Faunabeheereenheid Noord-Holland

Nieuwsbrief 26-09-2018
Elektronische lokmiddelen in Schipholzone
Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen en jacht(akte)houders,
Afgelopen week hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besluiten genomen n.a.v. bezwaren
tegen ontheffing 11 (2018) ‘Schiphol ganzen afschot 10-20 km zone’ en ontheffing 12 (2018) ‘Schiphol
ganzen afschot 0-10 km zone’.
Onderdeel van die besluiten is het volgende:
5.

Gelet op artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht
ambtshalve het bestreden besluit, besluit xx (2018) van 29
maart 2018, kenmerk 1045511/xx te wijzigen door het
gebruik van elektronische lokmiddelen toe te staan
op grond van de onderstaande onderbouwing.

Dit geldt voor beide ontheffingen 11 (2018) en 12 (2018). Erkend wordt ook dat het besluit om de
elektronische lokmiddelen destijds niet toe te kennen onjuist is. Voor de volledige tekst van de
besluiten: zie bijlagen.
Door deze besluiten van afgelopen week is het volgende gewijzigd in:

Ontheffing 11 (2018) :
■ Besluitpunt 1, betreffende jaarrond afschot van grauwe gans en verwilderde gedomesticeerde en/of
hybride gans in al hun verschijningsvormen, onder iii: "hierbij het gebruik toe te staan van lokmiddelen
zijnde lokvogels (kunstmatig/gedood), (elektronisch versterkte) lokgeluiden en lokvoer en -plaatsen
zoals genoemd in artikel 3.9, lid 2, sub c en d, artikel 3.9, lid 2, sub g en artikel 3.9, lid 3, sub d van het
Besluit natuurbescherming".

Ontheffing 12 (2018):
■ Besluitpunt 1, betreffende jaarrond afschot van grauwe gans, Canadese gans, Indische gans, nijlgans
en verwilderde gedomesticeerde en/of hybride gans in al hun verschijningsvormen, onder iii:
"hierbij het gebruik toe te staan van lokmiddelen zijnde lokvogels (kunstmatig/gedood), (elektronisch
versterkte) lokgeluiden en lokvoer en -plaatsen zoals genoemd in artikel 3.9, lid 2, sub c en d, artikel
3.9, lid 2, sub g en artikel 3.9, lid 3, sub d van het Besluit natuurbescherming".
■ Besluitpunt 1, betreffende afschot van brandgans en kolgans in de periode van 1 maart tot 1
november, onder iii: "hierbij het gebruik toe te staan van lokmiddelen zijnde lokvogels
(kunstmatig/gedood), (elektronisch versterkte) lokgeluiden en lokvoer en -plaatsen zoals genoemd in
artikel 3.9, lid 2, sub c en d, artikel 3.9, lid 2, sub g en artikel 3.9, lid 3, sub cl van het Besluit
natuurbescherming".

NB:
1) Besluitpunt 1 van Besluit 12 (2018), betreffende doden middels aan verjaging ondersteunend
afschot van brandgans, kolgans en toendrarietgans van 1 november tot 1 maart, is ongewijzigd.
2) Besluit 10 (2018) ‘Schiphol vangacties’ blijft ongewijzigd.

Bovenstaande wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd in FRS, wat wil zeggen dat én de bijlage zijnde de
ontheffingstekst én de machtigingstekst is aangepast.
Verzoek is dus aan de WBE-secretarissen om nieuwe machtigingen op basis van ontheffing 11 (2018)
en ontheffing 12 (2018) toe te kennen, zodat de juiste machtiging kan worden getoond in het veld.
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