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: Ontheffing Wet natuurbescherming voor het 's nachts bestrijden van de 
vos in de periode 1 december 2021 tot en met 30 juni 2023 
(zaaknummer 235948).

Geacht bestuur,

Op 24 november 2021 heb ik uw verzoek ontvangen om de ontheffing voor het kunnen 
doden van vossen met behulp van geweer, kunstmatige lichtbron en/of nachtzichtapparatuur 
oß het geweer en voorzieningen om de vos te verlichten in het belang van de weidevogels 
opnieuw af te geven. De ontheffing heeft betrekking op afschot tussen zonsondergang en 
zonsopkomst in de periode van 1 december tot en met 30 juni.

Daarnaast heeft uw verzoek ook betrekking op het kunnen gebruiken van aardhonden in de 
periode 1 maart tot en met 30 juni om jonge vossen in deze periode uit de door hen 
gebruikte holen te kunnen jagen of op te sporen.

Het ontheffingsgebied is daarbij gelijk aan het gebied uit ons eerdere besluit voor de periode 
1 december 2019 tot en met 30 juni 2021 (ons nr. 01711765).

Overeenkomstig uw aanvraag heb ik besloten de gevraagde ontheffing te verlenen, onder de 
volgende voorwaarden.

Voorschriften en beperkingen
A. Verantwoordelijkheid en bevoegdheid
1. De ontheffing is aangevraagd door en staat op naam van Faunabeheereenheid

Frysiän (hierna; FBE). De FBE is als ontheffinghouder te allen tijde verantwoordelijk 
voor het naleven van de voorschriften waaronder de ontheffing is verleend.
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De FBE dient daarom de gemachtigden nadrukkelijk te wijzen op de specifieke 
voorschriften ten aanzien van het gebruik, o.a. door bij afgifte van een machtiging 
tevens een gewaarmerkte kopie van dit ontheffingsbesluit met bijbehorende bijlage 
(plaats van de ontheffingskaart) te verstrekken en hen te wijzen op de bepalingen 
t.a.v. de Wet natuurbescherming. Hetzelfde geldt voor de agrarisch collectieve 
verenigingen (hierna: Collectief) in geval van het verlenen van toestemming voor het 
gebruik van de ontheffing aan een feitelijke gebruiker. De verantwoordelijkheid van de 
ontheffinghouder laat elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de 
individuele feitelijke gemachtigde en/of gebruiker voor het naleven van genoemde 
voorschriften en andere wettelijke bepalingen onverlet.

2. De FBE is bevoegd het gebruik van deze ontheffing op een door de FBE te bepalen 
wijze over te dragen aan een Collectief. Een machtiging van de FBE ten behoeve van 
deze ontheffing wordt niet verstrekt dan na een daartoe ingediend verzoek van het 
Collectief en is gedurende de looptijd van de huidige ontheffing geldig. Aan de 
machtiging dient een kopie van dit ontheffingsbesluit te zijn toegevoegd. Een Collectief 
kan de feitelijke handelingen die op grond van deze ontheffing zijn toegestaan laten 
uitvoeren door jachtaktehouders binnen haar grondgebied, mits de voorwaarden van 
de ontheffing in acht genomen worden door het Collectief en jachtaktehouders.

B. Gebruik ontheffing.
1. Van deze ontheffing mag slechts gebruik worden gemaakt nadat de grondgebruiker 

van de percelen waarop de maatregel plaatsvindt de feitelijke gebruiker hiertoe 
toestemming heeft gegeven en slechts in de periode van 1 december tot en met 30 
juni.

2. Gebruik van de ontheffing voor afschot met behulp van kunstlicht en/of 
nachtzichtapparatuur is slechts toegestaan van zonsondergang tot zonsopkomst.

3. Het gebruik van de ontheffing voor nachtzichtapparatuur op het geweer is toegestaan 
in de periode van 1 januari tot en met 30 juni.

4. Gebruik van de ontheffing voor de inzet van aardhonden is:
a. alleen toegestaan gedurende de periode van 1 maart tot en met 30 juni het 

gehele etmaal;
b. alleen toegestaan ter opsporing van jonge vossen, ingeval duidelijk is dat een 

zogende moervos is gedood;
c. niet toegestaan bij bewoonde dassenburchten;
d. niet toegestaan anders dan onder a beschreven.

