
Datum 

29 lanuari 2019 

®ns kenmerk 
C2238526/4467207 

Besluit 
Gelet op bovenstaande overwegingen hebben wij overeenkomstig de uitspraak van 
Rechtbank Oost-Brabant besloten: 

1. 	de bezwaren gegrond te verklaren;  
II. 	het bestreden besluit van 26 juli 2017 (dat het besluit van b juli 2017 

herziet) te heroverwegen.en aan de Faunabeheereenheid ontheffing te 
weigeren 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 	ri 

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

o 	in de periode 201.8 tot en met 2023, op jachtveldniveau reduceren 
(doden) van de populatie grauwe ganzen op, basis van een jaarlijks 
door GS goed te keuren quotum; 

alsmede de verleende toestemming 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 zijn: 

~ 

4/6 

■ lokvogels, niet zijnde levende lokvogels; 
■ middelen waarmee lokgeluiden kunnen worden gems 

honden, niet zijnde lange honden; 
in te trekken; 

alsmede de ontheffing van de verbodsbepalingen in artikel 3.26, 	 -" ' 

tweede lid, Wnb en artikel 3.16, eerste lid van het Besluit 
natuurbescherming te weigeren, alsmede de toestemming op grond ven 
artikel 3.9, tweede lid, Wnb,voor het gebruik van het geweer 
gedurende een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang, in 
te trekken; 	 Namens de FBE 

en voor het overige in stand te laten voor zover het betreft het  
behandelen van nesten in de periode van 1 maart tot en met 31 m 

H. Kooijmans 
d.d. 04-02-2019 



QDSN, 	13 febriaaá`i 2018 
Kenmerk 2/064020=89371 

Besluit 
Gelet op bovenstaande roerwegingen besluiten wij. 

aan de Faunabeheereeriheïd, ten behoeve van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant vari 2.3 já.nuari 2018 met kenrnerk d213054/4295554,cintheffing te 
verlr~nen op 8r+and:vï#rf artikel 3.3 eerste, vlerde en Vijfde lid, van de Wet 
natuurbdscherri~~iig van de verbàd5bepaGngeri gerioèmd in *artikel *3.1 Wet 
natuurbésGhermingF voor fiet: 
o 	op jáichtveiiiniveau rer~uceren ~dodenj van d~ pnpulatib grauwe ganzeri (;4rrs~r 

rrrrs~~j~ waarbij liet ~quotum voar24~1~ ~iastgesfeld ~rurdt op 14~O~.grii;uwe ganzen. 
* 	mét.bebulp van d.e mïddelen .als.g"ciemd in de onthefi`fng G2213o54/4295554. 

_ 
~ë;flrrth~ffirtig is. ve~ieend ynor~. de:zotrierperdode;15 fnbruari 2Q1S tát ~*r~. rrrbt 3 i oirtciber ZQ18~n l&
etdig ~ 	binnen het r,Vdrkgebr~i vande volgér~de W82Fs: _, 

tf3r#bant" Weil.~#ëëtibërgeit'ë.d:,-0~arrje en vàii GI}iri7es Prild~r n:ïi.r  Nlenraart Qe hlaagse—he 
Beemtl~n; du Àmerkant, de.Oonget~rot~ii,_ t~ri Biesbos~fr,:Ï.anávan Altma, de Moer; de Langstra-0,- 

t~bsch,'f I;Isbcisch~ cie M~~skant; ~rcïo~:tirivenstëïn, dé Ouerlaat;. Br3iirr~eer, _ dsi~ Deel, i~eurné en Asten, zc~at~vu~e.rgegeven i1p:tirid~r~at~d it~~iijo:  

[~ ~sr ~l r é rl~j 

's-Hertogenbosch, 13 februart 2018  

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
namens deze, 

De heer J.Al Lanssen, 
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord 

Namens de FBE 

~ 



Aan dit besluit xiin de voli ende: voorschriften verbonden: 

1, De Faunabehe-èreënhi~id ts bevoe?gd deM,antheffing;om te ietten r.ri niáchtigïngen aan 
jachtncruderg (dé,geffiachtigden). De ~áunabehirereenhëid blijft ats.hciudeï°vah de orltheffïng. 
verarrtwbòrdé-lijk:voor het rralevërive.n  dc  vovrsGhrifte-n waárund.eï` dëzé tirrtheFtirig is verfeend: 

