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Bijlage 1: Motivering van het besluit

Weergave van de feiten

A1. Ontheffinqaanvraag
Op 10 september 2019 ontving ik de door u ingediende aanvraag voor onder andere een
ontheffing ten behoeve van afschot van koppelvormende grauwe, brand- en kolganzen in de
gehele provincie gedurende de maand februari. Uw aanvraag staat geregistreerd onder
zaaknummer 204769.
Voor de aangevraagde activiteit is eerder ontheffing verleend op grond van de Flora- en fau
nawet, te weten op 29 januari 2015 onder nummer 01192707. De looptijd van de ontheffing
was tot en met 2019. Uw verzoek voorziet in de ongewijzigde uitvoering van de activiteit ge
durende bovengenoemde periode.
A1.1. Beschrijving van het project of andere handeling
Populatiebeperking van standganzen is een middel om belangrijke schade aan landbouw
gewassen in de provincie te voorkomen en/ofte beperken. Het gaat daarbij om een reductie
in aantallen overzomerende standganzen, die schade aan landbouwgewassen en (mogelijk)
flora en fauna toebrengen, waaronder de instandhoudingsdoelen Natura 2000.
Belangrijk onderdeel van de maatregelen die zijn voorzien is het met het geweer afschieten
van koppelvormende ganzen (hierna steeds genoemd ‘de maatregelen’).
Onder koppelvormende ganzen worden verstaan ganzen die zich in het vroege voorjaar (fe
bruari/maart) waarneembaar in tweetallen ophouden in of nabij (potentieel) broedgebied. Zij
zonderen zich af en houden minimaal 10 tot 25 meter afstand tot andere ganzen; de koppels
foerageren als paar; zitten steeds vrij dicht bij elkaar en maken geen onderdeel meer uit van
groepen foeragerende dieren. De koppels bestaan uit een mannetje en een vrouwtje en dit
onderscheid kan gemaakt worden aan de hand van fysieke- en gedragskenmerken.
Het afschieten van koppelvormende ganzen in het vroege voorjaar heeft een directe invloed
op de populatieomvang, omdat reproductie in datzelfde voorjaar door afschot kan worden
voorkomen. Het gaat bij het afschieten om grauwe gans, brandgans en kolgans. In de
praktijk gaat het voor het overgrote deel om grauwe ganzen.
Mogelijk andere aanwezige ganzen als gedomesticeerde en verwilderde ganzen (zoge
naamde boerenganzen/soepganzen), de landelijk vrijgestelde Canadese ganzen en nijlganzen die tot exoten behoren, worden tegelijkertijd afgeschoten. Voor afschot van de Indische
gans wordt geen ontheffing verleend.
De tot nu toe toegepaste maatregelen (legselbeperking en afschot in de zomerperiode) heb
ben een toename van de schade aan met name landbouwgewassen en ecologie niet kunnen
voorkomen. Uitvoering van alléén deze maatregelen achten wij dan ook geen bevredigende
oplossing. Het in deze ontheffing mogelijk maken van afschot van de drie genoemde soorten
koppelvormende ganzen is aanvullend op genoemde maatregelen. Onder andere afschot
van koppelvormende ganzen moet mede bijdragen deze schade terug te brengen, of zo mo
gelijk voorkomen.
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A1.2. Periode
De ontheffing is aangevraagd voor de periode van 2020 tot en met 2024 voor (alleen) de
maand februari.