5. Het gebruik van de ontheffing is alleen toegestaan in het ontheffingsgebied zoals 
aangegeven in bijlage 3 en op de website van de provincie:
Ontheffinqsgebieden Vos (arcqis.com), waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

a. Indien zich binnen het gebied, waarop de ontheffing betrekking heeft, 
begrensde (soortspecifieke) ganzenfoerageergebieden bevinden, dan mag 
gedurende de periode dat deze gebieden als zodanig functioneren, het 
gebruik van de ontheffing slechts plaatsvinden onder voorwaarde dat de daar 
aanwezige beschermde trekganzen en de slaapplaatsen daarvan niet worden 
verstoord.

b. 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. Indien zich binnen het gebied, waarop de ontheffing betrekking heeft Natura 
2000-gebieden bevinden, dan mag alleen gebruik worden gemaakt van de 
ontheffing indien de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 
2000-gebied niet in gevaar komen. Tevens dient men rekening te houden met
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de (niet) toegestane activiteiten, zoals aangegeven in de beheerplannen van 
de betreffende gebieden. Indien blijkt dat er moqeliike negatieve effecten op 
het Natura 2000-gebied optreden dan dient een verzoek tot vergunning te 
worden ingediend bij het bevoegd gezag.

d. Conform het Natura 2000 beheerplan Van Oordt’s Mersken (december 2016) 
is schadebestrijding alleen toegestaan buiten het broedseizoen. Uitvoering 
van schadebestrijding met geweer in de winterperiode binnen het Natura 
2000-gebied is alleen toegestaan indien er geen ganzen en smienten worden 
verstoord.

e. Dit geldt ook voor schadebestrijding met geweer buiten Natura 2000-gebieden 
en tevens in de directe omgeving van ganzenfoerageergebieden. Bij de 
uitvoering van deze praktijk wordt in de praktijk een afstand van minimaal 500 
meter aangehouden.

C. Melding gebruik ontheffing.
1. Alvorens gebruik mag worden gemaakt van de ontheffing voor afschot, dient de

ontheffinggebruiker hiervan op de dag van het gebruik vóór 15.00 uur mededeling te 
doen via het mailadres meldingffwet@fryslan.nl. Hierbij dient het volgende te worden 
gemeld;

a. de naam en het telefoonnummer van de ontheffinggebruiker;
b. machtigingsnummer;
c. de omgeving en globaal tijdstip waar(op) de acties zullen plaatsvinden;
d. auto met kenteken;

Tussen 1 januari en tot en met 30 juni dient u daarnaast bij een melding aan te 
geven

e. of tijdens de bestrijding gebruik wordt gemaakt van nachtzichtapparatuur op 
het geweer en

f. naam en telefoonnummer van de jachtaktehouder met nachtzichtapparatuur 
op het geweer.

D. Gezelschap.
1. Van de in deze ontheffing genoemde bevoegdheden mag mede gebruik worden

gemaakt door ten hoogste vier personen waarvan tenminste twee jachtaktehouders, 
aan wie toestemming is verleend voor het gebruik van de ontheffing.

E. Bescheiden.
1. De feitelijk gebruiker van de ontheffing is verplicht een (digitale) kopie van deze

ontheffing, een kopie van de schriftelijke machtiging van de ontheffinghouder en een 
geldige jachtakte bij zich te houden. Deze bescheiden moeten op een eerste verzoek 
van een daartoe bevoegde toezichthoudende ambtenaar ter inzage worden 
afgegeven.

F. Rapportage.
1. De FBE is verplicht elk kalenderjaar, vóór 1 januari, een digitale rapportage uit te 

brengen aan de provincie Fryslan, Afdeling Omgevingszaken, Team Groene 
Regelgeving, over het gebruik van de ontheffing en het aantal geschoten vossen met 
en zonder ontheffing (landelijke vrijstelling).
Ter uitvoering van het onder 10.2 (op biz. 106) van het Faunabeheerplan gestelde, 
dient tevens een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de relatieve vossenstand te 
worden gegeven, o.a. door inventarisatie van het aantal aanwezige vossenburchten.
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2. De Collectieven dienen voor 1 januari van het volgende kalenderjaar rapportages aan 
bij de FBE waarin de resultaten zijn weergegeven van het predatiebeheer en op 
welke wijze uitvoering is gegeven aan de predatiebeheerplannen. Dit kan middels de 
afgesproken jaarlijkse rapportages zoals die ook worden gebruikt in het kader van de 
subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer.

3. De FBE houdt een overzicht bij van de verleende machtigingen, alsmede van de 
aanvraaggegevens die daaraan ten grondslag liggen. Dit overzicht dient terstond op 
een mondeling dan wel schriftelijk verzoek van een daartoe bevoegde 
toezichthoudende ambtenaar ter inzage te worden afgegeven.

4. Degene aan wie een machtiging is verleend, houdt een overzicht bij van aan 
jachtaktehouders verleende toestemmingen voor het gebruik van de ontheffing. Dit 
overzicht dient terstond op een mondeling dan wel schriftelijk verzoek van een 
daartoe bevoegde toezichthoudende ambtenaar ter inzage te worden afgegeven.

G. Overige voorschriften.
1. Indien een zogende moervos wordt gedood, moeten haar jongen zo spoedig mogelijk 

worden opgespoord en zonder onnodig lijden worden gedood. In voorkomende 
gevallen worden daarbij de voorschriften genoemd onder B 4 in acht genomen.

