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2015

2016

2017

2018

2019

Aantal zomerganzen

2014
51.500

37.361

42.715

53.312

56.703

>58.242

Opbrengstderving kg DS

1,2 miljoen

1,4 miljoen

1,5 miljoen

1,2 miljoen

1,3 miljoen

In behande

Uitgekeerde zomerschade

245.200

309.400

300.500

269.900

272.300

Aantal geschoten ganzen

28.000

36.400

4.396

1.512

36.800
1.279

28.400

Aantal geschoten ganzen
in februari ^

31.100
9.896

zomer

ling

2.202

In behande
ling

>13.900
8.334

Door de FBE zijn eerder machtigingen verleend o.g.v. de eerder verleende ontheffing(en) ter
voorkoming en beperking van belangrijke schade. Door het gebruik van deze machtigingen
kon belangrijk schade worden voorkomen of beperkt. Het betrof hier schade aan grasland,
granen, suikerbieten en aardappelen. Wij concluderen hier uit dat in de gebieden waarin de
WBE’s actief zijn en waarvan de machtigingen gebruik werd gemaakt, sprake was van drei
ging van belangrijke schade en achten het aannemelijk dat die dreiging zich ook in de toe
komst zal blijven voordoen.
Gezien de schadegevallen die zich in de periode 2014 - 2018 hebben voorgedaan, het ge
bruik van de machtigingen voor schadebestrijding waardoor belangrijk schade kon worden
voorkomen of beperkt en het vóórkomen van overzomerende grauwe-, brand- en kolganzen
en schadegewassen in de gehele provincie, concluderen wij dat met zekerheid venvacht
mag worden dat zich in de toekomst dreiging van belangrijke schade aan gewassen door
overzomerende grauwe, kol- en brandganzen in de gehele provincie zal kunnen voordoen.
In 2014 is "De Fryske Guozzenoanpak’ vastgesteld voor de periode tussen oktober 2014 en
de winter 2019/20. In de Fryske Guozzenoanpak wordt onderscheid gemaakt tussen zomer
en winterganzen omdat de aanpak verschillende managementacties vraagt. De beleidsinzet
van de Fryske Guozzenoanpak is vooral gericht op het laten afnemen van de ganzenschade
met 5 -10% per jaar. In het uitvoeringsprogramma van het college wordt gesproken over een
‘drastische afname van de schade’. In de beleidsperiode zijn tussenevaluaties uitgevoerd in
2016 en 2017. In de daaropvolgende update 2018 zijn de cijfers uit de tussenevaluatie 2017
met betrekking tot de aantallen ganzen, schadebedragen en verjagingsacties bij de zomer
en winterganzen in Fryslän geactualiseerd.
Wij achten dit zeer aannemelijk en verwachten ook dat zich in de toekomst dreiging van be
langrijke overzomerende grauwe ganzenschade aan gewassen in de gehele provincie zal
blijven voordoen.
B3.2 Wettelijk belang
De maatregelen hebben als doel om belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij
of wateren (artikel 3.3., lid 4 b3) en flora en fauna toebrengen (artikel 3.3., lid 4 b4) te beper
ken dan wel te voorkomen.
B3.3. Andere bevredigende oplossing
Er zal, wanneer een vrijstelling, ontheffing of opdracht wordt verstrekt, moeten worden vast
gesteld dat er geen andere bevredigende oplossing is dan het doden.
^ Het gaal hierbij om het totaal aantal geschoten kol, brand en grauwe gans in de maand februari. De cijfers van het afschot van
de koppelaars liggen daar nog onder.
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Ter bestrijding van schade door overzomerende ganzen / standganzen is sinds 2014 een
heel pakket aan maatregelen ingezet, variërend van verjaging, preventieve maatregelen als
o.a. vlaggen, linten, zangdraden, ratels, vogelafweerpistolen, gaskanonnen en vogelver
schrikkers, legselbeperking en afschot o.g.v. in het verleden verleende ontheffingen. Deze
maatregelen zijn echter onvoldoende gebleken om belangrijke schade te voorkomen. Zo
blijkt verjagen geen oplossing te zijn omdat ganzen dan ander broedgebied zoeken om te
overzomeren. Vrijstelling voor grondgebruiker voor schadebeperking is onvoldoende voor
overzomerende ganzen. Enige optie is ingrijpen in populatie. Omvang van populatie reduce
ren is noodzakelijke maatregel.
Daarbij kan worden opgemerkt dat het doden van koppelvormende ganzen relatief efficiënt
is, omdat het exemplaren betreft die op het punt staan zich in het betreffende gebied voort te
planten. Wij achten het dan ook aannemelijk dat er geen andere bevredigende oplossing
bestaat dan het reduceren van de populatie overzomerende grauwe ganzen ter voorkoming
van (onaanvaardbare) belangrijke schade aan gewassen en natuur.
Gebruik geweer
Voor het doden van de dieren wordt enkel gebruik gemaakt van het geweer. Doden met ge
bruikmaking van het geweer is een proportioneel middel, gezien de belangen en vanwege
het feit dat er geen andere bevredigende maatregel bestaat.
Deskundig gebruik van het geweer voorkomt daadwerkelijk fysiek contact en is daarbij direct
dodelijk. Vanuit welzijnsoverweging is deze aanpak het meest wenselijk. Dit volgt onder an
dere uit standpunten, richtlijnen op nationaal en internationaal niveau, bijvoorbeeld de EU6^
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en
B3.3 Maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van
de betreffende soorten (zie: artikel 3.3 vierde lid en onder c Wnb)
Uitgangspunt is dat ingrijpen in de omvang van een populatie alleen mogelijk is als voldoen
de zekerheid bestaat dat de soort op zichzelf hierdoor niet ‘in haar gunstige staat van in
standhouding’ wordt bedreigd.
Aan een gunstige staat van instandhouding van de soort wordt met het verlenen van de ont
heffing geen afbreuk gedaan. Monitoring en jaarlijkse tellingen van de ganzen staan er borg
voor dat een gunstige staat wordt gehandhaafd. Mocht deze staat in het geding komen, dan
zullen wij direct ingrijpen d.m.v. het intrekken c.q. aanpassen van de ontheffing. Overigens
zijn de huidige populaties dusdanig groot dat vooralsnog niet verwacht wordt dat een gunsti
ge staat van instandhouding van die populaties op korte termijn in het geding zal komen door
de uitvoering van de in deze ontheffing toegestane maatregelen.
In Fryslän is bij de grauwe, brand- en kolgans als broedvogel over de laatste 10 jaar sprake
van een sterke toename (zie bovenstaande tabel). Door de ontheffingverlening wordt geen
afbreuk gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten gan
zen. Ook is er niet voor gekozen om per actie een maximaal aantal te schieten ganzen als
voorschrift op te nemen omdat in de praktijk bij elke actie al sprake is van een beperkt aantal
ganzen dat kan worden geschoten. Ze vliegen onmiddellijk weg. Op grond van de beperkte
cijfers afschot stand-/koppelganzen in februari is gevaar voor de goede staat van instand
houding ook in de zomer uitgesloten.
3 Richtlijn 93/119/EG
^ AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition
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Op basis van deze informatie geldt dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de soort
nu of in de toekomst in haar gunstige staat wordt bedreigd.
Resumerend en ons besluit
Wij zijn van mening dat voor boven beschreven maatregelen geen andere bevredigende
oplossing bestaat. Concluderend stellen wij dat uw aanvraag voldoet aan de eisen die daar
ingevolge het toetsingskader aan moeten worden gesteld.
Gelet op het bovenstaande, de Wnb, het FBP en de provinciale beleidsregels, verlenen wij
dan ook de Fbe, ontheffing voor het doden van koppelvormende grauwe, brand- en kolganzen met gebruikmaking 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 en in de Algemene voorschriften.
De ontheffing geldt slechts gedurende de maand februari van de jaren 2020 tot en met 2024,
voor het gehele werkgebied van de FBE Fryslän.
Gebruik van de ontheffing binnen de begrensde (soort-specifieke) ganzenfoerageergebieden
mag slechts plaatsvinden onder voorwaarde dat daar aanwezige beschermde trekganzen
niet worden verontrust.
Gebruik van de ontheffing binnen de afpalingskring van een geregistreerde eendenkooi is
toegestaan onder voorwaarde dat de kooiker van deze kooi daarvoor schriftelijk toestemming
heeft verleend.

