
's-Hertogenbosch, 13  februari  2018  

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
namens deze, 

OIIDBN, 	13 februari 2018 
Kenmerk 21064020-89371 

Besluit 
Gelet op bovenstaande overwegingen besluiten wij-. 

aan de Fauna beheereen heid, ten behoeve van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 23 januari 2018 met kenmerk C221305414295554,ontheffing te 
verlenen op grond van artikel 3.3 eerste, vierde en vijfde lid, van de Wet 
natuurbescherming van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1 Wet 
natuurbescherming, voor het: 
a 	op jachtveidniveau reduceren (doden) van de populatie grauwe ganzen [Asser 

onser), waarbij het quotum voor 2018 vastgesteld wordt op 10.000 grauwe ganzen. 
* 	met behulp van de middelen als genoemd inde ontheffing C2213054/4295554. 

De ontheffing is verleend voor de zorrierperlode, 15 februari 2018 tot en met 31 oktober 2018 en is 
geldig binnen het werkgebied van cie volgende WBE's: 
De Brabantse Wal, Steenbergen e.a., Oranje en van Glymes Polder e.o., Niervaart, De Haagsche 
Beemden, de Amerkant, de Dongemond, De Biesbosch, Land van Altena, de Moer, de Langstraat, 
Broek en Duin,s-Hertogenbosch, 't Elsbosch, de Maaskant, Groot Ravenstein, de Overlaat, Boxmeer, 
Heidse Peel, Deurne en Asten, zoals weergegeven op onderstaand kaartje. 

Namens de FBE 

De heer IAI Lenssen, 
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord 



Aan dit besluit ziln de voltiende voorschriften verbonden- 

1. 	De Faunabeheereenheid Is bevoegd deze ontheffing om te zetten in machtigingen aan 
jachthouders (de gemachtigden). De Faunabeheereenheid blijft als houder van de ontheffing 
verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften waaronder deze ontheffing Is verleend. 

2, Deontheffingisnietvant<>epassingbinnende6aangewezenrtistenfoerageergebiedenganzen 
en SMIenten, zoals aangewezen In de "Regeling natuurbescherming Noord-Brabant% gedurende 
de periode 15 februari t/m 31 maart. 

3. De gemachtigde is verplicht bij het gebruik van de ontheffing een kopie van de gewaarmerkte 
ontheffing, een kopie van de machtiging, de schriftelijke toestemming van de grondgebruiker 
voor het betreden van de gronden of opstallen, een legitimatiebewijs alsmede de jachtakte bij 
zich te houden en deze op verzoekvan een toezichthouder te tonen. 

4. Een rapportage over de wijze waarop van de ontheffing gebruik is gemaakt, dient te worden 
opgenomen in het jaarverslag van de Faunabeheereenheid, welke jaarlijks, uiterlijk eind juni aan 
Gedeputeerde Staten dient te worden toegezonden. 

Sr Gedodedierendienen,tervoorkomingvandeverspreidingvanzlekten,onmiddeU(Jkulthetveld 
te worden -verwijderd en/of vernletlgd. 

Namens de FBE 

H. Kooijmans 
d.d. 15-02-2018 



Besluit 
Gelet op bovenstaande overwegingen hebben wij overeenkomstig het advies van de 
hoor—en adviescommissie besloten: 

I. 	de bezwaren deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;  
it. 	aan de Faunabeheereenheid ontheffing te verlenen op grond van artikel 

3.3 eerste, vierde en vijfde lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: 
Wnb), van de verbodsbepalingen genoemd in artikelen 3.1 en 3.2 Wnb 
voor het: 
0 	op jachtveldniveau reduceren (doden) van de populatie grauwe 

ganzen (Anser anser), waarbij het quotum voor 2017 vastgesteld 
wordt op 15.000 stuks grauwe ganzen; 

o in de periode 2018 tot en met 2023, op jachtveldniveau reduceren 
(doden) van de populatie grauwe ganzen op basis van een jaarlijks 
door GS goed te keuren quotum; 

o in de periode van 1 maart tot en met 31 mei behandelen van 
nesten. 

binnen het werkgebied van de volgende WBE's: De Brabantse Wal, Steenbergen e.o., 
Oranje en van Glymes Polder e.o., Niervaart, De Haagsche Beemden, de Amerkant, 
de Dongemond; De Biesbosch, Land van Altena, de Moer, de Langstraat, Broek en 
Duin, 's-Hertogenbosch,  't Elsbosch, de Maaskant, Groot Ravenstein, de Overlaat, 
Boxmeer, Heidse Peel, Deurne en Asten. 

