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Nieuwsbrief   

UITVOERING mei 2018 
 

Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders, 
 
Door middel van deze nieuwsbrief informeert de FBE u over de meest recente ontwikkelingen.  

Deze nieuwsbrief gaat over  UITVOERING MEI 2018. 
 

De FBE streeft er in 2018 naar om aan het einde van iedere maand een nieuwsbrief te sturen waarin 

wordt aangegeven welke jacht, vrijstellingen en/of ontheffingen beschikbaar zijn in de volgende 

maand. 

 

De volgende ontheffingen en vrijstellingen zijn in mei 2018 beschikbaar: 

- Nestbehandeling : via Provinciale vrijstelling  

- Ontheffing Besluit 13 (2015) Beheer zomerganzen  

- Ontheffing Besluit 14 (2015) Schadebestrijding zomerganzen 

- Ontheffing Besluit 15 (2016) Eendenkooi De Hin (Texel) 

- Ontheffing Besluit 46 (2015) Eendenkooi Westergeest (Texel) 

- Ontheffing Besluit 37 (2017) Eendenkooi Naardermeer 

- Ontheffing Besluit 21 (2015) Vangacties Noord-Holland 

- Ontheffing Besluit 10 (2018) Vangacties Schiphol 

- Ontheffing Besluit 12 (2018) Afschot 0-10 km zone Schiphol 

- Ontheffing Besluit 11 (2018) Afschot 10-20 km zone Schiphol 

- Provinciale vrijstelling: Schadebestrijding NH Ganzen 

- Provinciale vrijstelling: Meerkoet 

- Provinciale vrijstelling: Knobbelzwaan 

- Landelijke vrijstelling: Schadebestrijding NH Canadese gans 

- Landelijke vrijstelling: Zwarte kraai  

- Landelijke vrijstelling: Kauw 

- Landelijke vrijstelling: Houtduif 

- Landelijke vrijstelling: Konijn 

- Landelijke vrijstelling: Vos 

- Ontheffing Besluit 13 (2014) Vos 

 

 

Alle ontheffingen en de provinciale vrijstelling kunt u terugvinden op de website van de FBE Noord-
Holland: https://www.faunabeheereenheid.nl/noordholland/PUBLICATIES 

 

 
 

https://www.faunabeheereenheid.nl/noordholland/PUBLICATIES


In schema: 

 

 
 

 AM = Algemene machtiging   > machtiging beschikbaar aan WBE’s / jachthouders via FRS 

 PM = Perceelsgebonden machtiging  > machtiging aanvragen door grondgebruiker/uitvoerder via SRS 

 GGM = Gebiedsgebonden machtiging > machtiging beschikbaar aan toegewezen personen via FRS 

 

 PV = Provinciale vrijstelling   > hoeft geen machtiging voor aangevraagd te worden 

 LV = Landelijke vrijstelling   > hoeft geen machtiging voor aangevraagd te worden 

 Jacht = Jacht    > hoeft geen machtiging voor aangevraagd te worden 

 



 

Landelijke vrijstelling : soorten en voorwaarden 
Het Ministerie van Economische Zaken heeft bepaald (Conform Wet natuurbescherming Art. 3.15 lid 1 
én Besluit Wet natuurbescherming Art 3.1) dat er soorten zijn die in heel Nederland schade 
veroorzaken en daarom op de zgn. landelijke vrijstellingslijst staan. Dat betekent dat men deze  
soorten op basis van de Wet natuurbescherming jaarrond mag doden, vangen en opzettelijk verstoren 
t.b.v. het bestrijden van gewasschade, actueel en dreigend.     
 

Dit betreft de soorten: 
 

Landelijk vrijgestelde soorten    
 

Canadese gans 

houtduif 
kauw 

zwarte kraai 

konijn  

vos 

 
Voorwaarden Landelijke vrijstelling:          

• Van zonsopkomst tot zonsondergang, het hele jaar door;  

• Op basis van de wettelijke verplichting (Wet nb Art 3.13) dient de jachtaktehouder het afschot te 
rapporteren. Dat gebeurt in Noord-Holland bij de FBE, digitaal via FRS, binnen één maand na uitvoering; 

• Géén ‘melding vooraf’ bij de RUD NHN.  