2. Gedode dieren mogen niet voor handelsdoeleinden worden gebruikt en dienen, voor 
zover ze niet in eigen bezit worden gehouden, o.a. ter voorkoming van verspreiding 
van ziekten, direct te worden meegenomen en zo spoedig mogelijk te worden 
vernietigd. Voor het op plaats lokken is het niet toegestaan slachtafval van dode 
(landbouw)dieren te gebruiken.

3. Deze ontheffing kan worden gewijzigd dan wel worden ingetrokken op grond van de 
criteria genoemd in artikel 5.4 van de Wet natuurbescherming of bij bijzondere 
weersomstandigheden of indien anderszins bij wet geregeld.

4. De FBE kan een verleende toestemming voor het gebruik van de ontheffing, terstond 
intrekken. Deze intrekking dient te geschieden door het betreffende collectief dan wel 
de betreffende jachtaktehouder hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

5. Indien Gedeputeerde Staten constateren dat voorwaarden uit deze ontheffing niet 
worden nageleefd door degene aan wie een machtiging is verleend, trekt de FBE op 
verzoek van Gedeputeerde Staten terstond de machtiging in. Deze intrekking dient te 
geschieden door het betreffende collectief dan wel de betreffende jachtaktehouder 
hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

De ontheffing is geldig van 1 december 2021 tot en met 30 juni 2023 en is uitsluitend geldig
binnen het gebied zoals aangegeven in bijlage 3 en onder soortenbescherming op de
website van de provincie:
Ontheffingsqebieden Vos (arcgis.com) en binnen de werkgebieden van de genoemde
collectieven.
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Het bij dit besluit opgenomen kaartmateriaal maakt onlosmakelijk deel uit van dit besluit. 

Voor de motivering van ons besluit verwijs ik u naar bijlage 1.

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

mevr. A.J. Tack
teamleider 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 bezwaarschriften procedure vindt u op www.frvslan.frl onder 
“contact”, 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
• Bijlage 3: Kaart ontheffingsgebied kunstlicht vos

Afschriften
FUMO, Afd. Toezicht en Handhaving (per e-mail)
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Bijlage 1: Motivering van het besluit

A1. Ontheffingaanvraag
Op 24 november 2021 ontving ik een door u ingediende aanvraag voor een ontheffing ten 
behoeve van het gebruik van kunstlicht en het geweer (al dan niet voorzien van 
nachtzichtapparatuur) tussen zonsondergang en zonsopgang in de periode van 1 december 
tot en met 30 juni.

Daarnaast vraagt u ontheffing voor het gebruik van aardhonden in de periode 1 maart tot en 
met 30 juni om na het doden van een moervos de jonge vossen in deze periode uit de door 
hen gebruikte holen te kunnen jagen of op te sporen.

Voor de aangevraagde middelen en methoden is van 30 november 2016 tot en met 30 juni 
2017 ontheffing verleend onder de Flora en faunawet (kenmerk 01374918) en van 1 
december 2017 tot 1 juli 2019 en 1 december 2019 tot 1 juli 2021 onder de Wet 
natuurbescherming (hierna Wnb) met kenmerk resp. 01466531 en 01711765.

A1.1. Beschrijving van het project of andere handeling
Ontheffing wordt aangevraagd voor het gebruik van kunstlicht en het geweer (al dan niet 
voorzien van nachtzichtapparatuur) tussen zonsondergang en zonsopgang in de periode van 
1 december tot en met 30 juni. Daarnaast vraagt u ontheffing voor het gebruik van 
aardhonden in de periode 1 maart tot en met 30 juni om, indien de moervos is geschoten, de 
betreffende nog jonge vossen in deze periode uit de door hen gebruikte holen te kunnen 
jagen of op te sporen.

De ontheffing wordt aangevraagd op grond van het vigerende Faunabeheerplan Fryslän 
2014-2019 (en verlengd tot en met 2021), hoofdstuk 10.1 en 10.2 ter voorkoming van schade 
aan de fauna, in het bijzonder ter voorkoming van schade aan de weidevogelstand algemeen 
en in het bijzonder de in het Friese weidevogelbeleid genoemde vogelsoorten. Naast het 
faunabeheerplan is gebruik gemaakt van de eerder door de betrokken agrarische collectieve 
verenigingen ten behoeve van eerdere ontheffingverlening opgestelde predatieplannen.

Ontheffing wordt aangevraagd voor het werkgebied van de agrarisch collectieve 
verenigingen: Noardlike Fryske Walden, ELAN, Waadräne, It Lege Midden, Westergo, 
Südwestkust.

De begrenzing van het gebied waar de ontheffing voor geldt betreft de 
weidevogelkansgebieden en/of parels met eventuele aangrenzende buffers waar mede 
gezien de leefwijze van de vos, ook bestrijding nodig is om de weidevogelstand te kunnen 
beschermen.

Al.2. Periode
De ontheffing is aangevraagd voor de periode van 1 december 2021 tot en met 30 juni 2023. 
De ontheffing wordt verleend op basis van het vigerende Faunabeheerplan.