Ik heb (ambtshalve) bij de beoordeling van de aanvraag de hierboven genoemde stukken en
eerdere besluiten betrokken. Daarnaast heb ik de schadeoverzichten en -opgaven in de pe
riode 2015 - 2019 bij uw aanvraag betrokken. Zoals opgenomen in de ‘Fryske Guozzeoanpak - update december 2019’.
Al.4. Aanvullende gegevens
Er is geen aanvullende informatie opgevraagd dan wel aangeleverd.
Al.5. Uw aanvraag en overige onderdelen Wet natuurbescherming
Wij wijzen er op dat voor het gebruik van de ontheffing in of nabij een Natura 2000-gebied
mogelijk aanvullend een vergunning in de zin van artikel 2.7 van de Wnb noodzakelijk is. Dit
is in het geval dat niet kan worden uitgesloten dat het gebruik van de ontheffing afzonderlijk
of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een
Natura 2000-gebied. (let op: dit kan dus ook gelden voor foerageergebied in relatie tot N2000
gebieden die een instandhoudingsdoel voor ganzen kennen. Als dat foerageergebied nood
zakelijk is voor de doelen dan heeft verstoring mogelijk invloed op de instandhoudingsdoelen).
Uw verzoek voorziet op dit moment niet in een verzoek om een dergelijke vergunning. Deze
ontheffing is gebaseerd op het hoofdstuk soortenbescherming van de Wet natuurbescher
ming en geldt uitdrukkelijk niet als bedoelde vergunning op grond van artikel 2.7 Wet natuur
bescherming.
Eerder is op 12 februari 2016 ten aanzien van 7 Natura 2000-gebieden^ voor de periode
2016 - 2019 genoemde beoordeling vergunningplicht uitgevoerd (onze brief 01285235).
Bij het verlenen van machtigingen dienen de FBE, respectievelijk de WBE’s, de betreffende
gemachtigden te wijzen op de mogelijk aanvullende eisen op grond van het hoofdstuk ge
biedsbescherming uit de Wnb.
A2.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten van Fryslän is op grond van artikel 3.17 lid 1 sub a onder 3 jo 3.3 lid 1
Wnb bevoegd op onderhavige aanvraag te beslissen.
A3.
Procedure
De vergunningprocedure 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.
^ ‘Duinen Terschelling’ (SBB), ‘Duinen Ameland’ (SBB), ‘De Deelen’ (SBB), 'Aide Feanen’ (IFG), ’Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving’ (IFG), ‘IJsselmeer’ (deel Friese IJsselmeerkust, IFG) en ‘Sneekermeergebied’ (deel Tsjebbepolder, SBB).
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A1.3. Relevante stukken
U hebt voor de beoordeling van uw aanvraag de volgende stukken aangeboden:
Verzoek brief verlenging van het FBP/verlening ontheffing.
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A3.2. Coördinatie met andere wetgeving
Ten overvloede wijzen wij erop dat er mogelijk andere wettelijke verplichtingen op uw voor
genomen maatregelen 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 Regeling natuurbescherming en de Verordening Wet natuurbescherming Fryslän 2017.
A4. Ontheffinqplicht
Op basis van de aanvraag en de daarbij behorende stukken heb ik beoordeeld of de door u
aangevraagde activiteit overtreding van de verbodsbepalingen tot gevolg heeft, zoals om
schreven in hoofdstuk 3 van de Wnb. Op grond van artikel 3.3 jo. 3.17 Wnb dient er door ons
college een ontheffing verleend te worden bij overtreding van onderstaande verbodsbepa
lingen in het kader van de beperking van de omvang van een populatie van vogels.
Ik stel vast dat: de onder Al. omschreven maatregelen in strijd zijn met de verbodsbepa
lingen in:
art. 3.1, eerste lid Wnb: Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild
levende vogels van soorten als bedoeld In artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te
vangen]
• art. 3.1, tweede lid Wnb: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van
vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen ofte beschadigen, of nesten van vogels
weg te nemen storen]
• art. 3.2, zesde lid Wnb: Het is verboden, anders dan voor verkoop, vogels, delen of pro
ducten als bedoeld in het eerste lid, onder zich te hebben ofte vervoeren, tenzij deze vo
gels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze
wet zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen.

B.