• Het is volgens de Wet natuurbescherming niet verboden landelijk vrijgestelde soorten te beheren in 
foerageergebieden en/of N2000-gebieden, mits er toetsing heeft plaatsgevonden.   
Beheer en schadebestrijding voor ganzen in N2000 is getoetst en kan plaatsvinden onder de 
voorwaarden zoals deze per N2000-gebied zijn vastgelegd in de NB-wetvergunning. 
Echter beheer en schadebestrijding op andere soorten is niet toegestaan in N2000 gebieden, omdat de 
effecten hiervan nog niet getoetst zijn. De FBE laat nog een zgn. effectenanalyse plaatsvinden. Zodra de 
resultaten hiervan bekend zijn is pas duidelijk of er nadere voorwaarden aan het beheer van landelijk  
vrijgestelde soorten in N2000-gebieden worden gesteld. Dit kan per N2000-gebied gaan verschillen. 
 

• Toegestane middelen en methoden: 
Canadese gans, houtduif, kauw en zwarte kraai: 

 Middelen:  - geweren; 

- honden (niet zijnde lange honden);  

- aantoonbaar gefokte jachtvogels (haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds). 

waarbij geweren, honden en jachtvogels niet mogen worden gebruikt op zon- en nationale feestdagen. 
Methoden: a. het vangen of doden m.b.v. lokvogels (niet levend); 
  b. het vangen of doden m.b.v. lokfluiten (akoestisch, niet-elektronisch); 
  c. het vangen of doden m.b.v. lokvoer (niet vergiftigd of verdovend). 
Konijn en vos: 

 Middelen:  - geweren; 

- honden (niet zijnde lange honden), waarbij aardhonden niet mogen worden gebruikt  

     voor het vangen of doden van vossen in holen in de periode van 1 maart t/m 31 augustus; 

- aantoonbaar gefokte jachtvogels (haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds); 

- fretten; 

- kastvallen; 

- vangkooien; 

- buidels; 

waarbij geweren, honden en jachtvogels niet mogen worden gebruikt op zon- en nationale feestdagen. 
 

• Dit wil niet zeggen dat alle middelen zonder voorwaarden mogen worden ingezet. Habitatrichtlijn (HR), 
Vogelrichtlijn (VR) en Benelux-verdrag kunnen middelen beperken. Zo vallen vangkooien voor 
beschermde vogels en het gebruik van kunstlicht buiten de afgegeven vrijstelling. Deze maatregelen 
kunnen op basis van aanvullende ontheffingen voor specifieke situaties worden verleend. 



 

Provinciale vrijstelling : soorten en voorwaarden 
De Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid (zie Art 3.15) dat door het provinciaal bestuur  
soorten worden vrijgesteld die op provinciaal niveau belangrijke schade aanrichten. 
 

Dat betekent dat de grondgebruiker, of degene aan wie namens hem, conform art. 3.15, 7e lid van de 
wet, toestemming is verleend (d.m.v. een grondgebruikersverklaring aan nestbehandelaar 
respectievelijk jager) ter voorkoming en bestrijding van belangrijke schade aan gewassen: 
1) nesten en eieren mag rapen, opzettelijk vernielen, beschadigen en wegnemen en  t.a.v. 

brandgans is het ook toegestaan om voortplantings- plaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te 
vernielen; 

2) ter ondersteuning aan verjaging opzettelijk mag doden en brandganzen ook opzettelijk mag 
verstoren. 

Dit geldt per soort voor bepaalde schades (gewassen) en bepaalde perioden.  
 

Het betreft in Noord-Holland de soorten:  
 

Provinciaal Vrijgestelde soorten   

brandgans 

ekster 

gaai 
grauwe gans 

knobbelzwaan 

kolgans 

meerkoet 

spreeuw 

gedomesticeerde en hybride ganzen (=Iedere gans die niet voor 100% alle kenmerken vertoont van 
één van de wilde diersoorten grauwe gans, brandgans en kolgans.) 
 

NB: wilde eend is uit de provinciale vrijstelling verwijderd n.a.v. besluit GS d.d. 18-07-2017. 
 