2, De.anthaffing is.riiot v~an toepassing.btnnen de fi aangewezen.rust en: fqgrageg!rg~hleden genrzen 
~n srrtrent~n z~l~~~ngïwe~~n ïn dn "Re~elti~~ nntuutlíeschóri~irtg i*l~~~d~B~abant", gedi~ren~#ó  
dg  përrodë 1,-~ téb*rUári tJm 31 rtiaart, 

- . 	 _, 

3, 11

~ gemachttgd~-tsverptir~ht tiij h~et geb.rutk ~ran de ontheff~r~g een kop~ié uan, de gewaerrrreri~te_ 
oritlii~ffrn~~:eenv~rrr~n r~cirtrglrig; de s~l~riftelijFte toest~mr~ring v~ri tid~rondgebruikér 
vdórhet betredónvän dag rdrndëndfapstallerr; e 	 lsrnude'de ja~htoktó_ biJ. 
zich. te. hbudeii ëtï:dëzcoip varzQeCc van een tóezichthràuder to ttrnerr. 

4; 	Eeri rapportage'dv de-~waaróp var3 da nntheffirïg gebririk;t~'gërrr~a~, ~iènt ~e.v~vr~dri 
opgersr~irren in hef ~aarueCslagvarx dpfdurkabeheereenheid, welke]oorlijiEs;  uitertij[t ëiirxd. juniaar-
.Gédep.uteercie Státen dier~t keworde,n toegezonden. 

5. 	Gedode die-ren die.-nun,  tervo9rfi€0r -%ug uan dé verspreiding van.ztek:terr; ónmlddellljLc h het:veld, 
te wordnnverwijderd eri/of:vernióitigrJ: 

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:. 

L 	de bezwaren deels gegrond en .deels ongegrond te verklaren; 
11. 	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 201.8 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 W3E's: De Brabantse Wal;  Steenbergen e.o., 
Oranje en van. Glymes Polder e.o., Niervaart, De Haagsche Beemden, de Amerkant, 
de Dongèmond; De Biesbosch, Land van Altena, de Moer, de Langstraat, Broek en 
Duin, 's-Hertogenbosch,  't Élsbosch, de Maaskant, Groot Ravenstein, de. Overlaat, 
Boxmeer, Heidse Peel, Deurne én 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 zinde lange honden. 

en daarbij ontheffing vérkend van de verbodsbepalingen in artikel 3:26; 
Wnb en artikel 3.16, eerste lid van het Besluit natuurbescherming en daa 
toestemming verleend op.grond.van artikel .l, , tweede lid, voor het geb 
geweer gedurende één uurvoor zonsopkomst tot één uur na zonsonder 

 

Namens de FBÈ 

- .~~.~._.. 

H. Kooijmans 
d_d. 07-02-201.8 



De ontheffing is verleend voor de zomerperiode (15 februari tot en met 31 oktober), 
vanaf de dag na publicatie tot en met, 80 juni 2023. 

's-Hertogenbosch, 23  januari  2018 

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

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. Ko.oijmans 
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 aanjachthouders (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 
fnerágeérgebiéciën gangen .en smienten, zoals aangewezen in de "Regeling 
natuurbescherming Noord~13rabant", 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 dewijze waarop van de ontheffing gebruik is gemaakt, 
dient te worden opgenomen irr 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 
ontheff. inghouder 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-grabant 

gelet op artike! 3.3 eerste, vierde en vijfde lid, in samenhang met artikel 3.17 en arCikel•3,26 dërde. 
lid, van de ~.natuurbescherming. 
gelet op het. op 13 juni 2017 goedgekeurde faunabeheerplan 2017-2023 
geldt ap, de regels zoals gesteld in het Besluit natuurbescherming 
gelet op. de regels zoals gesteld in dé ëërstei wijzigingsregeling:Bèleidsregel natuurbescherming 
Noord=Brabant 

overwegende. dat er geen andere. bevredigende oplossing bestaat en er geen afbreuk wordt gedaan 
aan de gunstige staat.van Instandhouding von dë soort, 

verlenen hierbij ontheffing aan: 

