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; Zaaknummer 204769 - Ontheffing Wet natuurbescherming afschot koppelvormende ganzen 2020 - 2024.

Geachte heer/mevrouw.
Op 10 september 2019 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor o.a. een ontheffing o.g.v.
van de Wet natuurbescherming (verder; Wnb) voor afschot van koppelvormende grauwe,
brand- en kolganzen in de maand februari. De ontheffing wordt aangevraagd voor de gehe
le provincie voor een periode van 5 jaar (2020 - 2024).
Het Faunabeheerplan Frysiän 2014-2019 (verder: FBP) dient als onderbouwing voor de ontheffingaanvraag. Genoemd FBP is verlengd voor de periode 2020 - 2021.
Ik heb op basis hiervan besloten de gevraagde ontheffing onder de volgende voorschriften
en beperkingen te verlenen.
Voorschriften en beperkingen
1. De ontheffing is aangevraagd door en staat op naam van Faunabeheereenheid Frysiän
(hierna: FBE). De FBE is als ontheffinghouderte allen tijde verantwoordelijk voor het na
leven van de voorschriften waaronder de ontheffing is verleend.
De FBE dient daarom te machtigen personen en instanties nadrukkelijk te wijzen op de
specifieke voorschriften ten aanzien van het gebruik, o.a. door bij afgifte van een mach
tiging tevens een gewaarmerkte kopie van dit ontheffingsbesluit met bijbehorende bijla
ge (plaats van de ontheffingskaart) te verstrekken en te wijzen op de bepalingen t.a.v.
de Wet natuurbescherming.
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2.
3.

Hetzelfde geldt voor de wildbeheereenheid (verder: WBE) in geval van het machtigen
van een jachtaktehouder tot afschot dat niet onder regie van de wildbeheereenheid
wordt uitgevoerd. De verantwoordelijkheid van de ontheffingshouder laat elke verant
woordelijkheid en aansprakelijkheid van de individuele feitelijke gemachtigde en/of ontheffingsgebruiker voor het naleven van voorschriften en andere wettelijke bepalingen
onverlet.
De ontheffing is ten behoeve van afschot van koppelvormende grauwe, brand- en kolganzen in de gehele provincie gedurende de maand februari in de periode 2020 - 2024.
Ten behoeve van de uitvoering van de ontheffing wordt gebruik gemaakt van het hagelgeweer of de kogelbuks - tenminste kaliber 5,6 x 26,7 (.22 Magnum) - en honden, niet
zijnde lange honden, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, flora en
fauna, zulks met inachtneming van de regels zoals gesteld in het Besluit beheer en
schadebestrijding dieren.

Gebruik ontheffing
4. De FBE is bevoegd het gebruik van deze ontheffing op een door de FBE te bepalen wij
ze over te dragen aan een terrein beherende natuurbeschermingsorganisatie of een
wildbeheereenheid of andere feitelijk gebruiker (zie 12). Indien afschot zal plaatsvinden
in natuurgebieden en/of binnen een straal van 300 meter daaromheen, mag het gebruik
van de ontheffing alleen worden overgedragen aan de betreffende terrein beherende na
tuurbeschermingsorganisaties. Een terrein beherende natuurbeschermingsorganisatie of
wildbeheereenheid mag de feitelijke handelingen die op grond van de ontheffing zijn
toegestaan slechts laten uitvoeren door jachtaktehouders die door hen zijn aangewezen.
Een machtiging wordt niet verstrekt dan na een daartoe ingediende aanvraag bij de FBE
en is maximaal 1 jaar geldig.
De machtiging van de ontheffing bevat in elk geval de naam, het adres, de woonplaats
en het telefoonnummer van de ontvanger en het gebied waar de schadebestrijding zal
plaatsvinden. Aan de machtiging dient een kopie van dit ontheffingsbesluit te zijn toege
voegd.
5.

Van de ontheffing mag slechts gebruik worden gemaakt nadat de grondgebruiker van de
percelen waarop de met de ontheffing toegestane handelingen zijn toegestaan, de ge
machtigde terrein beherende natuurbeschermingsorganisatie of wildbeheereenheid of
feitelijke ontheffingsgebruiker hiertoe schriftelijk heeft gemachtigd.

6.