Voorwaarden Provinciale vrijstelling:     

• is provincie dekkend, dus geldt voor het gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland; 

• voor foerageergebieden is de vrijstelling niet van toepassing van 1 november tot 1 april; dit geldt niet 
voor nestbehandeling; 

• de handelingen worden uitgevoerd op het schadeperceel of de direct daaraan grenzende percelen of 
wateren; 

• ook geldig vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang; 

• bij kwetsbare gewassen is de inzet van twee preventieve middelen vereist, volgens de Handreiking 
Faunaschade/Preventiekit  van het Faunafonds; 

• per verjaagactie mogen maximaal 4 dieren per geweer worden gedood en mogen maximaal 5 
geweerdragers worden ingezet; 

• gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden; 

• op basis van de wettelijke verplichting dient de uitvoerder het aantal behandelde nesten en eieren en 
de jachtaktehouder het afschot te rapporteren. Dat gebeurt in Noord-Holland bij de FBE, digitaal via 
FRS, binnen één maand na uitvoering, waarbij u  datum, locatie en afschotcijfers  dient door  te geven.   

• het gebruik van de vrijstelling mag niet eerder plaatsvinden dan nadat hiervan vooraf melding is 
gemaakt bij de RUD NHN via het meldingsformulier  op de site van de RUD NHN: 
https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding 

• Beheer en schadebestrijding voor ganzen in N2000 is getoetst en kan plaatsvinden onder de 
voorwaarden zoals deze per N2000-gebied zijn vastgelegd in de NB-wetvergunning. 
Echter beheer en schadebestrijding op andere soorten is niet toegestaan in N2000 gebieden omdat de 

effecten hiervan nog niet getoetst zijn. De FBE laat nog een zogenaamde effectenanalyse plaatsvinden, 

zodra de resultaten hiervan bekend zijn is pas duidelijk of er nadere voorwaarden aan het beheer van 

provinciaal vrijgestelde soorten in N2000-gebieden worden gesteld. Dit kan per N2000-gebied gaan 

verschillen; 

• Toegestane middelen: geweer en hond. 
 

https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding


Belangrijke verandering is dat door de provinciale vrijstellingen het uur voor en uur na is toegestaan en 
dat de vrijstelling provincie dekkend is, dus geldig in het hele werkgebied van de FBE.  
 
U hoeft, als grondgebruiker, nu ook geen machtiging meer aan te vragen om uw schade te kunnen 
bestrijden. Wél dient u zich aan de voorschriften uit de vrijstellingsverordening te houden, zoals die 
hierboven zijn beschreven, o.a. gebruik van de vrijstelling vooraf te melden bij de RUD NHN en u dient 
het afschot  of nestbehandeling te rapporteren, bij de FBE, digitaal via FRS, binnen één maand na 
uitvoering. 



 

Ontheffing Besluit 14 (2015)  Schadebestrijding zomerganzen 

 

Vanaf 1 maart tot 1 november is de ontheffing  Besluit 14 (2015) Schadebestrijding zomerganzen 

weer beschikbaar om aan verjaging ondersteunend afschot te plegen op: 

❖ grauwe gans  
❖ brandgans  

❖ en verwilderde gedomesticeerde en/of hybride ganzen in al hun verschijningsvormen.  
 

Dit is een zgn. ontheffing ‘schadebestrijding’ (perceelgebonden machtiging).  

T.b.v. schadebestrijding op ganzen is vanaf 01-01-2017 ook de provinciale vrijstelling van toepassing 

(brandgans, grauwe gans, kolgans en hybride). 
Ontheffing Besluit 14 (2015) is dan ook uitsluitend  beschikbaar indien sprake is van schade op die 

gewassen die niet onder de provinciale vrijstelling vallen.  
 

Provinciale vrijstelling    >>>  GEWASSEN:  grasland, graan, suikerbieten, graszaad,  

          mais, aardappelen, vollegrondsgroenten. 
 

