Faunabeheereenheid Noord-Holland

Nieuwsbrief
UITVOERING mei 2022
Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders,
Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. de uitvoering
faunabeheer in Noord-Holland.

De volgende jacht, vrijstellingen, opdrachten en/of ontheffingen zijn beschikbaar in

mei 2022 :
▪
▪
▪
▪
▪

Landelijke vrijstelling: Schadebestrijding NH C anadese gans
Landelijke vrijstelling: Zwarte kraai
Landelijke vrijstelling: Kauw
Landelijke vrijstelling: Houtduif
Landelijke vrijstelling: Konijn

▪
▪
▪
▪

Provinciale vrijstelling: Schadebestrijding Noord-Holland Ganzen
Provinciale vrijstelling: Nestbehandeling Noord-Holland
Provinciale vrijstelling: Meerkoet
Provinciale vrijstelling: Knobbelzwaan

▪
▪

Provinciale opdracht: Rosse stekelstaart
Provinciale opdracht: Nijlgans

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ontheffing Besluit OD.357591 Afschot zomerganzen
Ontheffing Besluit OD.357591 Nestbehandeling
Ontheffing Besluit OD.357591 Ruivangsten NH

▪

Ontheffing Besluit OD.356532 (2022) Vos

Ontheffing Besluit 12 (2018) Afschot 0-10 km zone Schiphol
Ontheffing Besluit 11 (2018) Afschot 10-20 km zone Schiphol
Ontheffing Besluit 13 (2018) Nestbehandeling 0-20 km zone Schiphol
Ontheffing Besluit 10 (2018) Vangacties Schiphol

Alle documenten kunt u terugvinden op de website van de FBE Noord-Holland.
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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

Minister Van der Wal: geen jacht op konijn en
beperkingen jacht op haas Nieuwsbericht | 14-04-2022 | 15:37
Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof opent komend jachtseizoen (2022/2023) niet de jacht op het
konijn. Dit geldt voor alle provincies. Daarnaast opent de minister komend seizoen niet de jacht op de haas
in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht. De reden is de dalende populatietrend.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) had Wageningen Environmental Research
(WEnR) en Sovon opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de staat van instandhouding van de vijf
soorten op de lijst vrij bejaagbare soorten (de zogenoemde wildlijst). Deze vijf soorten zijn konijn, haas,
houtduif, fazant en wilde eend. Uit onderzoek van WEnR en Sovon blijkt dat alle vijf de soorten van de
wildlijst landelijk gezien niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren.
Gebiedsgerichte aanpak
Minister Van der Wal wil daarom samen met provincies en belangenorganisaties kijken wat nodig is voor
het herstel van deze soorten. Daarnaast wil de minister een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de jacht op
een bepaalde soort alleen kan plaatsvinden in die gebieden waar het goed gaat met deze soort.
Voor het konijn en de haas zijn trends op landelijk en provinciaal niveau beschikbaar. Voor de wilde eend,
houtduif en fazant wil de minister eerst meer inzicht krijgen op provinciaal niveau. Op basis van dit inzicht
zal de minister een besluit nemen over het wel of niet openen van de jacht op deze soorten in jachtseizoen
2023/2024. Komend seizoen (2022/2023) blijft de jacht op de wilde eend, houtduif en fazant nog open.
Indien de staat van instandhouding van het konijn en de haas in de toekomst verbeterd is, kan de jacht op
deze soorten overal weer plaatsvinden.
Oorzaken achteruitgang soorten
Jacht is niet de hoofdoorzaak van de achteruitgang van de soorten op de wildlijst. De belangrijkste
oorzaken zijn habitatverlies, afgenomen kwaliteit van het leefgebied en het effect van predatoren. Dit komt
onder andere door intensivering en schaalvergroting van de landbouw, veranderingen in het landschap en
landbouwmachines. Terreinbeheer en adviezen over maaien helpen onder andere bij het tegengaan van
verdere achteruitgang van deze soorten.
Het landelijk sluiten van de jacht op soorten van de wildlijst kan een grote impact hebben op faunabeheer,
schadebestrijding en natuurbeheer. Daarom wil de minister een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de jacht
op een bepaalde soort alleen wordt geopend in die gebieden waar het goed gaat met deze soort, in
combinatie met maatregelen voor herstel van de populatie.
Vervolgstappen
Het ministerie overlegt de komende tijd met provincies en belangenorganisaties over vervolgstappen, zoals
het op provinciaal niveau bepalen van de populatiestatus van de soorten van de wildlijst en het periodiek
bepalen van de staat van instandhouding. Er moet ook aanvullend onderzoek komen naar de
hoofdoorzaken van de achteruitgang en de ongunstige staat van instandhouding en een herstelplan om de
soorten weer in een goede staat van instandhouding te brengen én te houden.
Daarnaast wil LNV dat ook de tellingen van de wildsoorten door wildbeheereenheden in de toekomst
worden gebruikt. Het ministerie gaat samen met alle betrokken partijen werken aan verbetering van de
telmethodiek en de inzameling van gegevens, zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden. Ook wil LNV
samen met provincies en stakeholders in kaart brengen wat de maatschappelijke en financiële impact is
van het niet openen van de jacht.

