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het gebruik van een luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de bruine en 
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BESLUIT 

Onderwerp 
Op 28 oktober 2021 hebben wij van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant (verder: de FBE), een 
aanvraag om ontheffing op voorhand ontvangen als bedoeld in artikel 3.26, derde lid, van de Wet 
natuurbescherming (verder: Wnb). De aanvraag betreft het gebruik van een luchtdrukgeweer bij de 
bestrijding van de bruine en zwarte rat in de gehele provincie Noord-Brabant. 

Ontheffing wordt gevraagd voor de verbodsbepalingen zoals genoemd in: 

a. artikel 3.26, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wnb voor wat betreft 	eb 	van 
geweer op gronden, niet zijnde een jachtveld; 

b. de krachtens artikel 3.26, tweede lid, van de Wnb gestelde regels v r wat b 	ft:  
• artikel 3.13, eerste lid, van het Besluit natuurbescherm" 	v 	at bet 	het 

gebruik van een luchtdrukgeweer; 
• artikel 3.13, vierde lid, van het Besluit natuurbesármin v 	w 	etreft het 

gebruikvan een luchtdrukgeweervoorzien va elq~plkbehorendbijeen 
luchtdrukgeweer, die niet geschikt is voor het 	ru 	wapens; 

• artikel 3.13, vierde lid, van het Besluit na 	rbesc 	 mi 	voor wat betreft het 
gebruik van een kunstmatige lichtbr 	n 	tzich pparatuur; 

• artikel 3.16, eerste lid, aanhef en o er a, van 	luit natuurbescherming, voor 
wat betreft het gebruik van eeyjllch ukgew&ertussen zonsondergang en 
zonsopkomst; 	 v 
artikel 3.16, eerste lid, aanh en  on 	b, van het Besluit natuurbescherming, voor 
wat betreft het gebrul~ ucht kgeweer binnen de bebouwde kom of op 
terreinen als bedo 	in arti 	3Zerde lid, van de Wet natuurbescherming; 

Besluit 
Gedeputeerde Staten v(Ni~, o 	Bbesluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in 
deze ontheffing en gelei 	. 6, derde lid van de Wnb, 

I. de agkgevla~t íHe fing aan de Faunabeheereenheid Noord-Brabant te verlenen  
II. d^uitvdWg vei de ontheffing zoals bedoeld onder beslispunt I. gebruik gemaakt mag 

Igende middelen: 
a. Iclyk-ukgeweer, al dan niet voorzien van een geluiddemper en 

chtapperatuur; 
II.C»Nkchriften 1 tot en met 10 te verbinden aan deze ontheffing; 

N aanvraag van 28 oktober 2021 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing; 
V. da deze ontheffing jaarrond geldig is; 

VI. dat deze ontheffing geldig is voor de duur van het goedgekeurd Faunabeheerplan Noord-
Brabant 2017-2023, zijnde tot en met 30 juni 2023. 
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Rechtsmiddelen 

Bezwaar 

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden 
ingediend bij: 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 
Postbus 90151 
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH 

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrQte ~%Veldelb 

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adr 	an  de 	iene~i,, e 
dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijv' g 	bes 	waartegen 
het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nem 

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit beslu 	 t u ons ook uw 
telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit noi 	 samen de beste 
aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te besprQjen. 

Meer informatie over de behandeling van bezwaa 	 www.brabant.nl/bezwaar.  

n via telefoonnummer (073) 680 83 

Bovenstaand besluit treedt in 
mogelijk om gelijktijdig met o. 
voorziening" te vragen bij: e 
Bestuursrecht, Postbus P125 

Een voorlopige v( 
schorsen van het 

t een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom 
een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige 
r van de Rechtbank Oost-Brabant, sector 

fee het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het 
de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop 

e om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van 
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1. VOORSCHRIFTEN 
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 

De Faunabeheereenheid is bevoegd deze ontheffing om te zetten in een machtiging aan de 
jachthouder en personen die de training "rattenpreventie en -bestrijding met 
warmtebeeldcamera en persdrukgeweer op basis van  IPM"  gevolgd hebben (de gemachtigde). 
De Faunabeheereenheid blijft als houder van de ontheffing verantwoordelijk voor het naleven 
van de voorschriften waaronder deze ontheffing is verleend. 