Ontheffing Besluit 14 (2015)  >>>  GEWASSEN:  bloemen en bloembollen. 
             Periode: Vanaf 1 maart tot 1 november 
 

Voorwaarden van ontheffing Besluit 14 (2015)  Schadebestrijding zomerganzen zijn o.a. : 

• geldig van 1 maart tot 1 november; 

• geldig in het hele werkgebied van de FBE NH;  

• geldig in foerageergebieden tussen 1 april en 1 november; 

• geldig in Natura2000-gebieden onder vermelding dat: 

 *  per N2000-gebied een uitvoeringsplan is opgesteld, dat de maatregelen voor ganzenbeheer binnen 

het Natura 2000-gebied beschrijft en toetst en waarin o.a. beschreven is op welke manier er bij  

beheer en schadebestrijding in het gebied in de omgeving van het Natura 2000-gebied rekening moet 

worden gehouden met de instandhoudingsdoelen om significant negatieve effecten te voorkomen;  

* coördinatie van de uitvoering van die uitvoeringsplannen Nb-wet vergunning ligt bij de betreffende  

WBE waarbinnen het N2000-gebied is gelegen;  

• toestemming voor het gebruik van de middelen geweer en hond; 

• lokmiddelen zijn NIET toegestaan; 

• toestemming om het geweer op zon- en feestdagen en één uur voor zonsopkomst en één uur na 

zonsondergang te mogen inzetten;  

• gemachtigde mag zich in de uitvoering laten bijstaan (in gezelschap) door mede-uitvoerders; 

Per verjaagactie mogen per verjaagperceel niet meer dan vijf geweerdragers worden ingezet en 

niet meer dan vier vogels per ingezet geweer worden gedood. 

• grondgebruiker dient, alleen voor kwetsbare gewassen en buiten de weidevogelgebieden zoals 

begrensd in het provinciale Natuurbeheerplan, minimaal twee werende middelen (1 akoestisch, 1 

visueel) in te zetten zoals deze voor de diersoort gans zijn omschreven in de Handreiking Faunaschade 

van het Faunafonds,  

vooraf melden bij de RUD NHN: via het meldingsformulier op de site van de RUD NHN:  
https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding 

• verplichte rapportage bij de FBE: vanaf de begindatum van de machtiging dient u maandelijks 

digitaal, via het Faunaregistratiesysteem, te rapporteren aan de FBE Noord-Holland binnen 

één week nadat betreffende maand is verstreken; 
 

Voor meer informatie over de ontheffing schadebestrijding zomerganzen verwijzen wij u naar de 

ontheffing Besluit 14 (2015), die u kunt vinden op de website van de FBE Noord-Holland: 

https://www.faunabeheereenheid.nl/noordholland/PUBLICATIES 

> Actueel > PERCEELGEBONDEN ONTHEFFINGEN 

https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding
https://www.faunabeheereenheid.nl/noordholland/PUBLICATIES


  

Ontheffing Besluit 13 (2015) Beheer zomerganzen 
 

Vanaf 1 maart tot 1 november is de ontheffing  Besluit 13 (2015)  Beheer zomerganzen  weer 

beschikbaar om afschot te plegen op zomerganzen: 

❖ grauwe gans  

❖ brandgans  
❖ en verwilderde gedomesticeerde en/of hybride ganzen in al hun verschijningsvormen.  

 

Dit is een zgn. ontheffing ‘populatiebeheer’ (algemene machtiging), waarbij een ondergrens is 

vastgesteld, in tegenstelling tot de provinciale vrijstelling die gericht is op schadebestrijding. Men kan 
van deze ontheffing  gebruik maken via de Algemene Machtiging via de WBE. 
 

Voorwaarden van ontheffing Besluit 13 (2015)  Beheer zomerganzen zijn o.a. : 

• geldig van 1 maart tot 1 november; 

• geldig in het hele werkgebied van de FBE NH;  

• geldig in foerageergebieden tussen 1 april en 1 november; 

• geldig in Natura2000-gebieden onder vermelding dat: 

 *  per N2000-gebied een uitvoeringsplan is opgesteld, dat de maatregelen voor ganzenbeheer binnen 

het Natura 2000-gebied beschrijft en toetst en waarin o.a. beschreven is op welke manier er bij  

beheer en schadebestrijding in het gebied in de omgeving van het Natura 2000-gebied rekening moet 

worden gehouden met de instandhoudingsdoelen om significant negatieve effecten te voorkomen;  

*  coördinatie van de uitvoering van die uitvoeringsplannen Nb-wet vergunning ligt bij de betreffende  

WBE waarbinnen het N2000-gebied is gelegen;  

• toestemming voor het gebruik van de middelen geweer en hond; 

• toestemming voor het gebruik van lokvogels (geen lokfluit); 