Landelijke vrijstelling : soorten en voorwaarden
Het Ministerie van LNV heeft bepaald dat er soorten zijn die in heel Nederland schade
veroorzaken en daarom op de zgn. landelijke vrijstellingslijst staan (art. 3.15 lid 1 Wnb juncto art. 3.1 Bnb).
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 schade aan gewassen, vee, bossen, visserijen/visgronden, wateren,
en flora en fauna, zowel actueel als dreigend.
Dit betreft de soorten:
Landelijk vrijgestelde soorten
Canadese gans
houtduif
kauw
konijn
zwarte kraai
De handelingen waarvoor vrijstelling wordt verleend, vinden plaats overeenkomstig het faunabeheerplan
(art. 3.2 Rnb).
U vindt alle geldende faunabeheerplannen op de website van de FBE Noord-Holland.

Regels m.b.t. de Landelijke vrijstelling:
•
•
•

Van zonsopkomst tot zonsondergang (art 3.9 Bnb) , het hele jaar door;
Op basis van de wettelijke verplichting (art 3.13 Wnb) dient de jachtaktehouder het afschot te rapporteren
aan de FBE. Dat gebeurt in Noord-Holland digitaal, via FRS, binnen één maand na uitvoering;
Géén ‘melding vooraf’ bij de OD NHN.

• Toegestane middelen en methoden (art. 3.3 Rnb)
Canadese gans, houtduif, kauw en zwarte kraai
Middelen:
- geweren;
(art. 3.3 lid 1 Rnb) - honden, niet zijnde lange honden;
- haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds.
waarbij geweren, honden en jachtvogels niet mogen worden gebruikt op zondagen en op nieuwjaarsdag,
tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, en hemelvaartsdag (art. 3.4 lid 1.c. Rnb)*
Methoden:
(art. 3.3 lid 2 Rnb)

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:
Middelen:
(art. 3.3 lid 3 Rnb)

- 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;
- haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds;
- fretten;
- kastvallen;
- vangkooien;
- buidels;
waarbij geweren, honden en jachtvogels niet mogen worden gebruikt op zondagen en op nieuwjaarsdag,
tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, en hemelvaartsdag. (art. 3.4 lid 1.c. Rnb)*
* dus wél toegestaan op goede vrijdag, koningsdag,
dodenherdenking, bevrijdingsdag en oudejaarsdag.

•

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.

LANDELIJKE VRIJSTELLING VOS
mag niet meer worden gebruikt
De rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak van 16 februari jl.
geoordeeld dat de landelijke vrijstelling om vossen opzettelijk te mogen doden
juridisch door de minister niet goed is vormgegeven en daarom niet meer geldig is.
Dit betekent dat met onmiddellijke ingang de landelijke vrijstelling voor de vos niet
meer geldig is en er dus geen vossen meer mogen worden gedood op basis van de landelijke vrijstelling.
Beheer van vossen kan nog wel op basis van de ontheffing met kenmerk OD.356532. Met deze ontheffing
kunnen vossen ’s nachts worden gedood ter voorkoming van schade aan weidevogeldoelen met
gebruikmaking van de middelen zoals deze in de ontheffing zijn aangewezen.
Wat dus niet meer is toegestaan:
•
•
•