Al.3. Relevante ecologische onderzoeken
U hebt voor de beoordeling van uw aanvraag de volgende rapporten en tekeningen 
aangeboden:
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Aanvraag en het vigerende Faunabeheerplan. Daarnaast is gebruik gemaakt van stukken 
aangeleverd bij de ontheffingsaanvragen uit voorgaande perioden.

A1.4. Aanvullende gegevens
Er zijn geen aanvullende gegevens opgevraagd.

A1.5. Uw aanvraag en de bescherming van Natura 2000
Uw project of handeling vindt mogelijk plaats in of nabij een Natura 2000-gebied. U dient 
rekening te houden met de (niet) toegestane activiteiten zoals aangegeven in de 
beheerplannen van de betreffende gebieden. Daarnaast mag de ontheffing alleen worden 
gebruikt indien de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied 
niet in gevaar komen. Indien nodig dient een ecologische beoordeling plaats te vinden in 
overeenstemming met de betreffende gebiedspartijen. Indien blijkt dat er effecten zijn te 
verwachten op de instandhoudingsdoelstelling dient u een vergunning aan te vragen bij het 
bevoegd gezag, zijnde de Provincie Fryslän.

A2. Bevoegdheid
Het project of de andere handeling is niet op grond van artikel 1.3, vijfde lid, Wnb 
aangewezen in het Besluit natuurbescherming (verder: Bnb). Gelet op artikel 1.3, eerste lid, 
Wnb, zijn Gedeputeerde Staten van Fryslän bevoegd op deze 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.

A3.2. Coördinatie met andere wetgeving
Ten overvloede wijs ik erop dat er mogelijk andere wettelijke verplichtingen op uw 
activiteit/handeling kunnen rusten waarvoor Gedeputeerde Staten van Fryslän niet het 
bevoegd gezag zijn. Voorliggend besluit is enkel gebaseerd op de bepalingen van de Wnb, 
het Bnb, de Regeling natuurbescherming en de Verordening Wet natuurbescherming Fryslän 
2017.

B. Toetsing

B1. Wetteliik kader
B1.1. Wnb

1. Artikel 3.10, eerste lid, onder a, Wnb bepaalt dat, onverminderd artikel 3.5, eerste, 
vierde en vijfde lid, het verboden is in het wild levende zoogdieren, amfibieën, 
reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de 
bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen.

2. Artikel 3.10 tweede lid, aanhef en onder a bepaalt dat artikel 3.8, met uitzondering 
van het derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing is op de verboden, 
bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, 
genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling 
ook verband kan houden met handelingen:
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a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, 
daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of 
ontwikkelde gebied;

b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan 
sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

3. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien er geen andere bevredigende 
oplossing bestaat, een wettelijk belang wordt gediend, zoals vastgelegd in art. 3.8, 
vijfde lid, onder b en/of art. 3.10, tweede lid, Wnb en de gunstige staat van 
instandhouding van de soort niet in gevaar komt.

4. Artikel 3.15 zesde lid onderdeel c bepaalt dat de schade bedoeld in het tweede lid tot 
en met het vijfde lid uitsluitend betrekking heeft op door dieren van soorten als 
bedoeld in artikel 3.10 eerste lid met uitzondering van soorten als bedoeld in artikel 
3.5 eerste lid veroorzaakte schade behorende tot de bij de vrijstelling bedoeld in het 
tweede lid onderscheidenlijk de verordening bedoeld in het vierde lid omschreven 
categorieën van schade.

5. Artikel 3.18, eerste lid Wnb bepaalt dat gedeputeerde staten aan 
faunabeheereenheden of wildbeheereenheden, aan andere 
samenwerkingsverbanden van personen, of aan personen opdracht kunnen geven 
om, in afwijking van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 3.1,3.4, eerste lid, 3.5,
3.9, eerste lid, en 3.10, eerste lid, de omvang van een bij de opdracht aangeduide 
populatie van vogels of van dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, of
3.10, eerste lid, te beperken als dat nodig is om de onderscheidenlijke redenen, 
genoemd in artikel 3.17, eerste lid, onderdelen a, b en c. De artikelen 3.3, vierde en 
vijfde lid, 3.8, vijfde lid, en 3.10, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op 
die opdracht.

6. Artikel 3.26, tweede lid, aanhef en onder a en c bepaalt dat bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur het gebruik van het geweer, bedoeld in het eerste lid, kan 
worden uitgesloten of beperkt en regels kunnen worden gesteld over:
a. het geweer;
b. het gebruik van middelen op, aan of bij het geweer.

7. Artikel 3.26, derde lid Wnb bepaalt dat Gedeputeerde staten ontheffing en provinciale 
staten vrijstelling kunnen verlenen van het eerste lid, onderdeel a of b, en de 
krachtens het tweede lid gestelde regels, met dien verstande dat bij het verlenen van 
ontheffing of vrijstelling van regels als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, ook 
rekening wordt gehouden met belangen van veiligheid, volksgezondheid, welzijn en 
milieu.

