Faunabeheereenheid Noord-Holland

Nieuwsbrief
Ontheffing Ganzen 2022
Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders,
Zojuist zijn door de FBE Noord-Holland de volgende ontheffingen m.b.t. Ganzenbeheer 2022
voor de WBE’s beschikbaar gesteld in FRS:
1)
2)
3)

Besluit OD.357591 – Koppelreductie ganzen
Besluit OD.357591 – Nestbehandeling ganzen
Besluit OD.357591 – Afschot ganzen

1 februari t/m 31 maart
1 februari t/m 30 september
1 maart t/m 30 september

Genoemde ontheffingen zijn van toepassing op:
• grauwe gans (Anser anser)
• grote Canadese gans (Branta canadensis)
• kleinste Canadese gans (Branta hutchinsii minima)
• boerengans
• hybride gans
Hiervan uitgezonderd is op dit moment de brandgans (Branta leucopsis). Dat geldt voor koppelreductie,
nestbehandeling, eieren en afschot. Op basis van de julitelling in 2022 wordt dit nader geëvalueerd.
Wel kan er, onder voorwaarden, voor schade door de brandgans gebruik worden gemaakt van de
Provinciale Vrijstelling.
Ontheffing OD.357591
Besluiten:
• geldig binnen het gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland;
• ontheffing voor het gebruik van een geweer van één uur voor zonsopkomst tot één uur na
zonsondergang;
• ontheffing voor het gebruik van een geweer binnen de afpalingskring van een eendenkooi met
(gedagtekende en ondertekende) toestemming van de kooiker;
• toegestaan zijn de volgende middelen en methoden:
-

geweer, optioneel met geluiddemper;
hond (niet zijnde lange hond), waarbij de hond slechts wordt gebruikt als hulpmiddel en niet als
middel om te doden;
met gebruikmaking niet-levende lokvogels;
met gebruikmaking van (elektronische) lokmiddelen;
met gebruikmaking van lokvoer mits niet vergiftigd of verdovend;
het doden van in nood verkerende, gewonde vogels met een slag- snij- of steekwapen;
gebruik van het geweer vanaf of vanuit een stilstaand voertuig;
gebruik van het geweer vanaf of vanuit een vaartuig met max. snelheid van 5 km/u.

Ontheffing OD.357591
Algemene voorschriften:
• Uitsluitend van toepassing in de volgende perioden:
1) Besluit OD.357591 – Koppelreductie ganzen
2) Besluit OD.357591 – Nestbehandeling ganzen
3) Besluit OD.357591 – Afschot ganzen

1 februari t/m 31 maart
1 februari t/m 30 september
1 maart t/m 30 september

• Op de naleving wordt toezicht gehouden door de door de OD NHN. De gemachtigde moet (een
kopie van) de machtiging, de ontheffing, relevante grondgebruikersverklaring(en) en de originele
jachtakte bij zich dragen of bewaren in het voertuig of vaartuig dat wordt gebruikt ter uitvoering van
de ontheffing. Deze documenten dienen aan genoemde toezichthouders getoond te kunnen worden.
Met uitzondering van de jachtakte mogen genoemde documenten langs elektronische weg, leesbaar
worden getoond.
• De gemachtigde mag zich laten bijstaan door mede-uitvoerders.
• Gedode dieren dienen uiterlijk bij het verlaten van het jachtveld te worden opgeruimd.
• Ringen die aan gedode vogels worden aangetroffen, moeten worden gezonden aan het
Vogeltrekstation, Postbus 50, 6700 AB Wageningen. Hierbij dient het terugmeldformulier ingevuld te
worden: https://vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden en te worden meegestuurd.
Specifieke voorschriften:
Ganzenfoerageergebieden
• Deze machtiging kan worden gebruikt in het door GS aangewezen ganzenfoerageergebied Polder
Zeevang. Voorschriften en beperkingen uit het Natura 2000 beheerplan Polder Zeevang 2021-2027
en relevante vergunningen (zaaknummer OD.261123) zijn hier onverminderd van toepassing.
• In alle andere door GS aangewezen ganzenfoerageergebieden is deze machtiging niet bruikbaar:
i. van 1 februari t/m 30 april bij aanwezigheid van brandgans;
ii. van 1 februari t/m 31 mei bij aanwezigheid van rotgans.
Koppelreductie en afschot
• Het gebruik van het kogelgeweer is beperkt tot het schieten op ganzen voor zover deze zich op de
grond bevinden.
• Een door koppelreductie of afschot gewond geraakte, in nood verkerende gans wordt zo snel
mogelijk gedood met gebruikmaking van een geweer.
• Indien een door koppelreductie of afschot gewond geraakte, in nood verkerende gans vanuit
veiligheidsoverwegingen niet met een geweer kan worden gedood, dan wordt deze, zo nodig met
behulp van een hond, onmiddellijk gevangen en gedood met een geschikt slag-, snij- of
steekwapen.
Rapportage
• Gemachtigde rapporteert tijdig en volledig over de uitgevoerde handelingen in FRS (ook als er geen
afschot heeft plaatsgevonden).
• De machtiging vervalt bij het niet tijdig of onvolledig rapporteren. Ter voorkoming hiervan ontvangt
de uitvoerder via FRS tijdig een waarschuwing en een hersteltermijn.
• U dient binnen 2 weken na uitvoering te registreren in FRS.
Maak voor nestbehandeling bij voorkeur gebruik van deze Ontheffing OD.357591.
Voor verdere informatie m.b.t. Nestbehandeling ontvangt binnenkort een separate nieuwsbrief.
Naast bovengenoemde ontheffing OD.357591 kan er m.b.t. ganzenbeheer en – schadebestrijding in 2022
ook gebruik worden gemaakt van de Landelijke Vrijstelling, Provinciale Vrijstelling en Provinciale Opdracht.
Zie hiervoor de eerder verstuurde nieuwsbrief ‘Uitvoering februari 2022’.

Disclaimer
҉
Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid opgesteld. De FBE NH garandeert evenwel niet dat er geen onjuistheden in staan of dat
wij volledig zijn met onze informatievoorziening.
Indien er verschillen zijn tussen de informatie in deze nieuwsbrief en regelgeving in wet, besluit of regeling natuurbescherming, provinciale
verordening Noord-Holland of besluiten van Gedeputeerde Staten gaan laatstgenoemde altijd voor. Het is dus te allen tijde van belang dat u ook
kennis neemt van deze bronnen, met name de besluiten (ontheffingen/opdracht/vergunningen N2000) en de daarin opgenomen voorschriften.
Het gebruik van de informatie in deze nieuwsbrief is voor eigen risico. De FBE Noord-Holland is niet aansprakelijk voor eventuele schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie.
Uiteraard kunt u ons altijd laten weten als u denkt dat wij onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt. Indien dat zo is, zullen wij daaraan in
de volgende nieuwsbrief aandacht besteden. Hierdoor komen we gezamenlijk tot een praktisch document, waar iedereen zijn voordeel mee kan
doen. Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking.
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