•
•

overdag de vos bestrijden met het geweer (dus tussen zonsopkomst en zonsondergang);
de vos in heel Noord-Holland bestrijden (nu alleen nog in de zones van de ontheffing);
de vos bestrijden ten behoeve van bescherming van landbouw; het belang van de landelijke vrijstelling geldt
niet meer. De nachtelijke ontheffing OD.356532kan niet als alternatief gebruikt worden door
grondgebruikers om pluimvee te beschermen, want de ontheffing is niet gebaseerd op het belang om
ernstige schade aan veehouderijen te voorkomen;
gebruik van kastvallen en vangkooien. Vangkooien moeten worden verwijderd uit het veld. Kastvallen kunnen
in het veld aanwezig blijven mits gesloten;
gebruik van aardhonden om vossen in holen te vangen of te doden (de ontheffing biedt hiervoor ook geen
ruimte, zie p. 11 van de ontheffing).

Ontheffing Vos
Vanaf 1 februari 2022 tot 15 juli 2023 is de ontheffing Besluit OD.356532 beschikbaar om vossen te vangen
en te doden tussen zonsondergang en zonsopgang, ter voorkoming en bestrijding van schade aan wilde
fauna (weidevogels). Men kan van deze ontheffing gebruik maken via de Algemene Machtiging, via de WBE.
Deze ontheffing is geldig binnen de volgende 2 periodes:
1) van 1 februari 2022 tot 15 juli 2022 en
2) van 1 februari 2023 tot 15 juli 2023.
Voorwaarden van ontheffing Besluit OD.356532 Vos zijn o.a. :
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

alleen geldig in 2022 en 2023 in de periodes van 1 februari tot 15 juli, inclusief zon- en christelijke feestdagen;
alleen geldig tussen zonsondergang en zonsopkomst;
geldig in de Natura2000-gebieden, weidevogelkerngebieden en 3 kilometer bufferzone zoals weergegeven in
bijlage 2 van de ontheffing;
voor de exacte gebiedsbepaling waarbinnen de ontheffing geldig is, verwijzen wij u naar de interactieve kaart
op de website van de FBE Noord-Holland ;
Deze pagina is ook per smartphone te raadplegen.
alleen geldig in of grenzend aan een Natura2000-gebied indien er een beoordeling heeft plaatsgevonden in
het kader van de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura2000-gebied;
toestemming voor het gebruik van de middelen geweer, lichtbak en hond (niet zijnde een lange hond)
waarbij ontheffing is verleend voor:
- gebruik van het geweer voorzien van een geluiddemper;
- gebruik van het geweer voorzien van een instrument om in de nacht te schieten
(o.a. restlichtversterker, warmtebeeldversterker met infrarood);
toestemming voor de methoden gebruik van het geweer vanaf of vanuit een stilstaand voertuig en lokfluit;
gemachtigde mag zich in de uitvoering laten vergezellen door mede-uitvoerders;
vooraf elektronisch melden bij de OD NHN vóór 17:00 uur ’s middags via het meldformulier op de website
van de OD NHN ;
na activatie van de machtiging dient u binnen 11 dagen (met 3 dagen uitlooptijd) de uitvoerende handelingen
(ook als u geen vos geschoten heeft) digitaal via FRS te rapporteren aan de FBE Noord-Holland.

Voor meer informatie over de ontheffing vos verwijzen wij u naar de ontheffing Besluit OD.356532 die o.a.
te vinden is op de website van de FBE Noord-Holland

Provinciale vrijstelling : soorten en voorwaarden
De Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid dat door het provinciaal bestuur soorten worden vrijgesteld
die op provinciaal niveau belangrijke schade aanrichten (art 3.15 lid 3 Wnb).