8. Artikel 1.11 eerste en tweede lid regelt de algemene zorgplicht,

B1.2. Besluit natuurbescherming
1. Artikel 3.1 Bnb bepaalt dat de vos is aangewezen zoals bedoeld in artikel 3.15, eerste 

lid Wnb.
2. In artikel 3.9 eerste lid Bnb worden middelen aangewezen die toegestaan zijn voor 

het vangen en doden van soorten. In het tweede lid sub e onder 2 en 4 worden 
middelen, zoals het geweer met een lichtbron op basis van de wet aangewezen.

3. Artikel 3.13, vierde lid Bnb bepaalt dat een geweer als bedoeld in artikel 3.26, eerste 
lid, van de wet niet is voorzien van een geluiddemper, een kunstmatige lichtbron, een 
voorziening om de prooi te verlichten, een vizier met beeldomzetter, een 
elektronische beeldversterker of enig ander instrument om in de nacht te schieten.

4. Artikel 3.16, eerste lid bepaalt dat het verboden is een geweer ter uitoefening van het 
bepaalde bij of krachtens de wet te gebruiken:
a. voor zonsopgang en na zonsondergang;
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b. binnen de bebouwde kom of op terreinen als bedoeld in artikel 3.21, derde lid, van 
de wet;

c. binnen de afpalingskring van een eendenkooi als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, 
onderdeel d, van de wet;

d. vanaf of vanuit een rijdend motorrijtuig dan wel een ander voertuig, of e. vanuit een 
luchtvaartuig.

5. Artikel 3.16, derde lid bepaalt dat het verboden is een geweer ter uitoefening van het 
bepaalde bij of krachtens de wet te gebruiken;

BI.3. Regeling natuurbescherming
1. Artikel 3.1, tweede lid, Rnb bepaalt dat van de verboden, bedoeld in artikel 3.10, 

eerste lid, onderdelen a en b, van de wet, vrijstelling wordt verleend aan 
grondgebruikers voor de bestrijding van konijnen en vossen.

2. Artikel 3.1, vierde lid Rnb, bepaalt dat de categorieën van schade, bedoeld in artikel 
3.15, zesde lid, onderdeel c, van de wet, zijn de categorieën van schade als bedoeld 
in de artikelen 3.10, eerste lid, onderdeel b, en 3.15, zesde lid, onderdeel b, van de 
wet.

3. Artikel 3.1, vijfde lid Rnb bepaalt dat de vrijstellingen, bedoeld in het eerste en tweede 
lid, uitsluitend gelden, indien wordt voldaan aan de in de artikelen 3.2 tot en met 3.4 
gestelde voorschriften en beperkingen.

4. Artikel 3.2. Rnb bepaalt dat de handelingen waarvoor vrijstelling wordt verleend, 
plaatsvinden overeenkomstig het faunabeheerplan, dat is vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3.12, eerste, derde tot en met zesde lid, van de wet en dat is 
goedgekeurd overeenkomstig artikel 3.12, zevende lid, van de wet.

5. Artikel 3.3, tweede lid Rnb, wijst aan als middelen als bedoeld in artikel 3.25, tweede 
lid, van de wet, die mogen worden gebruikt ter uitvoering van de vrijstelling, bedoeld 
in artikel 3.1, tweede lid, worden aangewezen;
a. geweren;
b. honden, niet zijnde lange honden;
c. haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds;
d. fretten;
e. kastvallen;
f. vangkooien, en
g. buidels.

6. Artikel 3.4 Rnb bepaalt dat ter uitvoering van de vrijstellingen, bedoeld in artikel 3.1, 
eerste en tweede lid, worden; a. geen andere vangmiddelen of dodingsmiddelen 
gebruikt dan de in artikel 3.3, eerste, onderscheidenlijk tweede lid, genoemde 
middelen; b. aardhonden niet gebruikt voor het vangen of doden van vossen in holen 
in de periode van 1 maart tot en met 31 augustus; c. de in artikel 3.3, eerste en 
tweede lid, aangewezen middelen, met uitzondering van fretten, kastvallen, 
vangkooien en buidels, niet gebruikt op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede 
Paasdag, de tweede Pinksterdag, de eerste en tweede Kerstdag, en de 
Hemelvaartsdag.

B2. Beleidscriteria
Het toetsingskader voor uw aanvraag is in beginsel de Wet natuurbescherming, de daarop 
gebaseerde wet- en regelgeving en onze daarop betrekking hebbende Nota Weidevogels 
2021-2030. Ons beleid met betrekking tot de weidevogelbescherming is vastgelegd in de 
Nota Weidevogels 2021-2030. Op grond van dit beleid worden gerichte maatregelen 
genomen om de weidevogelstand te beschermen en te verbeteren in specifiek aangeduide
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gebieden binnen Fryslän. Het gaat daarbij om 'weidevogelkansgebieden', 
'weidevogelkerngebieden’, alsmede ‘parels’.