Tevens hebben wij toestemming verleend op grond van artikel 3.3, vijfde lid, Wnb 
voor het gebruik van de volgende middelen: 

hagelgeweer kaliber 12, 16 en 20; 
- 	kogelbuks vanaf kaliber .22; 
lokmiddelen zijnde: 

lokvogels, niet zijnde levende lokvogels; 
middelen waarmee lokgeluiden kunnen worden gemaakt; 
honden, niet zijnde lange honden. 

en daarbij ontheffing verleend van de verbodsbepalingen in artikel 3.26, tweedi lid, 
Wnb en artikel 3.16, eerste lid van het Besluit natuurbescherming en daarbij 	 j'_e~, 
toestemming verleend op grond van artikel 3.9, tweede lid, voor het gebruik vaan het ' » 
geweer gedurende één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang. 	~'''-~É~`~_'~ 

Namens de FBE 

.~---- 
.~-- 

H. Kooijmans 
d.d. 07-02-2018 



De ontheffing is verleend voor de zomerperiode (15 februari tot en met 31 oktober), 
vanaf de dag na publicatie tot en met 30 juni 2023. 

's-Hertogenbosch, 23  januari  2018  

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
genomen besluit, 
namens deze, 

(:~l C~ 
M.1. van den Dries, 
programmamanager Omgevingsrecht (ORO), VTH en EV 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal 
ondertekend.  

Namens de FBE 

H. Kooijmans 
d.d. 07-02-2018 



Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften verbonden: 

1. De Faunabeheereenheid is bevoegd deze ontheffing om te zetten in 
machtigingen aan jachthouders (de gemachtigden). De Faunabeheereenheid 
blijft als houder van de ontheffing verantwoordelijk voor het naleven van de 
voorschriften waaronder deze ontheffing is verleend. 

2. De ontheffing is niet van toepassing binnen de 6 aangewezen rust en 
foerageergebieden ganzen en smienten, zoals aangewezen in de "Regeling 
natuurbescherming Noord-Brabant", gedurende de periode 15 februari t/m 31 
maart. 

3. De gemachtigde is verplicht bij het gebruik van de ontheffing een kopie van de 
gewaarmerkte ontheffing, een kopie van de machtiging, de schriftelijke 
toestemming van de grondgebruiker voor het betreden van de gronden of 
opstallen, een legitimatiebewijs alsmede de jachtakte bij zich te houden en deze 
op verzoek van een toezichthouder te tonen. 

4. Een rapportage over de wijze waarop van de ontheffing gebruik is gemaakt, 
dient te worden opgenomen in het jaarverslag van de Faunabeheereenheid, 
welke jaarlijks, uiterlijk eind juni aan Gedeputeerde Staten dient te worden 
toegezonden, 

5. Gedode dieren dienen, ter voorkoming van de verspreiding van ziekten, 
onmiddellijk te worden verwijderd en/of vernietigd. 

6. Het afschot van grauwe ganzen op jachtveldniveau is gequoteerd. Het jaarlijkse 
quotum wordt op aanvraag in een nieuw besluit vastgelegd. Hiertoe dient 
ontheffinghouder jaarlijks een onderbouwde aanvraag in te dienen. Zonder een 
door GS goedgekeurd quotum is deze ontheffing niet van kracht voor het op 
jachtveldniveau reduceren van de populatie grauwe ganzen. 

Namens de FBE 

H. Kooijmans 
d.d. 07-02-2018 



Besluit 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

gelet op artikel 3.3 eerste, vierde en vijfde lid, in samenhang met artikel 3.17 en artikel -3.26 dorde:  
lid, van de Wet natuurbescherming 
gelet op het op 13 juni 2017 goedgekeurde faunabeheerplan 2017-2023 
gelet op de regels zoals gesteld in het Besluit natuurbescherming 
gelet op de regels zoals gesteld in de eerste wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming 
Noord-Brabant 

overwegende dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en er geen afbreuk wordt gedaan 
aan de gunstige staat van instandhouding van de soort, 

Verlenen hierbij ontheffing aan: 

De Faunabeheereenhèid Noord-Brabant  
POSTBUS  100 
5201. 	Ad 's-Hertogenbosch 

ten behoeve van de gebruiker(s) van de ontheffing 

van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1 en 3.2 van de Wet natuurbescherming 

voor: 
het in de zomerperiode (15 februari tot en met 31 oktober) op jachtveidniveau reduceren 
(doden) van de populatie grauwe. ganzen, waarbij het quotum voor 2017 vastgestél'd 
wordt op in totaal,  15.000 stuks grauwe ganzen 