1)
2)

Dat betekent dat de grondgebruiker (art. 3.15 lid 4 Wnb), of degene aan wie namens hem toestemming is
verleend (d.m.v. een grondgebruikersverklaring aan nestbehandelaar respectievelijk jager) (art. 3.15 lid 7 Wnb)
ter voorkoming en bestrijding van belangrijke schade aan gewassen:
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;
ter ondersteuning aan verjaging opzettelijk mag doden en brandganzen ook opzettelijk mag verstoren.
Dit geldt per soort voor bepaalde schades (gewassen) en bepaalde perioden.
(link naar Omgevingsverordening NH2020)
Het betreft in Noord-Holland voor de maand MEI 2022 de soorten:
Provinciaal Vrijgestelde soorten
brandgans
kolgans
knobbelzwaan
meerkoet

*Hybride gans
De soort ‘hybride gans’ is toegevoegd
in FRS aan de Provinciale Vrijstelling,
zodat ook op die soort gemeld kan worden.

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

Wilde eend:
De provinciale vrijstelling is NIET opengesteld voor de ‘wilde eend’ n.a.v. besluit GS d.d. 18-07-2017:
Wilde eend: “… wij keuren het faunabeheerplan voor zover het ziet op het gebruik van de Provinciale
Vrijstelling Soorten af voor de wilde eend. De schade door wilde eend heeft de afgelopen jaren
gefluctueerd tussen de circa € 5000,- en €10.000, met een zeer beperkt aantal schademeldingen. De
beperkte omvang van de schade ziet zich ook gereflecteerd in de vernietiging van de landbouw schade
ontheffing in 2016. Mocht blijken dat het niet kunnen gebruiken van de provinciale vrijstelling leidt tot
grote schade aan graan - waar geen vergoeding voor werd gegeven en waardoor schade niet goed
inzichtelijk is, kan overwogen worden hiervoor maatwerk te leveren via een ontheffing…”

Regels m.b.t. de Provinciale vrijstelling:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Is provincie dekkend, dus geldt voor de gehele provincie Noord-Holland;
Voor foerageergebieden kan de vrijstelling niet van worden gebruikt van 1 november tot 1 april bij
aanwezigheid van grauwe ganzen en kolganzen; van 1 november tot 1 mei bij aanwezigheid van
brandganzen; van 1 november tot 1 juni bij aanwezigheid van rotganzen;
(dit geldt niet voor nestbehandeling);
Nestreductie of verjaging met ondersteunend afschot wordt uitgevoerd op het schadeperceel of de
direct daaraan grenzende percelen of wateren;
Nestreductie of verjaging met ondersteunend afschot mag 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 aan de FBE. Dit gebeurt in Noord-Holland
digitaal, via FRS, binnen twee weken 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 OD NHN via het meldingsformulier op de website van de OD NHN.
Toegestane middelen: geweer en hond.

U hoeft, als grondgebruiker/jager, geen machtiging aan te vragen om uw schade te kunnen bestrijden.
Wél dient u zich aan de regels uit de vrijstellingsverordening te houden, zoals die hierboven zijn
beschreven. Gebruik van de vrijstelling dient u vooraf te melden bij de OD NHN en u dient het afschot of
nestbehandeling te rapporteren, bij de FBE, digitaal via FRS, binnen twee weken na uitvoering.
Bijlage 2 – Soorten als bedoeld in artikel 3 van de Omgevingsverordening NH2020 (directe
schadebestrijding)
Nederlandse
naam

Wetenschappelijke
naam

Brandgans*

Branta leucopsis

Soort schade

Periode

Grasland, graan, suikerbieten,

Gehele jaar met uitzondering van

graszaad, maïs, aardappelen en

overjarig grasland in de periode van

vollegrondsgroenten in

1 november tot 1 maart

bedrijfsmatige teelt
Brandgans*

Branta leucopsis

Kwetsbare gewassen

Vanaf 1 november tot 1 maart

Ekster

Pica pica

Fruit in bedrijfsmatige teelt

Vanaf 15 juni tot beëindigen van de
oogst, en in ieder geval eindigend op
15 november