Weidevogelkansgebieden zijn gebieden van tenminste 250 ha waar tenminste 10 
broedparen Grutto per 100 ha (of 50 broedparen steltlopers of 30 broedparen kritische 
soorten) zitten en die qua openheid en rust voor een groot deel geschikt zijn. Ze vormen de 
zoekgebieden waarbinnen weidevogelkerngebieden kunnen worden ontwikkeld.

Weidevogelkerngebieden liggen binnen weidevogelkansgebieden en zijn gebieden van 
tenminste 250 ha waarbinnen inrichting en beheer optimaal zijn afgestemd op de 
weidevogels. Ze bestaan uit natuurgebieden, gebieden met agrarisch mozaïekbeheer of 
combinaties van beide. Buiten de weidevogelkansgebieden liggen nog enkele gebieden < 
100 ha met een dichtheid van min. 25 broedparen Grutto. Dit zijn de 'parels’. Hoewel deze 
gebieden niet voldoen aan de criteria voor weidevogelkansgebieden, blijven we hierin 
investeren, vanwege hun hoge weidevogeldichtheid en functie als brongebied.

Uit de tussenevaluatie van de weidevogelnota is naar voren gekomen dat er de afgelopen 
jaren door alle bij weidevogels betrokken partijen veel inspanningen en acties zijn uitgevoerd 
om de weidevogels te beschermen. In de weidevogelkerngebieden lijkt dat succesvol. 
Daarbuiten, in het gangbare boerenland, lukt het echter niet de achteruitgang van de 
weidevogels te stoppen.

Landelijk zien we dezelfde achteruitgang. Hierdoor is de doelstelling van 10.000 broedparen 
Grutto’s in 2020 al niet haalbaar gebleken zonder extra inspanningen in zowel de 
weidevogelkerngebieden als in het gangbare boerenland. Predatiebeheer is daarbij 
essentieel omdat predatie een steeds belangrijker factor wordt. Aanbevolen wordt om vol in 
te zetten op verbeteren van de kuikenoverleving en in het bijzonder predatiebeheer.

De provincie zal binnen de juridische kaders inzetten op het benutten van alle toegestane 
middelen, onderzoek naar predatie en instrumenten voor predatiebeheer.

B3. Inhoudelijke beoordeling
B3.1 Algemene overwegingen
Een ontheffing is alleen mogelijk in geval er sprake is van een beschermde inheemse 
diersoort op basis van de bepalingen in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. De 
aanvraag ziet toe op een diersoort waarvoor landelijk een vrijstelling geldt, namelijk de vos 
(Vulpes vulpes). We stellen vast dat aan die voorwaarde wordt voldaan.

In de weidevogelkansgebieden, vastgelegd in de Nota Weidevogels 2021-2030 wordt 
gestreefd naar het realiseren van optimaal weidevogelgebied. Aan de hand van het 
Weidevogelprotocol predatiebeheer bij weidevogels'' zijn hiervoor in 2016 door de agrarisch 
collectieven predatiebeheerplannen opgesteld. Deze plannen zijn bij de ontheffingsaanvraag 
van 2016 en volgend ingediend bij de provincie.

Naast het creëren van optimaal biotoop speelt ook het voorkomen van predatie een 
belangrijke rol bij de bescherming van de weidevogels. Hiervoor wordt dan ook sinds 2015 
ontheffing verleend voor de bestrijding van de vos onder toepassing van kunstlicht en met

' Oosterveld, E.B., 2014, Protocol predatiebeheer bij weidevogels, A&W-rapport 1827, Altenburg & Wymenga ecologisch 
onderzoek, Feanwalden.
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gebruik van aardhonden binnen (een deel van) de werkgebieden van de agrarisch 
collectieven.

In de beoordeling van uw huidige aanvraag sluit ik 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 en perioden. 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.

Periode
Juridische basis

2016-2017

Aengwirden-Schoteriand 
Beneden de Linde 
De Aide Slachte 
De Dongeradielen 
De Lauwers
De Lytse Südwesthoeke 
De Marne 
De Marren 
De MIddelsee 
De Veenpolders 
Gaasterlén e.o.
It BQtenfJlld 
Kuinder en Linde 
MIdden-OoststellIngwerf 
MIdden-Opsterland 
Om de Terpen 
Skarsterlên e.o. 
Smallingerland 
Tsjonger en Aid Djip 
Tusken Waed en Stêd 
Tytsjerksteradiel-Süd 
Utingeradeel 
Zuidoosthoek

2017-2018

3
21

5
32

6 
2

28
31
52
21
16

3
13 
65

9
11
14 
39 
19 
46

22
58
6

19
47 
14 
11 
43

1
14
23
15 
28
24 
40 
26
20 

9
37
20

3
25
48

22
58

9
40
52
46
17 
45 
29 
45 
75 
36 
44 
24
43 
39 
85
18 
48 
34 
42
44 
94

2018-2019
onth. vrijst. totaal onth. vrijst. totaal onth. vrijst. [totaal onth. vrijst. totaal onth. vrijst. [totaal