De uitvoerder is verplicht bij gebruik van de ontheffing, een kopie van de door de 
Faunabeheereenheid gewaarmerkte ontheffing, de machtiging tot het gebruik va~ 
de schriftelijke toestemming van de grondgebruiker voor het betreden van de gro 
legitimatiebewijs alsmede de jachtakte of het bewijs van deelname aan de tr 
"rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera en persdruk 	er 
of vergelijkbare opleiding, bij zich te hebben en deze bescheiden op ee e v oe 
toezichthouder te tonen. 	 A 

Een rapportage over het gebruik van deze ontheffing dient te 
jaarverslag van de Faunabeheereenheid, welke jaarlijks, uiteb 

De activering van de machtiging (het voornemen tot 
inwerkingtreding, via het faunaregistratiesystee 
van de Omgevingsdienst Noord-Brabant. 	l"  
Gedode dieren dienen, ter voorkoming 

Het luchtdrukgeweer mag alleen 

De luchtdrukkogels en/of 
	

j het luchtdrukgeweer dienen een gewicht te 
hebben van minimaal 15 	 oeld te zijn voorjacht of schadebestrijding. 

een draagverlof (WM4) voor het luchtdrukgeweer. 

(luchtdruk)geweer binnen de bebouwde kom 

ligyens is op te treden binnen de bebouwde kom op een voor publiek 
n bij het gebruik van de bij deze opdracht toegestane middelen de 

werkOj'ze ocati omstandigheden en te gebruiken middelen vooraf afgestemd te worden met 
de 	rgem ste 	n de betreffende gemeente. In het kader van die afstemming vindt door de 
me eV

ez»eoafstemming 
rdeling plaats of de te gebruiken middelen bezien vanuit openbare orde wel of 

. 	vindt plaats op basis van een melding door uitvoerder. Deze 
m 	'ng v dt uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan het voorgenomen gebruik van de middelen 

at 	e burgemeester heeft binnen deze 7 dagen de mogelijkheid om op grond van diens 
b»#egdheden op grond van openbare orde en veiligheid regels te stellen aan het gebruik van de 
middelen of het gebruikte verbieden. 

10. Bij uitvoering van de opdracht binnen de bebouwde kom dient de uitvoerder herkenbaar als 
bestrijder gekleed te zijn. 

11. Indien de inzet van het luchtdrukgeweer binnen de bebouwde kom plaatsvindt, dient het (deel 
van een) terrein waar de bestrijding plaatsvindt dusdanig te zijn afgesloten dan wel te zijn 
afgeschermd dat het terrein niet toegankelijk is voor omstanders. 
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2.2 Projectbeschrijving 	 ` 

2.3 Bevoegd gezag 
Op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wnb zij 	edepu 	rde Staten van Noord-Brabant bevoegd 
gezag voor onderhavige aanvraag.  

De ontheffing wordt aangevraagd voor het doden van bruine te 
bruine ratten en zwarte ratten is toegestaan vanuit de W b van 
veroorzaken en het risico op overdraagbare ziekten. Sid 	17 m n a een professionele 
plaagdierbestrijders nog gebruik maken van rodenti en bu ge uwen. Hierdoor is te 
verwachten dat overlast veroorzaakt door bruine ra n en zwa 

e ratten. Het doden van 
e 	ro e schade die de dieren 

atten verder zal toenemen. 
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN 

2.1 	Aanvraag 

Op 28 oktober heeft de Faunabeheereenheid Noord-Brabant (verder: de FBE), een aanvraag 
ingediend voor een ontheffing op voorhand voor het bestrijden van bruine ratten en zwarte ratten 
met een luchtdrukwapen met een minimum kaliber .22, kunstmatige lichtbron, nachtzichtapparatuur 
en geluiddemper gedurende het gehele etmaal met uitzondering van zon- en feestdagen. 

De ontheffing wordt aangevraagd op grond van het belang genoemd in artikel 3.8 vij-
van de Wet natuurbescherming (verder: de Wnb), "het belang van de volksgezondhe 
veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegr 
sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke hsti 

De Omgevingsdienst Brabant 
	

hlcollege van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
gemandateerd om de ontheft 

	
Off te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er 

procedureel en inho 	 rdelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen. 

~hikking, zowel als de aanvraag en de beslistermijn, zijn afdelingen 
ene wet bestuursrecht van toepassing. 

áanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de 
informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit 

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan faunabeheer 
op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. 
Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn. 
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3 	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 

3.1 Wettelijk kader — Wet natuurbescherming 
Gedeputeerde staten kunnen op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming 
(verder: Wnb) ontheffing verlenen van de verboden, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6 en op grond 
van artikel 3.25 eerste lid Wnb de middelen aanwijzen die voor het vangen en doden van de aldaar 
bedoelde dieren mogen worden gebruikt. 
De bruine rat (Rattus norvegicus) en de zwarte rat (Rattus rattus) vallen niet onder de 
beschermingsregimes als bedoeld in artikel 3.5 en 3.10 van de Wnb. Dit betekent dat v 	t doden 
van deze soorten geen ontheffing nodig is. Tevens geldt dat niet hoeft te worden vol 	n aa 
voorwaarden voor ontheffingverlening zoals bedoeld in paragraaf 3.2 en 3.3 van e Wn Voor 	e 
soorten geldt wel de algemene zorgplichtbepaling op grond van artikel 1.11 v n 
De aangevraagde middelen en bestrijding na zonsondergang, zijn op grond 	de 	ve 	en, 
hiervoor dient ontheffing verleend te worden. 	 _ 	# 

3.2 Onderbouwing 	 v 
De aanvraag heeft betrekking op de bestrijding van de bruine ra 	 ve us) en de zwarte rat 
(Rattus rattus) door middel van een luchtdrukgeweer in de ge e 	1 	oord Brabant. De 
bestrijdingsactiviteiten in de aanvraag zullen jaarrond zoel ove 	a ' nachts worden 
uitgevoerd. 

In de Wnb hebben de bruine rat en zwarte rat geen I&ptus van~berchermde inheemse diersoort 
onder artikel 3.10 Wnb gekregen. Uit de me 	Llij~ lic 	g van de Wnb (p.42, p.150) blijkt dat 
dit is gedaan om effectieve en efficiënte be ijding 	o 	ierte mogelijk te maken. 
De bruine en zwarte rat zijn drager

~>~ 
waar der de ziekte van Wei], hetgeen een risico 

vormt voor de gezondheid.  
De bruine rat en de zwarte rat 
Brabant. Dit wordt waarschijr~ 
rodenticiden. In de nabije t eN 
derhalve noodzaak tot 	riic 
van de bruine rat en degwarli  

W, elktoeriljiende mate overal voor binnen de provincie Noord- 
medelb Lciojbakt door de afname van het gebruik van 

Cordt 	gebruik hiervan wettelijk steeds meer beperkt. Er is 
dakruine rat en de zwarte rat via andere middelen. Het doden 

mllels het geweer is reeds toegestaan binnen de Wnb. Echter, 
en op erven is het gebruik van zowel hagel- als kogelgeweren 

eiligheidsaspect. Daarnaast is er een behoorlijke kans op 
en eigendommen. Het gebruik van luchtdrukgeweren is dan ook een 

e huidige middelen voor de bestrijding van de bruine rat en de zwarte 

Zoál~aribgeven is het gebruik van het luchtdrukgeweer noodzakelijk voor de bestrijding van de 
bruint en de zwarte rat. Ingevolge artikel 3.26, eerste lid, onder d sub 5 van de Wnb is het 
toegestaan om voor de bestrijding van bruine rat en zwarte rat een geweer te gebruiken. In artikel 
3.26, tweede lid, van de Wnb staat dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur het gebruik 
van het geweer, als bedoeld in het eerste lid, kan worden uitgesloten of beperkt en dat er regels 
kunnen worden gesteld. In artikel 3.13, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming (verder: Bnb) 
staat omschreven waaraan een geweer dient te voldoen. Het luchtdrukgeweer voldoet niet aan deze 
eisen. Er geldt derhalve een verbod op het gebruik van een luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de 
bruine rat en zwarte rat. 
Op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wnb kan ontheffing worden verleend van de regels die 
zijn gesteld aan het gebruik van het geweer. 
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Nachtelijke bestrijding 
Aangezien de bruine rat en zwarte rat hoofdzakelijk in de nacht actief zijn zal de bestrijding 
voornamelijk in de nacht plaatsvinden. Het gebruik van het luchtdrukgeweer voor zonsopgang en na 
zonsondergang is een overtreding van artikel 3.16, eerste lid onder a van het Bnb. Op grond van 
artikel 3.26, derde lid, van de Wnb kan hiervan ontheffing worden verleend. 

