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Onderwerp : Zaaknummer 200507: Ontheffing Wet natuurbescherming ten behoeve 
van het beperken van schade aan gewassen door knobbelzwanen

Geachte heer/mevrouw.

Op 11 september 2019 heb ik uw verzoek ontvangen voor het verlengen van de ontheffing 
'knobbelzwanen art. 68 Flora- en faunawet; nr. Frl. 68.001.2015’. Gezien de nieuwe wetge
ving wordt uw verzoek gelezen als een verzoek voor een nieuwe ontheffing op grond van de 
Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Deze ontheffing wordt aangevraagd ten behoeve van 
aanvullende maatregelen om schade aan grasland en granen door knobbelzwanen te beper
ken. Hiervoor verzoekt u om een ontheffing voor legselbeperking en voor verjaging met on
dersteunen afschot. Het met twee jaar verlengde Faunabeheerplan Fryslän 2014-2019 is 
mede onderbouwing van de aanvraag.

Onder de Wnb betreft uw verzoek ontheffing voor overtreding van de verbodsbepaling ge
noemd in paragraaf 3.1, van de Wnb, voor de knobbelzwaan {Cygnus oior).

Naar aanleiding van uw aanvraag en de daarbij behorende stukken heb ik besloten onthef
fing te verlenen voor het ondersteunend afschot. De ontheffing voor legselbeperking wordt, 
na afstemming met u, niet opnieuw verleend. Daarnaast wordt uw verzoek ten aanzien van 
het opnemen van ondersteunend afschot in een vrijstelling niet verleend. De bijbehorende 
stukken maken een onlosmakelijk onderdeel uit van dit besluit.

Voorschriften en beperkingen
1. De ontheffing staat op naam van Faunabeheereenheid Fryslän (hierna: FBE). De FBE is 

verantwoordelijk voor de naleving van de ontheffingsvoorwaarden en is hierop aan
spreekbaar. De FBE dient daarom de gemachtigden nadrukkelijk te wijzen op de speci
fieke voorschriften ten aanzien van het gebruik, o.a. door bij afgifte van een machtiging
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tevens een gewaarmerkte kopie van dit ontheffingsbesluit te verstrekken en hen te wij
zen op de bepalingen t.a.v. de Wet natuurbescherming. Hetzelfde geldt voor de Wildbe
heereenheid (hierna: WBE) in geval van het doormachtigen van het gebruik van de ont
heffing aan een grondgebruiker. De verantwoordelijkheid van de ontheffinghouder laat 
elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de individuele feitelijke gemachtigde 
en/of ontheffinggebruiker voor het naleven van voorschriften en andere wettelijke bepa
lingen onverlet.

2. De ontheffing is alleen van toepassing op de activiteiten zoals deze zijn aangevraagd en 
in ons besluit zijn benoemd in bijlage A1.1. onder ‘Beschrijving van het project of andere 
handeling’. De FBE dient de activiteiten uit te voeren conform aanvraag en bijbehorende 
stukken. Als u hiervan afwijkt, moet u eerst schriftelijke toestemming van ons vragen.

Machtiging gebruik ontheffing.
3. De FBE is bevoegd het gebruik van deze ontheffing op een door de FBE te bepalen wij

ze over te dragen aan een Wildbeheereenheid (hierna: WBE), óf, ingeval een WBE niet 
door de FBE gemachtigd is aan een individuele grondgebruiker of jachtaktehouder. Een 
WBE kan de feitelijke handelingen die op grond van deze ontheffing zijn toegestaan 
slechts doormachtigen aan grondgebruikers of jachtaktehouders binnen haar werkge
bied. Een machtiging wordt niet verstrekt dan na een daartoe ingediende aanvraag en is 
maximaal 1 jaar geldig. De aanvraag dooreen grondgebruiker of jachtaktehouder bevat 
in elk geval een opgave van de naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer 
van de aanvrager, de percelen waar de schadebestrijding zal plaatsvinden en de ge
wassen waaraan schade wordt (dreigt te worden) aangericht. Aan de machtiging dient 
een kopie van dit ontheffingsbesluit te zijn toegevoegd.

4. Een gemachtigde grondgebruiker mag de feitelijke handelingen die op grond van de 
ontheffing voor afschot zijn toegestaan laten uitvoeren door een jachtaktehouder.