- 	het in de zomerperiode (15 februari tot en met 31 oktober), in de periode 2018.2023, op 
jachtveldniveau reduceren (doden) van de populatie grauwe ganzen op basis van een nog 
te bepalen jaarlijks quotum 

- 	het in de periode van 1 maart tot en met 31 mei behandelen van nesten 

binnen het werkgebied .van de WBE's: 
De Brabantse Wal, Steenbergen e.o., Oranje en van Glymes Poldérs e.o., Niervaart, De Haagsche 
Beemden, de Amerkant, de Dongemond, De Biesbosch, Land van Altena,•de_Moer,.de:La_ngstraat,. 
Broek en Duin; 's-Hertogenbosch Oogt Elsbosch, de Maaskant, Groot Ravenstein,-de Overlaat;  
Bdxmeer, Heidse Peel, Deurne en Asten.(zoals aangegeven op onderstaande kaart) 

en verlenen daarbij toestemming, zoals bedoeld 3.3 lid 5, voor het gebruik van 

- 	Hagelgeweer kaliber•12, 16 en 2Q 
- 	Kogelbuks vanaf kaliber .22 	 Namens de FBE 
- 	Lokmiddelen zijnde: 

o Lokvogels, niet zijnde levende lokvogels  
o Middelen waarmee lokgeluiden kunnen worden gemaakt 

Honden, niet zijnde lange honden (voorde nazoek van geschoten dier 

H. Kooijmans 
d.d. 06-07-2017 



en verlenen daarbij ontheffing van de verbodsbepalingen in-artikel 3.26, tweede lid van de Wet 
natuurbescherming in samenhang met artikel 3.9 en 3.16, eerste lid van het Besluit 
natuurbescherming voor. 

het gebruik van het geweer gedurende één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang, 

De ontheffing wordt verleend voor de tijdsperiode van 15 februari tot 31 oktober, vanaf de dag na 
publicatie tot 1 juli 2023. 

De ontheffing voor het behandelen van nesten wordt verleend voor de tijdsperiode van 1 maart tot 
en met 31 mei, voor de jaren 2018 tot en met 2023. 

Deze ontheffing is geldig vanaf 4 juli 2017 tot en met 30 juni 2023. 

Xone's WOE  gebieden  

Namens de FBE 

ODBN, 	 H. Kooijmans 	s 
Kenmerk Z/050343-60205/RDA 	 d.d. 06-07-2017 



Aan dit besluit  Ain  de voltiende voorschriften verbonden: 

1. De Faunabeheereenheid is bevoegd deze ontheffing om te zetten In machtigingen aan 
jachthouders (de gemachtigden). De Faunabeheereenheid blijft als houder van de ontheffing 
verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften waaronder deze ontheffing is verleend, 

2. Dè.óntheffing is niet van toèpassirig binnen de 6 aangewezen rusten foerageergebieden ganzen 
en smienten, zoals aangewezen in de "Regeling natuurbescherming Noord-Brabant", gedurende 
de periode 15 februari t/m 31 maart. 

3. De gemachtigde is verplicht bij gebruik van de ontheffing een kopie van de gewaarmerkte 
ontheffing, een kopie van de machtiging, de schriftelijke toestemming van de grondgebruiker 
voor het betreden van de gronden of opstallen, een legitimatiebewijs alsmede de jachtakte bij 
zich te houden. 
De gemachtigde dient de ontheffing en de daarbij behorende bescheiden op verzoek van een 
toezichthouder te tonen. 

4. Een rapportage over de wijze waarop van de ontheffing gebruik is gemaakt, dientte worden 
opgenomen in het jaarverslag van de Faunabeheereenheid;  welke jaarlijks voor 1 juli aan 
GQdéputéerde Staten dient te worden toegezonden. 

5. Gedode dieren dienen, ter voorkoming van de verspreiding van ziekten, onmiddellijk te worden 
verwijderd en/of vernietigd, 

6. Hëtafschot van grauwe ganzen op jachtveidniveau is gequoteerd. Jaarlijks zal een quotum voor 
het bétrèffende 'jáár.w rdén vastgesteld. Zonder een vastgesteld quotum is deze ontheffing niet 
van krachtvoor het op. jachtveldniveau .reduceren van de populatie grauwe ganzen. 

's-Hertogenbosch, 6  juli  2017  

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

De heer J.A.J. Lenssen, 
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord 

Namens de FBE 

H. Kooijmans 
d.d. 06-07-2017 
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