De Faunabeheereenhèid Noord-Brabant 
.POSTBUS 100 
51201 At 's-Hertogenbosch  

ten behoeve van de gebruikers) van Oe ontheffing 

van de verbodsbepáiingen genoemd jn artikel 3.1 en 3.2 van. de Wet natuurbescherrimir' 

voor: 
het in de zómerperïode (1S februarl tót en met 31 oktober) op jachtveidniveau reduceren 
(dodèn) vaat de popuiEktip grauwe. ganzen, waarbij het quoturri uoór 2017 vastgesteld 
wordt op in totaáJ11S.0.0.0 stuks grauwe gonzen 
het in de zproorperiade (15 februari tot en met 31. oktober), in de periode ZQ1á~ááj op 
jachtveidn!Veau redu..cerèn (doden) van de populatie grauwe ganíén op basis vaneen nog.  
te bepalen: jaarlijks quotum 
het In de peilode van 1 maart tot en met 31 met :behandelen van nesten 

binnurr het workgebied•van de WBE's: 
Uë Bcabants2 V1(ei;  Steenbergen é,o., Oranje  on  van Glymes Polders e.o., Niervaart, De Hàágsche 
Beemdén; de Amerkot, de Dongemond, De Biésbosch, Land van Altena,•de.Moer,.de la_rt.gstraat,. 

*sraek en Duin,'s-Hértogènbos.ch Oost,'t Elsbosch, de Maaskant;  Groot Ravensi:eln,•de.Ovdriaat 
Bóicmëér, Héidsé Pëel, Deurne en Asten.(zoals aangegeven op ond'erstaaridékaart) 

en vërléneb dáarbij toestemming,. zoals bedoeld 3,3 lid 5, voor het gebruik van': 

- 	Hagelgeweer kallber -12,1fi én 2Q 
- 	Kogelbuks vanaf kaliber.22 	 Namens de FBE 
- 	Lokmiddelen zijnde: 

o 	Lokvogels, niet zijndé levende lokvogeis w~ 
o 	Middelen waarmee lokgeluiden kunnen worden gemaakt 

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

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



en verfenen daarbij ontheffing van de verbodsbepalingen in-artikel 3.26, tweede lidvan 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 mesten Wordt verleend voer 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. 

Zones W13Egebieden 	 r#à` A_ . 

Lagenda, 

'1!V9i!_Oobiede:n_NputdB~ebent20fY 
zoriè 
"`_-ànpAozm. 	1 r~SfiCóe(;ogu~fetan ~€ 

< 

~tOiiNertege~teu~9 m:[Ruf7 

4DBN, 
Kenmerk Z/050343-60205%RDA 

Namens de FBE 

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



Aan ditbèsluit zijnde volgende voorschriften verbonden: 

1. De Faunabeheereenheid is bevoegd deze ontheffing om te zetten in machtigingen aan 
jachthouders (de gemachtigden): De Faunábeheereenheid bijfi als houdécven de ontheffing 
verantwoardelijk̀ voor het naleven van de voorschriften waaronder deze ontheffing is verleend. 

2. Dé. óntheffing is niet van toèpassing. binnen. de 6 aangewezen .rust én foeKageergebieden ganzen 
en smienten, zoals aangewezen in de "Regeling nátuurbescherrning tVoord-Brabant", gedurende 
de periode 15 februarít/m 31. maart. 

3. D.e gemachtigd@ is vetpiicht bij gebruik van da ontheffihg een kopie van da géwaarmérkte 
ontheffing, een kopie:van de machtiging, descitriftelijke toestemnling.ván degrondgebruiker 
Voor heli hetrëden van de gronden of opstallen, één legitimatiepewijs alsmede cie jachtakte bij 
zich te houden. 
De gemachtigdé dient de ontheffing en de daarbij behorende bescheiden op verzoek van een 
toezichthouder te tonen: 

4. ten rapportage over de wijze waarop van de ontheffinggebruik is gemaakt;  dientte worden 
opgenomen in het jaarvèrslag Van de Faunabeheereeáheid;  welke- jaarlijks voor 1 juli aan 
Gedépirtáërde Staten dient te worden toegezonden. 

5, 	Gedode dieren dienen;  ter voorkoming. van deverspreiding vara ziekten; onmiddellijk te worden 
verwijderd en/of vernietigd, 

fi: 	Hëtafschot van grauwe ganzen op jàchtveldniveau is gequoteerd: Jaarlijks zal een quotum voór 
hét h..etréffend.e jáa-r. wgrdt in vástgesteld, Zonder een vastgesteld quotum is deze ontheffing niet 
van krachtvoor het op.jachtveldniveau.redutéren van de populatie gráuWé ganzen. 

's-Hértogénbosch, tï :uil Z017 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

De heerIA.J. lenssen, 
Directeur Omgevingsdfenst. Brabant Noord 

Namens-, de FBE 

.~;,•~`,,~` 

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