Gaai

Garrulus glandarius

Appel- en perenbomen in

Vanaf 15 juni tot beëindigen van de

bedrijfsmatige teelt

oogst, en in ieder geval eindigend op
15 november

Grauwe gans*

Anser anser

Grasland, graan, suikerbieten,

Vanaf 15 juni tot beëindigen van de

graszaad, maïs, aardappelen en

oogst, en in ieder geval eindigend op

vollegrondsgroenten in

15 november

bedrijfsmatige teelt
Grauwe gans*

Anser anser

Kwetsbare gewassen in

Vanaf 1 november tot 1 maart

bedrijfsmatige teelt
Knobbelzwaan

Cygnus olor

Grasland, graszaad, graan, mais en

Gehele jaar

groenten in bedrijfsmatige teelt
Kolgans*

Anser albifrons

Grasland, graan, suikerbieten,

Gehele jaar met uitzondering van

graszaad, maïs, aardappelen en

overjarig grasland in de periode van

vollegrondsgroenten in

1 november tot 1 maart

bedrijfsmatige teelt
Kolgans*

Anser albifrons

Kwetsbare gewassen in

Vanaf 1 november tot 1 maart

bedrijfsmatige teelt
Meerkoet

Fulica atra

Grasland en graan in

Vanaf 1 oktober tot 1 juni

bedrijfsmatige teelt
Spreeuw

Sturnus vulgaris

Fruitbomen in bedrijfsmatige teelt

Vanaf 1 juli tot beëindigen van de
oogst, en in ieder geval eindigend op
1 november

*Inclusief iedere gans die niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één van de wilde
diersoorten grauwe gans, brandgans en kolgans.

Wat is een ‘KWETSBAAR GEWAS’
Volgens de Provincie is een kwetsbaar gewas: (bron: Omgevingsverordening 2020)
45. kwetsbaar gewas: de onder ‘landbouw’ en ‘vollegrondsgroenteteelt’ beschreven teelten, met
uitzondering van niet kwetsbare gewassen.
64. niet-kwetsbaar gewas: weide-, hooi- of graszaadpercelen waarvan het grasgewas minimaal zes
maanden oud is en granen en graszaad vanaf afrijping (vanaf 1 juni)
48. landbouw: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw - daaronder begrepen
fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen - en elke andere vorm van bodemcultuur in
Nederland.
100. vollegrondsgroenteteelt: de teelt in open grond van groentegewassen.
*Bij twijfel of uw gewas valt onder kwetsbaar gewas kunt u ook contact opnemen met de FBE of de OD NHN.

Opdracht Rosse stekelstaart
Op 4 juli 2018 heeft de Provincie Noord-Holland aan alle
grondgebruikers in de Provincie Noord-Holland een opdracht
gegeven (conform art. 3.18 lid 1 Wnb) om de omvang van de
populatie van de rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) op gronden
gelegen binnen de Provincie Noord-Holland te beperken.
Nadat de FBE deze opdracht ‘rosse stekelstaart’ in FRS beschikbaar
heeft gesteld voor alle jachtaktehouders in Noord-Holland (die in FRS
staan geregistreerd) via een Gebiedsgebonden machtiging (GGM) zijn
er vele verzoeken gekomen om dit toch via de WBE te laten lopen, zodat ook de WBE-secretaris de
machtigingen kan beheren (o.a. ontschorsen).
Vanaf 1 april 2019, staat de opdracht ‘rosse stekelstaart’ daarom beschikbaar in FRS via de Algemene
Machtiging (AM).
Voorschriften van Opdracht ‘rosse stekelstaart’ zijn o.a. :
• geldig gehele jaar en op alle gronden gelegen binnen de provincie Noord-Holland;
• toestemming voor het gebruik van de middelen geweren en hond (niet zijnde lange honden);
• niet toegestaan: gebruik van geweer vanaf één uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst en vanaf
zonsondergang tot één uur na zonsondergang;
• niet toegestaan: gebruik van lokvogels en (elektronisch versterkte) lokgeluiden;
• wel toestemming voor gebruik van geweer op zon- en feestdagen;
• mede-uitvoerders: op dit moment is dit onderdeel van discussie en dient voor nu iedere uitvoerder zelf over
een machtiging (of een doormachtiging in geval van AM op WBE niveau) te beschikken;
• 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.