Toetsing

B1. Wettelijk kader
B1.1. Wnb
Ik stel vast dat:
1. Artikel 3.1, eerste lid Wnb bepaalt dat het verboden is opzettelijk van nature in Neder
land in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelricht
lijn te doden of te vangen;
2. Artikel 3.1, tweede lid Wnb bepaalt dat het verboden is opzettelijk nesten, rustplaat
sen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen ofte beschadigen,
of nesten van vogels weg te nemen of te storen;
3. Gedeputeerde Staten kunnen op grond van artikel 3.17 jo. 3.3. van de Wnb ontheffing
verlenen van een of meer verboden, bedoeld in artikel 3.1, (...), ten aanzien van die
ren van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun nesten, rustplaat
sen of eieren t.b.v. populatiebeheer;
4. Artikel 3.3 lid 4 bepaalt dat een ontheffing uitsluitend wordt verleend, indien er geen
andere bevredigende oplossing bestaat, een wettelijk belang wordt gediend, zoals
vastgelegd in artikel 3.3 en de gunstige staat van instandhouding van de soort niet
verslechterd;
5. Voor de beoordeling van de ontheffingsaanvraag is het van belang na te gaan of, en
in welke mate, de voorgenomen activiteit de gunstige staat van instandhouding van
de soorten, kan aantasten;
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6. art. 3.24, eerste lid Wnb: Een leder die een in het wild levend dier doodt of vangt
voorkomt dat het dier onnodig lijdt,
7. art. 3.24, vierde lid Wnb: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ter
uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de Benelux-overeenkomst regels gesteld
over het gebruik van middelen;
8. art. 3.24, vijfde lid Wnb: Het is een ieder verboden zich in een veld te bevinden met
een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat en dat in het veld dieren op
spoort, doodt verwondt, vangt of bemachtigt;
9. art. 3.24, zesde lid Wnb: Het verbod, bedoeld in het vijfde lid, is niet van toepassing
ingeval het opsporen, doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren in het
veld ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet is toegestaan,
10. art. 3.25, eerste lid Wnb: Bij het verlenen van een ontheffing of vrijstelling als bedoeld
in de artikelen 3.3, eerste onderscheidenlijk tweede lid, 3.4, tweede 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,< . ..> worden de mid
delen aangewezen die voor het vangen en doden van de aldaar bedoelde vogels en
dieren mogen worden gebruikt;
11. art. 3.25, vierde lid Wnb: Bij het verlenen van een ontheffing of een vrijstelling als be
doeld In het eerste lid, kan ook vrijstelling, onderscheidenlijk ontheffing worden ver
leend van:
a. het verbod, bedoeld in artikel 3.24, tweede lid. Op deze vrijstelling of ontheffing is
artikel 3.24, derde, lid van overeenkomstige toepassing;
b. 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 gestel
de regels;
12. art. 3.26, eerste lid Wnb: dat het verboden is een geweer te gebruiken ter uitoefening
van het bepaalde bij of krachtens deze wet.
o zonder een geldige jachtakte;
o op gronden, niet zijnde een jachtveld dat voldoet aan bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur gestelde regels;
o indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade waartoe het gebruik van
het geweer ter uitoefening van het bepaalde bij of krachtens deze wet aanleiding
kan geven, niet is gedekt dooreen verzekering, overeenkomstig bij of krachtens
de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3.29, eerste lid, gestelde
regels, of
o voor andere handelingen dan:
1. 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 sa
menhang 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 ze
vende lid, of 3.16, tweede en vierde lid, is verleend;
13. art 3.26, tweede lid bepaalt dat: 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 gesteld over:
o het geweer;
o de munitie, waarbij ook rekening wordt gehouden met belangen van veiligheid,
volksgezondheid, welzijn en milieu;
o het gebruik van middelen op, aan of bij het geweer;
o de diersoorten waarop het gebruik van het geweer betrekking heeft, of
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B1.2. Besluit natuurbescherming
1. 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.
B2.
Beleidscriteria
Het toetsingskader voor uw aanvraag is in beginsel de Wet natuurbescherming, de daarop
gebaseerde wet- en regelgeving en onze Verordening Wet natuurbescherming Fryslän 2017.
Daarnaast de beleidsnota ‘Libje en libje litte’ en de ‘De Fryske Guozzenoanpak’.
B3.

Inhoudelijke beoordeling

B3.1 Overwegingen
Uit het FBP blijkt dat overzomerende grauwe, kol- en brandgans zomers in de gehele provin
cie voorkomen, dat de populatie(s) daarvan een stijgende tendens vertoont en ook dat de
gewassen waaraan schade door genoemde ganzen kan worden aangericht in de gehele
provincie voorkomen.
Dit beeld ontstaat ook uit de Fryske Guozzenoanpak update december 2019 en waaraan
onderstaande cijfers zijn ontleend.
Getelde aantallen zomerganzen (individuen) tijdens de jaarlijkse julitellingen. Uitvoering door SOVON en WBE's. De teldekking
geeft het percentage van de getelde Sovon-watervogeltelgebieden weer. Voorlopige resultaten: de tetgebieden Aide Feanen,
Midden-Ooststellingwerf, De Marren, Ameland, Midden-Opsterland, Skarsterlan e.o. en de Middelsee ontbreken nog.'
2009

2015

2016
96%

2017
96%

2018
97%

2019

1

?

Teldekking in %

84%

93%

Kleine rietgans

0

o

o

1

o

1

Kolgans

189

511

485

361

427

304

Grauwe gans

17.752

32.234

37.125

47.253

49.675

51.947

Soepgans

326

357

460

666

561

461

Indische gans

2

5

3

17

6

3

Sneeuwgans

0

4

3

752

1.137

1.020

0
1.472

52

Grote Canadese Gans

1
1.306

Kleine Canadese Gans

0

4

2

2

2

1

Brandgans

278

1.986

2.321

2.277

2.635

2.341

Rotgans

6

25

9

3

12

4

Niilgans

773

1.086

1.284

1.420

1.910

1.548

Hybride

0

3

3

5

3

6

Totaal

20.078

37.361

42.715

53.312

56.703

>58.242

1.574

Uit de gegevens van het BIJ12 Faunafonds blijkt dat overzomerende ganzen in de periode
2014 tot en met 2018 belangrijke gewasschade in de provincie Fryslän hebben veroorzaakt.
In totaal is er over deze 5 jaren een schadebedrag uitgekeerd van € 1.397.300.
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