bij weidevogels, Report No. 2005/11, Beek-Ubbergen: SOVON
Vogelonderzoek Nederland
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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 kuikenland 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 landschep. Wanneer in en rond
de weidevogelkerngebieden en parels voldoende openheid aanwezig is, hebben predatoren minder dekking waardoor weidevogels minder kwetsbaar zijn. Naast behoud
van openheid (zie par. 5.4 hierna) 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 beperken van de predatiedruk moet op gebiedsniveau gebeuren, waarbij de verschillen
de partijen hun acties goed op elkaar afstemmen. Het Protocol predatiebeheer bij weidevo
gels vertaalt het gezamenlijk standpunt naar de weidevogelbescherming in het veld. Dit pro
tocol werken de samenwerkende beheerders uit in een maatplan predatiebeheer per gebied.
Predatiebeheerplannen
De bij de aanvraag van 2019 overgelegde actualisaties van de predatiebeheerplannen en de
in 2017 aangeleverde gegevens hebben hoofdzakelijk betrekking op de bestrijding van de
vos, maar geven ook (beheer)maatregelen aan ter beperking van mogelijke predatieschade
ten gevolge van andere predatoren.
In de plannen zijn aangegeven dat het beperken van predatie op verschillende manieren
vorm kan worden gegeven. Welke methoden kunnen worden toegepast, is van vele factoren
afhankelijk; lokale terreinkenmerken, het voorkomen van de predatorsoorten, de beschik
baarheid van middelen, etc. Deze omstandigheden kunnen van gebied tot gebied sterk ver
schillen en daarom moeten de omstandigheden per weidevogelgebied/mozaïek in beeld
worden gebracht om op basis daarvan de meest geschikte methoden te kunnen selecteren.
Hiervoor is een inventarisatielijst opgesteld welke is opgenomen bij elk predatiebeheerplan.
De maatregelen zijn in de predatiebeheerplannen in hoofdlijn ingedeeld in drie categorieën;
(1) Preventieve maatregelen tegen predatiekans zoals broedbiotoopverbetering, (2) Preven
tieve maatregelen tegen predatoren en (3) Aantalsregulatie van predatoren. Aangegeven is
dat maatregelen uit een volgende categorie niet eerder worden uitgevoerd dan nadat maat
regelen uit de eerdere categorie zijn uitgevoerd. In de predatiebeheerplannen is daarbij op
gemerkt dat niet alle maatregelen uit een categorie volledig hoeven te zijn uitgevoerd. Uit
zonderingen daarop is de broedbiotoopverbetering welke volgens de beheerplannen een
harde voorwaarde vormt om vervolgstappen in predatiebeheer te kunnen nemen.
Wij achten de predatiebeheerplannen met aanvullingen van 2019 in aanvulling op de reeds
aan de Faunabeheereenheid verleende ontheffing op basis van het faunabeheerplan een
voldoende basis om ontheffing te verlenen voor de duur van het Faunabeheerplan.
Het bestrijden van vossen binnen de weidevogelkansgebieden, alsmede de parels, is een
noodzakelijk onderdeel van een samenhangend pakket van maatregelen, die het verlenen
van een aanvullende ontheffing rechtvaardigt.
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Daarbij is de grote rol die de vos heeft in predatie van weidevogels (blijkend uit meerjarig
onderzoek tussen 2000 en 2005, SOVON Vogelonderzoek, rapport: 'Predatie bij weidevo
gels’ en de update uit 2017®) en het grote belang dat wij, gezien ons weidevogelbeleid, hech
ten aan de bescherming van weidevogels, van doorslaggevende betekenis.
Door haar leefwijze is de vos echter niet uitsluitend effectief te bestrijden gedurende de dagperiode. Daarom wordt het noodzakelijk geacht om de vos in de nachtperiode met het ge
weer te bestrijden, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstlicht. Gebruik van de ontheffing
voor het gebruik van aardhonden is gedurende het gehele etmaal toegestaan in het voortplantingsseizoen van de vos, ter verjaging van jonge vosjes uit een burcht, ingeval een zo
gende moervos is gedood.
Uit het faunabeheerplan en de predatiebeheerplannen volgt dat vossenbestrijding intensief
dient te worden aangepakt om effect te hebben, maar benadrukt wordt dat die bestrijding
dan wel in de juiste periode, te weten de winter en het voorjaar, dient plaats te vinden.