Opdracht Nijlgans
Op 10 december 2018 heeft de Provincie Noord-Holland aan Stichting
Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) te Haarlem de opdracht gegeven
(conform art. 3.18 lid 1 Wnb) om de omvang van de populatie van de nijlgans
(Alopochen aegyptiacus) op gronden gelegen binnen de Provincie Noord-Holland te
beperken.
Nadat de FBE deze opdracht ‘nijlgans’ vervolgens in FRS beschikbaar heeft gesteld
voor alle jachtaktehouders in Noord-Holland (die in FRS staan geregistreerd) via een Gebiedsgebonden
machtiging (GGM) zijn er vele verzoeken gekomen om dit toch via de WBE te laten lopen, zodat ook de
WBE-secretaris de machtigingen kan beheren (o.a. ontschorsen).
Vanaf 2 maart 2019 staat de opdracht ‘nijlgans’ beschikbaar in FRS via de Algemene Machtiging (AM).
Voorschriften van Opdracht ‘nijlgans’ zijn o.a. :
• geldig gehele jaar en op alle gronden gelegen binnen de provincie Noord-Holland;
• toestemming voor het gebruik van de middelen geweer en hond (niet zijnde lange honden);
• toestemming voor gebruik van geweer vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang en op
zon- en feestdagen;
• toestemming voor gebruik van lokvogels en (elektronisch versterkte) lokgeluiden;
• mede-uitvoerders: op dit moment is dit onderdeel van discussie en dient voor nu iedere uitvoerder zelf over
een machtiging (of een doormachtiging in geval van AM op WBE niveau) te beschikken;
• 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.

Ontheffing Ganzen 2022
De volgende ontheffing m.b.t. Ganzenbeheer 2022 zijn voor de WBE’s beschikbaar gesteld in FRS:
1) Besluit OD.357591 – Koppelreductie ganzen
1 februari t/m 31 maart
2) Besluit OD.357591 – Nestbehandeling ganzen
1 februari t/m 30 september
3) Besluit OD.357591 – Afschot ganzen
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
Deze ontheffing geldt op dit moment NIET voor de brandgans (Branta leucopsis). Er is voor de brandgans
geen populatiebeheer mogelijk op basis van Besluit OD.357591. Dat geldt voor koppelreductie,
nestreductie en afschot. Op basis van de juli-telling in 2022 zal dit opnieuw worden getoetst.
Wel kan er, onder voorwaarden, ter voorkoming van schade veroorzaakt door de brandgans, gebruik
worden gemaakt van de Provinciale Vrijstelling om de brandgans te bestrijden.
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
1 februari t/m 31 maart
2) Besluit OD.357591 – Nestbehandeling ganzen
1 februari t/m 30 september
3) Besluit OD.357591 – Afschot ganzen
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.
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.
Melden bij de OD
In samenwerking met de OD NHN is, afwijkend van eerdere jaren, bepaald dat voor deze ontheffing géén
zgn. ‘melding vooraf aan de OD NHN’ vereist is. Dit is gedaan om o.a. de administratieve last voor
uitvoerders te verlichten. U kunt dus direct aan de slag met de machtiging.

Teldata 2022
Noteer deze datum alvast in u agenda:
Data 2022

Telling

16 juli (landelijk 3e zaterdag van juli)

Juli-telling (ganzen)

Vogelgriep
Op de site van de Rijksoverheid kunt u een kaart bekijken met de locaties en gebieden waar op dit moment
maatregelen gelden: Kaart met een actueel overzicht van locaties en gebieden waar maatregelen gelden
Zoek op postcode naar specifieke locaties. Deze kaart geeft ook de zones en gebieden aan waar tijdelijk
extra maatregelen gelden.
Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt verzonden, zijn er geen maatregelen in Noord-Holland.
Omdat alle up-to-date informatie m.b.t. de vogelgriep van belang is, verwijzen we in deze nieuwsbrief naar
de info-pagina’s op de site van de Rijksoverheid. Klik hierboven op de naam van het betreffende gebied.
Daar staat alles wat men hierover moet weten o.a.:
•
•
•
•

informatie m.b.t. het vervoersverbod
landelijke maatregelen
kaarten m.b.t. vervoersbeperkingsgebied 3 km en 10 km
Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep

In de zgn. ‘Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep’ staat o.a.
het volgende:
…

Artikel 12 Vervoer kadavers
1. Het is verboden kadavers van vogels te verplaatsen.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien de verplaatsing tot doel heeft om de
kadavers te verwijderen.