• toestemming om het geweer op zon- en feestdagen te mogen inzetten; 

• gemachtigde mag zich in de uitvoering laten bijstaan (in gezelschap) door mede-uitvoerders; 

vooraf melden bij de RUD NHN: via het meldingsformulier op de site van de RUD NHN:  
https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding 

• verplichte rapportage bij de FBE: vanaf de begindatum van de machtiging dient u 

maandelijks digitaal, via het Faunaregistratiesysteem, te rapporteren aan de FBE Noord-

Holland binnen één week nadat betreffende maand is verstreken; 
 

NB: gebruik van deze machtiging een uur voor zonsopkomst en een uur na zonsondergang is NIET 
meer toegestaan n.a.v. uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. 
 

Voor meer informatie over de ontheffing beheer zomerganzen verwijzen wij u naar de ontheffing  

Besluit 13 (2015), die u kunt vinden op de website van de FBE Noord-Holland: 

https://www.faunabeheereenheid.nl/noordholland/PUBLICATIES 

> Actueel > ALGEMENE ONTHEFFINGEN 

https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding
https://www.faunabeheereenheid.nl/noordholland/PUBLICATIES


 

Ontheffing Besluit 15 (2016) Eendenkooi De Hin (Texel) 
Kan worden gebruikt in samenhang met ontheffing Besluit 13 (2015) en Besluit 14 (2015) 

 

Ontheffing Besluit 46 (2015) Eendenkooi Westergeest (Texel) 
Kan worden gebruikt in samenhang met ontheffing Besluit 13 (2015) en Besluit 14 (2015) 

 

Ontheffing Besluit 37 (2017) Eendenkooi Naardermeer 
Kan worden gebruikt in samenhang met ontheffing Besluit 13 (2015)  

 

 

Nestbehandeling 
Door de provincie is in haar vrijstellingsverordening bepaald dat het aan grondgebruikers (eigenaar, 
grondgebruiker of degene die hiervoor door voornoemde personen toestemming is verleend) is 
toegestaan nesten en eieren van bepaalde provinciaal vrijgestelde soorten te rapen, opzettelijk te 
vernielen, te beschadigen en weg te nemen ter voorkoming van dreigende schade aan gewassen. 
(Zie bijlage 1 artikel 2 Verordening vrijstellingen soorten Noord-Holland). 
 

Dit betreft de soorten: 

• brandgans  

• grauwe gans  

• kolgans 

• knobbelzwaan 

• gedomesticeerde en hybride ganzen, inclusief iedere gans die niet voor 100% alle kenmerken 
vertoont van één van de wilde diersoorten brandgans, grauwe gans en kolgans. 
 

M.b.t. de brandgans is het eveneens expliciet toegestaan voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te 
beschadigen of te vernielen ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen. 
 

Voorwaarden nestbehandeling: 

• geldig in het hele werkgebied van de FBE NH; 

• uitvoerders nestbehandelaars moeten toegang hebben tot FRS; deze toegang is via de FBE te 
regelen;  

• vooraf melden bij de RUD NHN: via het digitale meldingsformulier op de site van de RUD NHN:  
https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding 

 

Rapportage nestbehandeling: 
Op basis van de wettelijke verplichting dient u rapportage van de nestbehandeling binnen één maand 
na uitvoering bij de FBE te hebben gerapporteerd, wat in Noord-Holland digitaal gebeurt via het FRS,  
onder vermelding van aantal behandelde nesten en eieren en de data waarop dit heeft 
plaatsgevonden. 
 

Bij deze nieuwsbrief treft u een uitgebreide Handleiding Uitvoerder Vrijstelling Noord-Holland aan. 
 

https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding


 

Ontheffing Besluit 13 (2014)  Vos 
 

Vanaf 1 februari tot 15 juli is de ontheffing Besluit 13 (2014) Vos  beschikbaar om vossen te verjagen 

en te doden van zonsondergang tot zonsopgang, ter voorkoming en bestrijding van schade aan fauna 

(weidevogels). 

Men kan van deze ontheffing  gebruik maken op basis van de Algemene Machtiging die via de WBE 
wordt verleend. 
 