In een aantal gebieden is gebleken dat vossen ook met kunstlicht niet altijd goed te bestrij
den zijn. Dit is onder andere gebleken uit de (monitoring)onderzoeken steenmarter. Op dat
moment kan het effectief zijn om met behulp van nachtzichtapparatuur, zoals restlichtkijkers
en warmtebeeldkijkers, vossen op te sporen en ook te bestrijden. Deze aanvullende moge
lijkheid kan worden gebruikt als is gebleken dat kunstlicht onvoldoende effect heeft. Nacht
zichtapparatuur is in de huidige situatie naast het geweer zonder ontheffing Wnb mogelijk.
Het is alleen niet toegestaan om zonder ontheffing instrumenten om in de nacht te schieten
op het geweer te monteren (art 3.13, vierde lid Bnb). Aan het gebruik van nachtzichtappara
tuur zijn mogelijk veiligheid- en milieurisico’s verbonden. Schieten met het geweer zonder
kunstlicht is niet meer waarneembaar door derden. Hiermee bestaat ook de kans dat strope
rij en afschot van andere soorten dan de vos toeneemt. Door het gebruik in tijd te beperken
en aanvullende voorschriften te stellen wordt dit risico geminimaliseerd.
In het belang van een effectieve weidevogelbescherming verlenen wij daarom ontheffing
voor het gebruik van kunstlicht en het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang in de
periode van 1 december tot 1 juli het daarop volgende jaar. Nachtzichtapparatuur gp het ge
weer kan worden toegepast in de periode van 1 februari tot 1 juli. Deze Tevens verlenen wij
ontheffing voor het gebruik van aardhonden in de periode 1 maart tot 1 juli 2019.
Begrenzing gebieden waarvoor ontheffing geldt
De begrenzing van de weidevogelkansgebieden en daar waar sprake is van voldoende on
derbouwing in een aangrenzende zone van maximaal 5 km achten wij zodanig ruim en ro
buust dat de aangevraagde ontheffing voor bestrijding van de vos met kunstlicht en geweer
binnen deze begrenzing voldoende effectief kan plaatsvinden.
Ten opzichte van de ontheffing afgegeven op 1 december 2017 zijn beperkte uitbreidingen
van de begrenzing verzocht. Het gaat om een zestal kleine gebieden binnen het agrarisch
collectief It Lege Midden en de Waadrêne. Deze gebieden kunnen worden toegevoegd aan
de bestaande begrenzing.
Zij vallen binnen een zone van 5 kilometer ten opzichte van beheerde gebieden ten behoeve
van weidevogels en zijn afgestemd met betrokken gebiedspartijen.

® van der Wal J. & Tennissen W. 2018. Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis. Sovon-rapport
2018/31. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen
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In het aangevraagde gebied de Haulerpolder (parel) met buffer wordt gebruik gemaakt van
een vossenraster. Dit raster is voor dit gebied effectief en er is dan ook geen noodzaak meer
om hier aanvullende maatregelen zoals het ’s nacht bestrijden van vos te nemen. Het belang
om ontheffing te verlenen voor dit gebied is hiermee vervallen. Het gebied met buffer wordt
niet langer opgenomen in het ontheffingsgebied.
Voor de duidelijkheid is de begrenzing van het gebied, waarop deze ontheffing ziet, aange
geven op het bij dit besluit behorende kaartmateriaal. Dit is terug te vinden onder soortenbe
scherming op de website van de provincie https://www.frvslan.frl/aanvragen-enregelen/soortenbescherminq 42830/item/meer-weten-over-bescherminq-van-plant-endiersoorten 12448.html
Bestrijding van de vos, gezien het natuurlijke zwerfpatroon, moet niet alleen in het gebied
zelf plaatsvinden, maar in een straal van ongeveer 5 kilometer rondom het gebied. Een vos
beschikt over een territorium van tussen de 250 en 900 hectaren
(www.zoogdierenvereniging.nl). Op een nachtelijke zoektocht legt een vos gemakkelijk af
standen af van meer dan 5 tot 14 kilometer. Om de maatregel effectief invulling te geven is
het dan ook noodzakelijk om in een straal rond de beheerde weidevogelgebieden de bestrij
ding van vossen met gebruik van kunstlicht mogelijk te maken. Bij het kiezen van de grenzen
zijn ten behoeve van de transparantie bij de gebruikers van de kaart(en) en in het veld geo
grafische kenmerken als wegen, waterlopen e.d. gehanteerd. Indien een weg is aangemerkt
als grens, dan valt deze binnen het ontheffinggebied.