3 51

55

3 
9

16

30

7

4 
22 
37 
33 
17 
15

45

57

8

13

21

6

22

23

6

15 
13 
27

16 
21

5

13

10

25

31 
50

8

37

7

53

32

15

25

54

55 
3

54

73

38

20

25

22

42

46

27

40

31

56

30 
60 
13 
68

45 
27

31

46

2019-2020

2

1
8

13 
22

2

5

14 
16 
43 
16 
12

15

9

36

13

12

17

24

22

28

36 
40

3

23

37 
8

5

18

2

15

16 
14 
26 
36 
61

38 
48

4 
62 
13

6

24 
33

38

40

4

31

50

30 
7

23

16

31 
59 
30 
38 
36 
76 
47 
84 
17 
74 
30 
30 
46 
61

2020-2021

1

6

17

22

1

4

14

26

39

24

10

6

3

29

15

9

21

33

71

39 
1

33

48

13 
4

20

1

7

14 
12 
44 
47 
65

30 
74

40 
79 
14 
10

31 
68

72

39

1

39

65

35 
5

24

15

33

53

36

54 
47 
71 
33

103

55 
79 
23 
31 
64 
68

2

2

15 
24

4

13

12

12

24

12

16

4

8

30

13

6

17

26

93

45

2

21

39

16

5

9

11

17

23

16

39

36

38

26

25

17

74

38

2

17

38

95

45

2

23

54 
40

9

22

23

29 
47 
28

55 
36

42 
34 
55

30 
74 
44 
19

43 
38

Totaal 436 553 989 345 561 906 330 568 898 280 765 1045 240 647 887
% van afschot per periode I 44% 56% 100%| 38% 62% 100»i| 37% 63% 100%| 27% 73% 100%| 27% 73% 100%
Ontleend aan: concept rapportage gebruik landelijke vrijstelling vos en ontheffingen vos met kunstlicht 2016 - 2021. 
Faunabeheereenheid Fryslän, 17 november 2021.

Het ‘s nachts kunnen bestrijden van de vos levert hiermee, naast de uitvoering 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.

^ Teunissen, W., Schekkelman, H. & Willems, F. 2005. Predatie bij weidevogels. Report No. 2005/11, Beek-Ubbergen: SOVON 
Vogelonderzoek Nederland.
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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 ontheffing
Weidevogelkansgebieden en parels
In het belang van de bescherming van de weidevogels binnen Fryslän zijn, op grond van de 
Nota Weidevogels 2021-2030, weidevogelkansgebieden aangewezen. Deze 
weidevogelkansgebieden 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 minimaal 25 broedparen grutto. Hoewel deze gebieden niet voldoen aan de 
criteria voor weidevogelkansgebieden, blijven we hierin investeren, vanwege hun hoge 
weidevogeldichtheid en functie als brongebied. Deze zogenaamde parels staan eveneens 
opgenomen op kaarten in de Nota Weidvogels 2021-2030.

Binnen deze gebieden (weidevogelkansgebieden en parels) acht ik het noodzakelijk dat 
predatiebeheer wordt toegepast. Onder predatiebeheer wordt het geheel aan maatregelen 
verstaan dat erop is gericht het effect van predatie op weidevogels te verminderen. Het 
verlies van nesten en kuikens door predatie in de gebieden die voor weidevogels relevant 
zijn, zullen, overeenkomstig het weidevogel protocol, op drie manieren worden beperken;

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 
kerngebieden 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 
maatregelen grijpen direct in op de aantallen van een soort in een gebied. Dit kan 
door afschot, maar ook door het plaatsen van rasters en venwijderen van 
nestgelegenheden en dekking.

Het beperken van de predatiedruk moet op gebiedsniveau gebeuren, waarbij de 
verschillende partijen hun acties goed op elkaar afstemmen. Het Protocol predatiebeheer bij 
weidevogels vertaalt het gezamenlijk standpunt naar de weidevogelbescherming in het veld. 
Dit protocol werken de samenwerkende beheerders uit in een maatplan predatiebeheer per 
gebied.

Predatiebeheerplannen
De bij de voorgaande aanvragen overgelegde predatiebeheerplannen 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
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afhankelijk; lokale terreinkenmerken, het voorkomen van de predatorsoorten, de 
beschikbaarheid van middelen, etc. Deze omstandigheden kunnen van gebied tot gebied 
sterk verschillen 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) 
Preventieve maatregelen tegen predatoren en (3) Aantalsregulatie van predatoren. 
Aangegeven is dat maatregelen uit een volgende categorie niet eerder worden uitgevoerd 
dan nadat maatregelen uit de eerdere categorie zijn uitgevoerd. In de predatiebeheerplannen 
is daarbij opgemerkt dat niet alle maatregelen uit een categorie volledig hoeven te zijn 
uitgevoerd. Uitzonderingen daarop is de broedbiotoopverbetering welke volgens de 
beheerplannen een harde voorwaarde vormt om vervolgstappen in predatiebeheer te kunnen
nemen.