Alvorens van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, dient hiervan melding te worden ge
daan bij de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, de voor de provincie
Fryslän toezichthoudende instantie voor de Wnb), onder vermelding van de terrein behe
rende natuurbeschermingsorganisatie of wildbeheereenheid of andere feitelijke onthef
fingsgebruiker die een actie zal uitvoeren, en onder bijvoeging van een topografische
kaart waarop de bestrijdingslocatie is ingetekend. Dit kan ten minste 24 uur voor de
daadwerkelijke bestrijdingsactie per mail (wnb@frvslan.frl) of ten minste 72 uur voor de
daadwerkelijke bestrijdingsactie door berichtgeving per e-mail naar wnb@.fumo.nl.

7.

Gebruik van de ontheffing is toegestaan tussen zonsopkomst en zonsondergang.

8.

Aangezien ganzen een sterke partnerbinding hebben, dienen vanuit het oogpunt van
dierenwelzijn beide partners van een koppel te worden gedood.
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Bescheiden
9. Ingeval afschot onder regie van terrein beherende natuurbeschermingsorganisaties of
wildbeheereenheden plaats vindt, dient de feitelijke gebruiker van de ontheffing dit aan
een daartoe bevoegde toezichthoudende ambtenaar te kunnen aantonen. Tevens dient
hij te kunnen aantonen te beschikken over een geldige jachtakte en, ingeval de gemach
tigde terrein beherende natuurbeschermingsorganisatie of wildbeheereenheid hierover
niet reeds beschikt, een in voorschrift 7 bedoelde grondgebruikersverklaring.
10. Ingeval afschot niet onder regie van terrein beherende natuurbeschermingsorganisaties
of wildbeheereenheden plaats vindt, is de feitelijke gebruiker van de ontheffing verplicht
een exemplaar van dit ontheffingsbesluit, een kopie van de op naam van de wildbeheer
eenheid gestelde machtiging, een kopie van de door wildbeheereenheid aan de jachtaktehouder verleende toestemming tot het gebruik van de machtiging, een schriftelijke toe
stemming van de grondgebruiker t.a.v. het gebruik van de ontheffing op diens percelen
en een geldige jachtakte bij zich te houden. Deze bescheiden moeten op eerste vorde
ring van een daartoe bevoegde toezichthoudende ambtenaar ter inzage worden afgege
ven.
Rapportage
11. De FBE is verplicht, aan het eind van elk kalenderjaar, een digitale rapportage uit te
brengen aan de provincie Fryslan, Afdeling Omgevingszaken, Team Groene Regelge
ving, over de wijze waarop van de ontheffing gebruik is gemaakt en wat daarvan de re
sultaten zijn. De rapportage bevat in ieder geval een overzicht van de terrein beherende
natuurbeschermingsorganisaties en wildbeheereenheden aan wie een machtiging van
de ontheffing is verleend en die daarvan gebruik hebben gemaakt; de locaties waar af
schot heeft plaatsgevonden (tevens aan te geven op een topografische kaart); per loca
tie het aantal waargenomen paartjes koppelvormende ganzen (onderscheiden naar
soort); per locatie het aantal uitgevoerde acties tot afschot; per locatie het aantal gedode
paartjes koppelvormende ganzen (onderscheiden naar soort); ingeval niet beide part
ners van een koppel zijn gedood: per locatie het aantal gedode mannelijke en het aantal
gedode vrouwelijke exemplaren (onderscheiden naar soort). In geval niet beide partners
kunnen worden gedood aangeven welke vervolgacties hebben plaatsgevonden om dit
als nog te realiseren.
Bij de rapportage dient tevens onderscheid te worden gemaakt in het aantal uitgevoerde
acties tot afschot onder regie van terrein beherende natuurbeschermingsorganisaties,
het aantal uitgevoerde acties tot afschot onder regie van wildbeheereenheden en het
aantal niet onder regie van terrein beherende natuurbeschermingsorganisaties of wild
beheereenheden uitgevoerde acties tot afschot. De aantallen dienen getotaliseerd te
zijn. Daarnaast dient een oordeel te worden gegeven over de effectiviteit van het gebruik
van de ontheffing door het afschotcijfer af te zetten tegen het aantal gesignaleerde kop
pelaars in het betreffende gebied.
12. Terrein beherende natuurbeschermingsorganisaties en WBE’s aan wie door de FBE een