…

Artikel 29 Verbod jagen en doden van wild
1.
In afwijking van artikel 3.20, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het verboden te jagen op
eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
2.
Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft
of watervogels kan verstoren, zo nodig onder opschorting van bestaande vrijstellingen of ontheffingen als
bedoeld in de artikelen 3.3, eerste of tweede lid, 3.8, eerste of tweede lid, 3.10, tweede lid, in samenhang
met artikel 3.8, eerste of tweede lid, 3.15, tweede of vierde lid, 3.16, tweede of vierde lid, 3.17, eerste lid,
opdrachten als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, of de toepassing van de artikelen 3.26, eerste lid, onderdeel
d, onder 4, of 3.30, eerste lid, onderdeel b, onder 4, van de Wet natuurbescherming.
3.
In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan,
indien dat gebeurt:
a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;
b. ter bestrijding van muskusratten;
c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of
d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Bedrijven en particulieren zoals hobbyhouders, kunnen vragen hebben over de uitbraak van vogelgriep.
Voor informatie kunnen zij bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Het telefoonnummer is: 088 042 42 42.
T.a.v. de tegemoetkoming schade heeft BIJ12 aangegeven uiteraard rekening te houden met hetgeen de
Rijksoverheid hierover heeft bepaald. Voor meer informatie, neem contact op met BIJ12, afdeling
Faunazaken: T: 085 – 486 22 22.

Bestrijding rat met luchtdrukgeweer
Volgens de Wet natuurbescherming (art. 3.26 lid 1 d sub 5 Wnb) is het toegestaan om het geweer te
gebruiken bij de bestrijding van de zwarte rat, bruine rat en huismuis. Daar valt ook het gebruik van een
luchtdrukgeweer onder *.
Dat gebruik van het geweer, én dus ook van het luchtdrukgeweer, ter bestrijding van zwarte rat, bruine rat
en huismuis dient echter wél te voldoen aan de eisen die de Wnb stelt aan het gebruik van het geweer
(§ 3.3.3. Regels inzake het gebruik van het geweer Bnb).
Dat betekent o.a. dat er ontheffingen nodig zijn voor bijvoorbeeld het gebruik van het luchtdrukgeweer ter
bestrijding van zwarte rat, bruine rat en huismuis:
•
•
•
•
•
•

binnen de bebouwde kom,
in een veld dat niet voldoet aan de jachtveldvereisten,
na zonsondergang en voor zonsopkomst,
met gebruikmaking van een demper,
met gebruikmaking van beeldomzetters/beeldversterkers,
met gebruikmaking van kunstlicht.

U kunt zelf het beste beoordelen of een ontheffing wel of niet nodig is.
De ontheffing kunt u dan zelf aanvragen via de OD NHN.
* Zie de toelichting op het Besluit natuurbescherming
onder kopje ‘artikelen 3.13 tot en met 3.16’,
Stb 2016, 383 (pag 156/157 pdf versie).

Melding vooraf bij de OD NHN
Bij het gebruik maken van de Omgevingsverordening NH2020 (provinciale vrijstelling) is slechts eenmalig
een zgn. ‘melding vooraf’ nodig. Deze melding blijft gedurende de hele schadegevoelige periode geldig.
De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een half jaar of zo lang de melding van
toepassing is.
Bij het gebruik maken van de door de FBE afgegeven machtiging, voor het gebruik maken van een aan de
FBE afgegeven ontheffing, is het vereist om wekelijks vooraf te melden bij de OD.
Deze melding blijft geldig gedurende de week van uitvoering (maandag t/m zaterdag of zondag).
De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een week.
Voor het doen van een melding is het formulier beschikbaar op de website van de OD NHN.
Na het invullen van genoemd formulier volgt een ontvangstbevestiging/afschrift, zodat de melder ook
tastbaar bewijs heeft van zijn melding.
Voor de ontheffing Besluit OD.357591 (nieuwe ontheffing Ganzen) is in samenwerking met de OD NHN,
afwijkend van eerdere jaren, bepaald dat voor deze ontheffing géén zgn. ‘melding vooraf aan de OD NHN’
vereist is. Dit is gedaan om o.a. de administratieve last voor uitvoerders te verlichten. U kunt dus direct aan
de slag met de machtiging.
Let op: Dit is alleen van toepassing op het gebruik van de ontheffing Besluit OD.357591.