Gebruik ontheffing.
5. Van de ontheffingen mag slechts gebruik worden gemaakt nadat de grondgebruiker van 

de percelen waarop de met de ontheffing toegestane handelingen zijn toegestaan, de 
gemachtigde WBE of de feitelijke ontheffinggebruiker hiertoe schriftelijk heeft gemach
tigd.

6. Van de ontheffing voor afschot mag slechts gebruik worden gemaakt als bij een grond
gebruiker na het nemen van ten minste twee preventieve maatregelen (zoals genoemd 
in de Module Zwanen van de Faunaschade Preventie Kit Zwanen van BIJ12), waarvan 
ten minste één zichtbaar aanwezig moet zijn, blijkt dat deze onvoldoende effect hebben 
en aantoonbare schade van ten minste € 100,00 is of dreigt te ontstaan. Daarnaast 
moet de feitelijke ontheffinggebruiker, alvorens voor de eerste keer bij een grondgebrui
ker van de ontheffing voor afschot gebruik wordt gemaakt, hiervan melding doen bij de 
FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) onder vermelding van: naam, 
adres, woonplaats en telefoonnummer van de grondgebruiker en de jachtaktehouder 
onder bijvoeging van de locatie (topografische kaart) van de schadepercelen waar on
dersteunend afschot plaatsvindt. Dit kan ten minste 24 uur voor de daadwerkelijke be- 
strijdingsactie per mail naar wnb@frvslan.frl. Indien geen of onvoldoende zichtbare pre
ventieve maatregelen zijn getroffen, geen schade dreigt of anderszins niet aan de voor
waarden voor het gebruik van de ontheffing wordt voldaan, mag geen afschot plaatsvin
den.

7. Gebruik van de ontheffing voor afschot is slechts toegestaan tussen zonsopkomst en 
zonsondergang.

8. Afschot van knobbelzwanen mag alleen plaatsvinden ter ondersteuning van verjaagac- 
ties.
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9. Op exemplaren van paartjes (broedende) knobbelzwanen en hun niet vliegvlugge jon
gen (die zich tot september in de buurt van hun ouders ophouden) mag niet worden ge
schoten.

10. Per verjaagactie met ondersteunend afschot mogen maximaal 2 knobbelzwanen worden 
gedood.

11. Bij het gebruik van een geweer voor het doden van knobbelzwaan mag uitsluitend ge
bruik worden gemaakt van een hagelgeweer en/of kogelgeweer;

12. Er dient zorgvuldig te worden gelet op aanwezigheid van Kleine- en / of Wilde zwanen. 
Als gemengde groepen zwanen uit tenminste 5 % Kleine- en / of Wilde zwanen bestaan, 
mag geen afschot van knobbelzwanen plaatsvinden.

Gezelschap.
13. Van de in de ontheffing voor afschot genoemde bevoegdheden mag mede gebruik wor

den gemaakt door ten hoogste twee jachtaktehouders, mits ze in gezelschap zijn van de 
jachtaktehouder aan wie toestemming is verleend voor het gebruik van de ontheffing.

Bescheiden.
14. De feitelijke gebruiker van de ontheffing voor afschot is verplicht een exemplaar van dit 

ontheffingsbesluit, een kopie van de op naam van de WBE gestelde machtiging en een 
kopie van de op naam van de grondgebruiker of jachtaktehouder gestelde machtiging 
van de WBE respectievelijk een kopie van de op naam van de grondgebruiker of jacht
aktehouder gestelde machtiging van de FBE, een schriftelijke toestemming 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 vordering van een 
daartoe bevoegde toezichthoudende ambtenaar ter inzage worden afgegeven.

Rapportage.
15. De FBE is verplicht, uiterlijk 15 december van elk kalenderjaar, een digitale rapportage 

uit te brengen aan de provincie Fryslän, Team Groene Regelgeving, over de wijze waar
op van de ontheffing gebruik is gemaakt en wat daarvan de resultaten zijn. De rapporta
ge bevat in ieder geval een overzicht van de Wildbeheereenheden en grondgebruikers 
of jachtaktehouders aan wie een machtiging van de ontheffing (onderscheiden naar 
soort) is verleend en die daarvan gebruik hebben gemaakt; binnen welk werkgebied van 
een WBE de schadebestrijding heeft plaatsgevonden; de schadegewassen; de door de 
grondgebruikers toegepaste preventieve maatregelen en het aantal gedode zwanen. De 
aantallen dienen getotaliseerd te zijn.