Geluiddemper, nachtzichtapparatuur en kunstmatige lichtbron 
Bij de nachtelijke bestrijding is nachtzichtapparatuur en kunstmatig licht nodig om de ratt 	e 
kunnen zien. Daarnaast is een geluiddemper noodzakelijk om geluidsoverlast te voorko 	n 
verschrikking van de ratten te voorkomen zodat de bestrijding goed kan worden uit g 	erd. 
Ingevolge artikel 3.13, vierde lid, van het Bnb is het verboden om een geweer te 

ic 
an ee 

geluidsdemper, een kunstmatige lichtbron, een voorziening om de prooi te ve lic 	 ier met 
beeldomzetter, een elektronische beeldversterker of enige andere instrum 	en in 	t. 
Op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wnb kan hiervan ontheffing ~ 	r 	rlee 

Kaliber en munitie 
Het gebruik van een luchtdrukgeweer vereist tevens het gebruik 	ni , ~%chikt voor een 
luchtdrukgeweer. De eisen voor munitie zijn vastgelegd in vo 	hr 	't besluit. Om effectieve 
doding van de ratten te kunnen garanderen en onnodig 'erenle te 	rlcomen is in voorschrift 6 
van dit besluit tevens een eis gesteld aan de minimale  Lo 	gsen 	ie van het luchtdrukgeweer. 

Locatie gebruik 
De aangevraagde bestrijding van de bruine i 
zal (deels) plaatsvinden binnen de bebouwd 
de bebouwde omgeving. Het is op grond vai 
verboden om een luchtdrukgeweer 
een jachtveld, als bedoeld in artik 	, ee 
lid, aanhef en onder a, van deyfib in 

a 	rat or middel van het luchtdrukgeweer 
m a 	e 	de problematiek vooral speelt binnen 
ikel 3. , eerste lid, aanhef en onder b, van de Wnb 

n den,, die niet voldoen aan de vereisten van 
lid, van het Bnb. Daarnaast is in artikel 3.26, tweede 
g met artikel 3.16, eerste lid, aanhef en onder b en c, 

van het Bnb het verboden om 	tdr\WFweer te gebruiken binnen de bebouwde kom of op 
terreinen als bedoeld inb

e- 
der 	lid, van de Wnb. 

Op grond van artikel 3. 	de Wnb kan ontheffing worden verleend van de regels die 
krachtens artikel 26, e nhef en onder b, dan wel het tweede lid, van de Wnb in 
samenhang met 	lid, van het Bnb, zijn gesteld aan het gebruik van het geweer. 

lende argumenten, zijn wij van mening dat wij alle aangevraagde middelen 
et gebruik van het geweer, onder de genoemde voorwaarden, kunnen 
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KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Faunabeheereenheid Noord-Brabant, voor het 
bestrijden van bruine en zwarte rat, met behulp van een luchtdrukwapen binnen de gehele 
provincie Noord-Brabant. 

Beschikking 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 11 januari 2022 een ontheffing 
ingevolge artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming geweigerd hebben (kenmerk: 
Z/158315-294445) aan de Faunabeheereenheid Noord-Brabant te's-Hertogenbosch, ten b 	eve  
van de gebruikers, voor het doden van bruine en zwarte ratten met behulp van een luc 	wapen, 
binnen de gehele provincie Noord-Brabant. 

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 januari 2 2 	 3 
februari 2022 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (O 	), te 	onn mer 
(088) 749 0000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspr ak 	t te 	rden. Het 
besluit is digitaal op te vragen via  e-mail  info@odbn.nl  of te vinden op 	eb 
www.brabant.ni/loket/vereunnineen-meidinLen-en-ontheffineen.  

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen toten met 23 februari 2022 te aanzi varl~ze-beschikking schriftelijk 
bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn voorz' 	een h dte <ening, de naam en adres 
van de indiener, de dagtekening, ons kenmerk van 	beslui 	n 	schrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar gericht is en de gronden va et bezwaa . 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aa
.
( co e 	edeputeerde Staten van Noord-

Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hom-advies mmissie, Postbus 90151, 5200 MC's- 
Hertogenbosch. Wij verzoeken u o 	 é 	F1oek van de envelop het woord 
'bezwaarschrift' te vermelden. 
Het secretariaat van de Hoor- 	advies 	m' ie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, 
faxnummer (073) 680 76 16 en 	adre 	waar brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit 
moment nog niet mogel' som 	rhrEén  per  e-mail  in te dienen, omdat dan de wettelijk 
voorgeschreven handte nin~heaarschrift ontbreekt. 

Bovenstaand bes 	edl~ing, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom 
mogelijk o 	lijkt ig 	f na het indienen van een bezwaarschrift een 'voorlopige voorziening' 
te vrage 	voo 	ningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA's- 
Herto 	bosc 

E 	 v 	rziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van 

\e:Sriij  
it  g 	rende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een 

oorlopige voorziening te Kunnen vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. 
vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De Rechtbank Oost-

Brabant is bereikbaar op telefoonnummer (073) 620 2020. 

Aan deze procedure is het kenmerk Z/158315 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit 
kenmerk te vermelden. 

's-Hertogenbosch,  januari 2022 
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