machtiging tot het gebruik van de ontheffing is verleend, zijn verplicht om het resultaat
van het gebruik van de ontheffing aan de FBE te rapporteren, overeenkomstig door de
FBE daartoe gestelde voorschriften. De rapportage bevatten minste hetgeen vereist is
voor de rapportage die de FBE op grond van het voorgaande lid moet maken. Ingeval
afschot onder regie van terrein beherende natuurbeschermingsorganisaties of wildbe
heereenheden heeft plaatsgevonden, is de feitelijke gebruiker van de ontheffing (de
jachtaktehouder aan wie door de wildbeheereenheid toestemming is verleend tot het
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gebruik van de machtiging) verplicht overeenkomstig te rapporteren aan de wildbeheer
eenheid. Indien afschot niet onder regie van terrein beherende natuurbeschermingsor
ganisaties heeft plaatsgevonden, is de feitelijke gebruiker van de ontheffing (de jachtaktehouder die door de FBE gemachtigd is) verplicht overeenkomstig te rapporteren aan
de FBE.
13. De FBE houdt een overzicht bij van de verleende machtigingen, alsmede van de (aanvraag)gegevens die daaraan ten grondslag liggen. Dit overzicht dient op eerste vorde
ring van een daartoe bevoegde toezichthoudende ambtenaar ter inzage te worden afge
geven.
14. De WBE houdt een overzicht bij van de jachtaktehouders aan wie toestemming is ver
leend tot het gebruik van een machtiging tot afschot dat niet onder regie van de wildbe
heereenheid wordt uitgevoerd. Dit overzicht dient op eerste vordering van een daartoe
bevoegde toezichthoudende ambtenaar ter inzage te worden afgegeven.
Overige voorschriften:
15. Ringen en halsbanden die aan gedode vogels worden aangetroffen moeten worden ge
meld bij het Vogeltrekstation (NIOO-KNAW), via https://voqeltrekstation.nl/nl/voqels/ringqevonden%20 of worden opgestuurd naar Postbus 50, 6700 AB Wageningen.
16. Deze ontheffing kan worden gewijzigd dan wel worden ingetrokken op grond van de cri
teria genoemd in artikel 5.4 van de Wnb of bij bijzondere weersomstandigheden of an
derszins bij wet geregeld.
17. Op verzoek van de FBE daartoe dient een door een WBE verleende toestemming tot het
gebruik van een machtiging tot afschot dat niet onder regie van de WBE wordt uitge
voerd, terstond te worden ingetrokken. Deze intrekking dient te geschieden door de be
treffende jachtaktehouder hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
18. Op verzoek van Gedeputeerde Staten daartoe, dient een door de FBE verstrekte mach
tiging terstond te worden ingetrokken. Deze intrekking dient te geschieden door de be
treffende terrein beherende natuurbeschermingsorganisatie of WBE hiervan schriftelijk
op de hoogte te stellen.
De ontheffing is geldig gedurende de maand februari van de jaren 2020 tot en met 2024 voor
het gehele werkgebied van de FBE.
Voor de motivering van mijn besluit verwijs ik u naar bijlage 1.
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Meldingsclausule
Wanneer met de voorgenomen werkzaamheden gestart wordt, dient dit gemeld te worden
via het bijgevoegde meldingsformulier (zie bijlage 3) via e-mail aan wnb@frvslan.frl. of per
post naar Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslän, t.a.v. Omgevingszaken, Team
Groene Regelgeving, Postbus 20120, 8900 HM LEEUWARDEN.
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Namens het college van Gedeputeerde Staten,

ö

u.

c.

• pH

tpevr.

ack
:eammanager Groene Regelgeving

Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes
(6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten,
Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d.
de gronden van het bezwaar.
Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.frvslan.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 wv^.overheid.nl, zie hiervoor de link:
https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/zoeken/provinciaal blad.
Bijlagen
Bijlage 1: Motivering van het besluit
• Bijlage 2: Advertentie
• Bijlage 3: Meldingsformulier
Afschriften
FUMÜ, Afdeling Toezicht en Handhaving (per e-mail)
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