16. Wildbeheereenheden en grondgebruikers of jachtaktehouders 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 bevat ten minste hetgeen vereist is 
voor de rapportage die de FBE op grond van het voorgaande lid moet maken. Grondge
bruikers en jachtaktehouders of andere personen die door de WBE zijn gemachtigd c.q. 
aan wie toestemming tot het gebruik van de ontheffing voor legselbeperking is verleend, 
zijn verplicht overeenkomstig te rapporteren aan de WBE.

17. De FBE houdt een overzicht bij van verleende machtigingen, alsmede van de (aan- 
vraag)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.

18. De WBE houdt een overzicht bij van de grondgebruikers en jachtaktehouders of andere 
personen aan wie het gebruik van de ontheffing is doorgemachtigd alsmede van de 
aanvraaggegevens die daaraan ten grondslag liggen.
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Dit overzicht dient op eerste vordering van een daartoe bevoegde toezichthoudende 
ambtenaar ter inzage te worden afgegeven.

Overige voorschriften:
19. Ringen die aan de poten of halzen van gedode vogels worden aangetroffen moeten, 

worden gemeld bij het Vogeltrekstation Arnhem via de website www.griel.nl.
20. Gedode dieren mogen niet voor handelsdoeleinden worden gebruikt en dienen, voor 

zover ze niet in eigen bezit worden gehouden of voor eigen consumptie worden aange
wend, o.a. ter voorkoming van verspreiding van ziekten zo spoedig mogelijk te worden 
opgeruimd en vernietigd of voor destructie te worden aangeboden.

21. Het vervoer van gedode dieren over de openbare weg dient zodanig plaats te vinden dat 
de dieren niet zichtbaar zijn.

22. Deze ontheffing kan door ons worden ingetrokken, gewijzigd of opgeschort op grond van 
de criteria genoemd in artikel 5.4 Wnb en/of bij bijzondere weersomstandigheden;

23. Op verzoek van de FBE daartoe dient een door een WBE verstrekte machtiging of ver
leende toestemming voor het gebruik van de ontheffing terstond te worden ingetrokken. 
Deze intrekking dient te geschieden door de betreffende grondgebruiker en jachtakte- 
houder of persoon aan wie de toestemming is verleend hiervan schriftelijk op de hoogte 
te stellen.

24. Op een schriftelijk of email verzoek van het bevoegd gezag, dient een door de onthef- 
finghouder verstrekte machtiging tot het gebruik van de ontheffing terstond te worden 
ingetrokken of opgeschort. Deze intrekking/opschorting dient te geschieden door de be
treffende gemachtigde hiervan telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen;

Ontheffingsgebied
25. De ontheffing is geldig voor dreigende schade aan graslanden binnen de werkgebieden 

van de WBE’s gelegen binnen Fryslän met uitzondering van de WBE’s Vlieland, Ter
schelling, Ameland, Schiermonnikoog, Zuid Oost Hoek, Midden Ooststellingwerf en Be
neden de Linde.

26. In het werkgebied van de WBE Om de Terpen is de ontheffing geldig voor dreigende 
schade aan graangewassen.

27. De ontheffing is niet geldig op speciaal aangewezen (ganzen)foerageergebieden en 
slaapplaatsen.

De ontheffing is geldig vanaf de verzenddatum van dit besluit tot en met 31 december 2020.

De aangevraagde periode van vijf jaar wordt beperkt. In afstemming met u zal het komend
jaar nader gekeken worden naar de ontwikkeling van de schade en de te nemen maatrege
len. Daarbij zal ook op gekeken worden of de maatregelen opgenomen kunnen worden in
een vrijstelling.

Voor de motivering van mijn besluit verwijs ik u naar bijlage 1.
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Expliciet wijzen wij u erop dat in art. 1.11 Wnb een algemene zorgplicht is opgenomen. De 
zorgplicht houdt in dat een ieder die weet of redelijkenvijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor fauna (of flora) kunnen worden veroorzaakt, 
verplicht is dergelijke handelingen na te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden 
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
gevergd teneinde de gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen wor
den voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

ö
<ri

vJ. Tack
teammanager 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 www.overheid.nl. zie hiervoor de link: 
https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/zoeken/provinciaal blad.

Bijlagen
• Bijlage 1: Motivering van het besluit 

Bijlage 2: Advertentie

Afschriften
FUMO, Afdeling Toezicht en Handhaving (per e-mail)
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