C.

Conclusie

De maatregelen, het belang en alternatieven in acht nemende, is de zekerheid verkregen dat
verstorende effecten op de grauwe, kol- en brandgans tot een minimum worden beperkt en
de gunstige staat van instandhouding van deze soorten met zekerheid niet in het gedrang
komt. De effecten zijn daarnaast van beperkte en tijdelijke aard, waarna het gebied weer
geschikt zal zijn voor de soorten.
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Leeuwarder Courant/Friesch Dagblad
Provincie Fryslan
Kennisgeving ontheffing Wet natuurbescherming
Gedeputeerde Staten hebben op 31 januari 2020 een ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming verleend aan Faunabeheereenheid Fryslan ten behoeve van afschot
koppelvormende ganzen in 2020 - 2024.
De ontheffing met kenmerk 204769 ligt ter inzage in het:
-provinciehuis, elke werkdag van 9 tot 16 uur (graag van te voren contact opnemen).
Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij Gedeputeerde Staten.

Meldingsformulier Wet natuurbescherming
Dit formulier volgens de in de ontheffing of vergunning of bestuurlijk rechtsoordeel gestelde termijn of
(indien dit niet is vermeld) uiterliJk 3 werkdagen voor de start van de activiteit sturen/mailen naar:

Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslên, ta.v. Afdeling Omgevingszaken, Team Groene
Regelgeving, Postbus 20120, 8900 HM LEEUWARDEN
E-mail: wnb@frvslan.frl
A.

ALGEMENE GEGEVENS

Ontheffing-A/ergunninghouder/aanvrager
Adres en Plaatsnaam
Telefoon / emailadres
Kenmerk brief / code
B.

LOCATIEGEGEVENS

Locatie activiteit
Soort activiteit

C.

OVERIGE GEGEVENS

Activiteit is ontheffing/vergunningplichtig i.k.v. Wnb

ja / nee

Startdatum en -tijdstip activiteit

/

Einddatum en -tijdstip activiteit

/

/ 2020
/ 2020

.... uur
.... uur

Wanneer het tijdstip van de
activiteit hierboven niet is in te
vullen, dan tijdstip s.v.p. hiernaast
zo duidelijk mogelijk aangeven.
(indien bekend of beschikbaar een evt.
periodiek schema meezenden s.v.p.)

D.

INFORMATIE

Hieronder kunt u eventueel informatie kwijt die van belang is bij de melding

Eventuele aanvullende informatie kan op de achterzijde van dit formulier worden vermeld.