Gegevens invoeren voor het Jaarverslag 2021
Vanaf mei zal de FBE Noord-Holland starten met het maken van het Jaarverslag 2021.
Het jaarverslag is het wettelijk verplichte verantwoordingsdocument waarin de FBE rapporteert over de
door u uitgevoerde maatregelen, waaronder afschot.
We willen graag alle resultaten meenemen die uitvoerders geboekt hebben in 2021, omdat het een
belangrijke bron is voor het onderbouwen van de faunabeheerplannen en ook wordt er verantwoording
afgelegd over de jacht. Zonder deze data bijvoorbeeld geen vossenbeheer. Veranderende data na het
opstellen van het Jaarverslag 2021 komt bovendien niet ten goede aan de betrouwbaarheid van de cijfers.
Hierbij dus het vriendelijke doch dringende verzoek om alle maatregelen van 2021 (afschot, nestbehandeling ect.) uitgevoerd onder de landelijke vrijstellingen, provinciale vrijstellingen, provinciale
ontheffingen, provinciale opdrachten en de jacht vóór 30 april 2022 in te voeren in FRS.
Data die d.d. 30-04-2022 niet is ingevoerd, zal niet meer meegenomen worden.
Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking.

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 aan de FBE. Dit geldt zowel voor de jachtsoorten als de
landelijke vrijstelling, de provinciale vrijstelling en de provinciale ontheffingen en opdrachten.
*1) Verplichting DAT men moet melden:
Volgens art. 3.13 lid 1 Wnb zijn jachtaktehouders verplicht aan de FBE de gegevens te verstrekken over de
aantallen dieren, onderscheiden naar soort, die zij hebben gedood.
*2) WAT men moet melden:
Dit is nader ingevuld in de Omgevingsverordening, art 4.10 Melding en rapportage;
art. 4.10 Melding en rapportage
3. Uiterlijk een maand na uitvoering wordt door de grondgebruiker of degene aan wie namens hem, conform
artikel 3.15, zevende lid, van de Wet natuurbescherming, toestemming is verleend, aan een
faunabeheereenheid gerapporteerd over de uitvoering van de handelingen onder vermelding van de locatie,
de afschotcijfers of aantal behandelde nesten en eieren en de data waarop uitvoering van de handelingen
heeft plaatsgevonden.
*3) HOE men moet melden:
In Noord-Holland dient rapportage aan de FBE digitaal 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.

TIP
Op de site van FRS kunt u een goede Handleiding inzien of downloaden voor het melden van maatregelen.
Daarvoor eerst inloggen in FRS en dan klikken op: Mijn documenten > Algemeen.

In de Handleiding staat o.a. het volgende:
Blz.2. > 2. Bijna alle soorten registraties via één route
Via menukeuze “Melden > Afschot en Maatregelen” kunt u vrijwel alle soorten afschot en
maatregelen registreren, onafhankelijk van de wettelijke basis op grond waarvan u de maatregel
genomen heeft.
Daarmee is het dus niet nodig om per ontheffing of opdracht te rapporteren, maar alles kan in één keer per
locatie worden gerapporteerd.

Gebruik van geweer op zon- en feestdagen
In de wet is geregeld dat het geweer voor de jacht op zon- en feestdagen
niet mag worden gebruikt.
Voor schadebestrijding (o.a. provinciale vrijstelling) gelden andere regels.

Wet Natuurbescherming
Artikel 3.21 lid 5 Wnb
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de uitoefening van de
jacht. Deze regels kunnen onder meer behelzen:
• a. een verbod om de jacht uit te oefenen op zondagen en feestdagen;

Besluit wet natuurbescherming
§ 3.2.3. Overige regels over de uitoefening van de jacht
Artikel 3.6 Bnb
• 1 Het is verboden om de jacht uit te oefenen voor zonsopgang en na zonsondergang.
• 2 Het is verboden om de jacht uit te oefenen op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede paas- en
pinksterdag, de beide kerstdagen en de Hemelvaartsdag.
Schadebestrijding mag van maandag tot en met zondag worden uitgevoerd, tenzij in een
ontheffing/vergunning/besluit iets anders staat.
Dit betekent o.a. dat de huidige provinciale vrijstelling wél mag worden gebruikt op zondag.

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

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

