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;

II.

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 artikel 3.1 en 3.2 Wnb, voor het in de winterperiode ( 1
november tot 15 februari) op perceelsniveau verjagen met behulp
van ondersteunend afschot (doden) van grauwe ganzen (Anser
anser) in de gehele provincie Noord-Brabant op percelen met
kwetsbare gewassen, waarbij in de winterperiode overjarig grasland
en groenbemester niet vallen onder de term kwetsbaar gewas.
Toestemming te verlenen 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
Honden, niet zijnde lange honden

en ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen in artikel 3.16,
eerste lid van het Besluit natuurbescherming, zoals bedoeld 3.26,
derde lid, Wnb voor het gebruik van het geweer gedurende één
uur voor zonsopkomst.
De ontheffing te verlenen voor de winterperiode (1 november tot
15 februari), vanaf 1 november 2017 tot 15 februari 2024.
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H. Kooijmans
d.d. 07-02-2018

III.

de aanvraag voor ontheffing van artikel 3.3 eerste, vierde en vijfde
lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb), van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1 Wnb, voor het in de
winterperiode op perceelsniveau verjagen met behulp van
ondersteunend afschot (doden) van kolganzen (Anser albifrons) te
weigeren.

's-Hertogenbosch, 23 januari 2018

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

M.J. van den Dries,
programmamanager Omgevingsrecht (ORO), VTH en EV
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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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 grondgebruiker is in dit geval altijd de belanghebbende. Hij dient
daarom altijd medegetekend te hebben voor de aanvraag tot het gebruik
van de ontheffing. Met de handtekening van de grondgebruiker wordt deze
verantwoordelijk voor het nemen van minimaal twee effectieve preventieve
maatregelen, zoals opgenomen in de door het Faunafonds uitgegeven
"Handreiking Faunaschade" (Oord 2009) waarin per diersoort en gewastype
een uitgebreid overzicht van preventieve maatregelen wordt gegeven. Voor
de belangrijkste soorten is deze informatie geupdate in de digitale
Faunaschade Preventie Kit (BIJ12, 2016).
3.

Minimaal één preventieve maatregel moet actief in werking zijn tijdens het
uitvoeren van de ontheffing en op een doelmatige wijze in werking zijn
wanneer de activering wordt gedaan.

4.

De preventieve middelen moeten vervolgens op een doelmatige wijze in
werking worden gehouden, gedurende de looptijd van de machtiging.

5.

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 1 november/m
31 maart.

6.

De gemachtigde is verplicht bij het gebruik van de ontheffing een kopie van
de gewaarmerkte ontheffing, een kopie van de ontheffing, een kopie van
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 ton
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Een rapportage over de wijze waarop van de ontheffing gebruik is gemaal
dient te worden opgenomen in het jaarverslag van de Faunabeheereenheid

welke jaarlijks, uiterlijk eind juni aan Gedeputeerde Staten dient te worden
Namens de FBE
toegezonden.
8.

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

H. Kooijmans
d.d. 07-02-2018
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9.

In de winterperiode mogen slechts twee exemplaren van de grauwe gans
per bestrijdingsactie worden gedood.

10. Het gebruik van lokvogels is niet toegestaan.

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, van de Wet natuurbescherming,
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 Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Postbus 100
5201 AC `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
met inachtneming van het op 13 juni 2017 goedgekeurde faunabeheerplan 2017-2023
met inachtneming van de regels zoals gesteld in het Besluit natuurbescherming
met inachtneming van de regels zoals gesteld in de eerste wijzigingsregeling Beleidsregel
natuurbescherming Noord-Brabant

voor:
-

het in de winterperiode (1 november tot 15 februari) op perceelniveau verjagen met
ondersteunend afschot (doden) van grauwe ganzen en kolganzen

in de gehele provincie Noord-Brabant op percelen met kwetsbare gewassen, waarbij in de
winterperiode overjarig grasland en groenbemester niet vallen onder de term "kwetsbaar gewas"
en verlenen daarbij toestemming, zoals bedoeld 3.3 lid 5, voor het gebruik van :
-

Hagelgeweer kaliber 12,16 en 20

-

Kogelbuks vanaf kaliber .22

-

Honden, niet zijnde lange honden

en verlenen daarbij ontheffing van de verbodsbepalingen in artikel 3.16, eerste lid van het Besluit
natuurbescherming en verlenen daarbij toestemming, zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid Besluit
natuurbescherming, voor het gebruik van:
-

het geweer gedurende 66n uur voor zonsopkomst tot één-uur na-zonsorder-gang-,,--------- — --

De ontheffing wordt jaarlijks verleend, voor de periode 1 november 2017 tot 15 februari 2024.
Namens de FBE
Binnen de rust- en foerageergebieden wordt geen ontheffing verleend voor de perio
1 november t/m 31 maart.
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Aan dit besluit ziin 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 grondgebruiker is in dit geval altijd de belanghebbende. Hij dient daarom altijd
medegetekend te hebben voor de aanvraag tot het gebruik van de ontheffing. Met de
handtekening van de grondgebruiker wordt deze verantwoordelijk voor het nemen van minimaal
twee effectieve preventieve maatregelen, zoals opgenomen in de door het Faunafonds
uitgegeven "Handreiking Faunaschade" (Oord 2009) waarin per diersoort en gewastype
een uitgebreid overzicht van preventieve maatregelen wordt gegeven. Voor de belangrijkste
soorten is deze informatie geupdate in de digitale Faunaschade Preventie Kit (BIJ12, 2016).

3.

Minimaal één preventieve maatregel moet actief in werking zijn tijdens het uitvoeren van de
ontheffing en op een doelmatige wijze in werking ziin wanneer de activering wordt gedaan.

4.

De preventieve middelen moeten vervolgens op een doelmatige wijze in werking worden
gehouden, gedurende de looptijd van de machtiging.

5.

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 1 november/m 31 maart.

6.

De gemachtigde is verplicht bij het gebruik wande ontheffing een kopie van de
gewaarmerkte ontheffing, een kopie van de 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 daarbijbehorende bescheiden op verzoek van een
toezichthouder te tonen.

7.

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.

8.

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

9.

Inde winterperiode mogen slechts twee exemplaren van de betreffende vogelsoort, grauwe

gans en kolgans, per bestrijdingsactie worden gedood.
10. Het gebruik van lokvogels is niet toegestaan.
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Namens de FBE
~---

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

'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. 07-07-2017
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