Voorwaarden van ontheffing Besluit 13 (2014) Vos zijn o.a. : 

• geldig van 1 februari tot 15 juli; 

• geldig van zonsondergang tot zonsopgang; 

• geldig in het hele werkgebied van de FBE NH m.u.v. de witte en blauwe zones zoals 
opgenomen in bijlage 2 van de ontheffing en binnen het werkgebied van WBE Texel; 

• NIET geldig in Natura2000-gebieden; 

• Voor de exacte gebiedsbepaling waarbinnen de ontheffing geldig is, verwijzen wij u naar uw 

WBE die beschikt over een goedgekeurde ‘WBE-vossenkaart’; 

• toestemming voor het gebruik van de middelen geweer, hond en kunstmatige lichtbronnen; 

• gemachtigde mag zich in de uitvoering laten bijstaan (in gezelschap) door twee mede- 
uitvoerders  (geweerdragers); mede-uitvoerders mogen zich uitsluitend bevinden binnen het 
ontheffingsgebied waarvoor de machtiging is afgegeven zodanig dat er uitvoering kan worden 
gegeven aan beheer binnen het ontheffingsgebied; 

•  vooraf melden bij de RUD NHN vóór 12:00 uur ’s middags op de dag dat van de ontheffing 
gebruik wordt gemaakt via het digitale meldingsformulier  op de site van de RUD NHN   
https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding 

• verplichte rapportage bij de FBE: vanaf de begindatum van de machtiging dient u maandelijks 

digitaal, via het Faunaregistratiesysteem (FRS), te rapporteren aan de FBE Noord-Holland 
binnen één week nadat betreffende maand is verstreken; 

 

Voor meer informatie over de ontheffing vos verwijzen wij u naar de ontheffing  

Besluit 13 (2014) die o.a. te vinden is op de website van de FBE Noord-Holland: 
https://www.faunabeheereenheid.nl/noordholland/PUBLICATIES 

 

 

Besluit 45 (2015): Schadebestrijding smient 
De FBE ontvangt nog af en toe aanvragen voor schadebestrijding op smienten. 

Echter, de ontheffing voor smient is op 30-11-2017 via uitspraak in een voorlopige voorziening van de 
Rechtbank Noord-Holland geschorst, dus daar kunnen op dit moment geen machtigingen voor worden 
aangevraagd. 
Zodra dat weer kan, ontvangt u daarover bericht. 
 
 

https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding
https://www.faunabeheereenheid.nl/noordholland/PUBLICATIES


 

Schiphol 
 

Het Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol 2018-2024 is op 13 maart 2018 (gedeeltelijk) goedgekeurd 
door  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, waarna de FBE Noord-Holland ontheffingen heeft 

aangevraagd op basis van dit goedgekeurde faunabeheerplan. 
 

Dinsdag 27 maart 2018 zijn 3 ontheffingen verleend door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: 

1) Besluit 10 (2018)   0-20 km zone : Vangen en doden m.b.v. CO2  

2) Besluit 11 (2018) 10-20 km zone : Doden m.b.v. geweer  

3) Besluit 12 (2018)   0-10 km zone : Doden m.b.v. geweer  
 

De betreffende WBE’s hebben inmiddels bericht hierover ontvangen van de FBE. 

 
 

HERINNERING: Rapportage aan de FBE 
Op basis van de wettelijke verplichting dient de uitvoerder het aantal behandelde nesten en eieren en 
de jachtaktehouder het afschot te rapporteren. Dit geldt zowel voor de jachtsoorten als de landelijke 
vrijstelling, de provinciale vrijstelling en de provinciale ontheffingen en opdrachten. 

In Noord-Holland dient rapportage plaats te vinden in het FRS binnen een maand na uitvoering. Dit is 
de enige manier waarop de FBE de rapportages verwerkt. Deze rapportages zijn van zeer groot belang 
voor de onderbouwing van de uitvoering en de transparantie van het handelen.  

Op de startpagina van het FRS staan diverse handleidingen voor het registreren/rapporteren van jacht- 
en vrijstellingssoorten alsmede het rapporteren van de ontheffingen op basis van de machtigingen. 

 

 
Voor vragen n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij: 

 

Faunabeheereenheid Noord-Holland 
 

 

 

 

Adres:  Spaarne 17, 2011 CD HAARLEM 

Telefoon:  023 2100 223 

E-mail:   info@fbenoordholland.nl 

 

 