Ik acht de eerdere predatiebeheerplannen uit de afgelopen ontheffing perioden in aanvulling 
op de reeds aan de Faunabeheereenheid verleende ontheffing op basis van het 
faunabeheerplan nog immer een voldoende basis om ontheffing te verlenen voor ook de 
periode 1 december 2021 tot en met 30 juni 2023.

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.

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 
weidevogels’ en de update uit 2017®) en het grote belang dat ik, gezien ons 
weidevogelbeleid, hecht 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 
geweer 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 zogende 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 
bestrijden zijn. Dit is onder andere gebleken uit de (monitoring)onderzoeken steenmarter. Op 
dat moment kan het effectief zijn om met behulp van nachtzichtapparatuur (restlichtkijkers en 
warmtebeeldkijkers) vossen op te sporen en ook te bestrijden. Deze aanvullende 
mogelijkheid kan worden gebruikt als is gebleken dat kunstlicht onvoldoende effect heeft en 
een (enkele) vos zich nog altijd in het ontheffingsgebied ophoudt.

^ Van der Wal J. & Tennissen W. 2018. Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis. Sovon-rapport 
2018/31. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

ö
<fd

>A
'4h

<D
in
Ö

• fH

O
a

- 13/16- Ons kenmerk: 01937168



provinsje fryslän 
provincie fryslän ^

Nachtzichtapparatuur 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 
nachtzichtapparatuur 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 stroperij en afschot door derden 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 verleen ik daarom ontheffing voor 
het gebruik van kunstlicht en het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang in de 
periode van 1 december tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. 
Nachtzichtapparatuur op het geweer kan aanvullend worden toegepast in de periode van 1 
januari tot en met 30 juni. Tevens verleen ik ontheffing voor het gebruik van aardhonden in 
de periode 1 maart tot en met 30 juni 2023.

Begrenzing gebieden waarvoor ontheffing geldt
De begrenzing van de weidevogelkansgebieden en daar waar sprake is van voldoende 
onderbouwing in een aangrenzende zone van maximaal 5 km acht ik zodanig ruim en 
robuust 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 27 november 2019 wordt het gebied niet uitgebreid.

Voor de duidelijkheid is de begrenzing van het gebied, waarop deze ontheffing ziet, 
aangegeven op het bij dit besluit behorende kaartmateriaal. Dit is terug te vinden onder 
soortenbescherming op de website van de provincie:
Ontheffinqsqebieden Vos (arcqis.com)

Bestrijding van de vos moet, gezien het natuurlijke zwerfpatroon, 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 100 en 900 hectaren 
(www.zoogdierenvereniging.nl). Op een nachtelijke zoektocht legt een vos gemakkelijk 
afstanden 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 
bestrijding 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 geografische kenmerken als wegen, waterlopen e.d. gehanteerd. Indien een weg is 
aangemerkt als grens, dan valt deze binnen het ontheffingsgebied.

Derhalve verleen ik 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.

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
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gebieden 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 
eendenkooi is toegestaan onder voorwaarde dat de kooiker van deze kooi daarvoor 
schriftelijk toestemming heeft verleend.

• Indien zich binnen het gebied waarop de ontheffing ziet Natura 2000-gebieden 
bevinden, dan mag alleen gebruik worden gemaakt van de ontheffing indien de 
instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied niet in gevaar 
komen. 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

B3.3 Andere bevredigende oplossing
Uit onderzoek en het Faunabeheerplan 2014-2019 (verlengd met twee jaar) blijkt op 
overtuigende wijze dat er geen andere bevredigende oplossing is voor het bestrijden van 
schade aan weidevogels door vossen dan het doden van vossen. Aangedragen en 
besproken alternatieven, als het plaatsen van rasters, 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.

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
Ik ben 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 
bereikt dat de vossenpopulatie zodanig afneemt, dat het leidt tot een ongunstige staat van 
instandhouding van de soort. Ook de gegevens vanuit de pilot steenmarter laten geen 
teruggang in het voorkomen van de soort zien.

C. Conclusie

Gezien het vorenstaande, de Wet natuurbescherming, het Faunabeheerplan Fryslän 2014- 
2019 (verlengd tot en met 2021), de Nota Weidevogels 2021-2030 en de provinciale 
beleidsregels Libje en libje litte, verleen ik, 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 mogelijkheid 
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.
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Ontheffing wordt verder verleend onder de voorwaarde dat uitvoering wordt gegeven aan het 
in het de aanvraag gestelde en aan de aan de ontheffing verbonden (algemene) 
voorschriften.
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Diverse gemeenten

Kennisgeving Ontheffing Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten hebben op 26 november 2021 een ontheffing verleend voor 's nachts 
bestrijden van de vos voor de looptijd faunabeheerplan. De ontheffing is geldig van 1 
december 2021 tot en met 30 juni 2023.

Voor inzien van de ontheffing, zie kader. Vermeld hierbij zaaknummer 235948.

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na publicatie (tot en met 8 januari 2022) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten.



Ontheffingsgebieden Vos
Weidevogelkansgebied 
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