Derhalve verlenen wij ontheffing voor het bestrijden van de vos in de nachtperiode voor de
binnen het werkgebied van de agrarische collectieve verenigingen gelegen ‘weidevogelkansgebieden’ en 'parels’ met het gebruik van geweer en kunstlicht en zo nodig tot de inzet
van aardhonden in dit geval voor het gebied zelf en het erbuiten gelegen gebied, zoals op
het bij dit besluit behorende kaartmateriaal is aangegeven en op de website van de provin
cie; https://www.frvslan.frl/aanvraqen-en-regelen/soortenbescherminq 42830/item/meerweten-over-bescherminq-van-plant-en-diersoorten 12448.html. De op het kaartmateriaal
omlijnde en gearceerde/gekleurde gebieden zijn de gebieden waarop deze ontheffing van
toepassing is.
Binnen het aangegeven ontheffingsgebied dient ook rekening te worden gehouden met:
• Indien zich binnen het gebied, waarop de ontheffing ziet, begrensde (soort-specifieke)
ganzenfoerageergebieden bevinden, dan mag gedurende de periode dat deze gebie
den als zodanig functioneren, gebruik van de ontheffing slechts plaatsvinden onder
voorwaarde dat de daar aanwezige beschermde trekganzen niet worden verontrust.
• Gebruik van de ontheffing binnen de afpalingskring van een geregistreerde eenden
kooi is toegestaan onder voorwaarde dat de kooiker van deze kooi daarvoor schrifte
lijk toestemming heeft verleend.
• Indien zich binnen het gebied, waarop de ontheffing ziet Natura 2000-gebieden be
vinden, dan mag alleen gebruik worden gemaakt van de ontheffing indien de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied niet in gevaar ko
men. Indien nodig dient dit middels een beoordeling plaats te vinden. Tevens dient
men rekening te houden met de (niet) toegestane activiteiten zoals aangegeven in de
beheerplannen van de betreffende gebieden.
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B3.3. Andere bevredigende oplossing
Uit onderzoek, het Faunabeheerplan 2014-2019 (goedgekeurd d.d. 14 januari 2015) en het
overgelegde predatiebeheerplan en de aanvulling daarop, blijkt op overtuigende wijze dat er
geen andere bevredigende oplossing is voor het bestrijden van schade aan weidevogels dan
het doden van vossen. Aangedragen en besproken alternatieven, als het plaatsen van ras
ters, zijn in veel gebieden ónmogelijk en onvoldoende gebleken om de vos te weerhouden
van het prederen van weidevogels. Het plaatsen van rasters is bovendien niet altijd wenselijk
met het oog op andere faunabelangen. De eerder aangegeven Haulerpolder is hierop een
uitzondering. Uit alle stukken blijkt dat vossenbestrijding intensief dient te worden aangepakt
om effect te hebben, maar benadrukt wordt dat die bestrijding dan wel in de juiste periode, te
weten de late winter en het voorjaar, dient plaats te vinden.
B3.4 Gunstige staat van instandhouding
Wij zijn van oordeel dat door het verlenen van de ontheffing met zekerheid geen afbreuk
wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, dit mede gezien het
feit dat de vos op de landelijke vrijstellingslijst voorkomt en ons geen berichten hebben be
reikt dat de vossenpopulatie zodanig afneemt, dat het leidt tot een ongunstige staat van in
standhouding van de soort.

C.

Conclusie

Gezien het vorenstaande, de Wet natuurbescherming, het Faunabeheerplan Fryslän 20142019, de Weidevogelnota 2014-2020 en de provinciale beleidsregels Libje en libje litte, ver
lenen wij, op grond van artikel 3.10, tweede lid in samenhang met art 3.8, tweede lid van de
Wet natuurbescherming, aan de Stichting Fauna Beheer Eenheid Fryslän, p/a Swichumerdyk
3, 9088 AP Wirdum, ontheffing van de verbodsbepalingen vervat in de artikelen 3.10, eerste
lid onder a Wnb, artikel 3.13 en artikel 3.16 Bnb en artikel 3.1 t/m 3.5 Rnb voor het opsporen
en doden van vossen met gebruikmaking van aardhonden, het hagelgeweer of de kogelbuks
en kunstmatige lichtbronnen en/of nachtzichtapparatuur (restlichtversterker, warmtebeeldkijkers), ter voorkoming van schade aan flora en fauna, zulks met inachtneming van de regels,
zoals gesteld in het Besluit natuurbescherming. Artikel 3.25 eerste lid Wnb biedt de moge
lijkheid de middelen op te nemen die in de ontheffing gebruikt mogen worden en artikel 3.26
derde lid Wnb biedt de mogelijkheid om het geweer met lichtbron toe te staan.
Ontheffing wordt verder verleend onder de voorwaarde dat uitvoering wordt gegeven aan het
in het predatiebeheerplan (inclusief bijlagen) gestelde en aan de aan de ontheffing verbon
den (algemene) voorschriften.
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