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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 966504/966506, 

tot gedeeltelijke goedkeuring van het Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017-2023 van 

de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland  

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

gelet op artikel 3.12, eerste tot en met zevende lid, van de Wet natuurbescherming, 

betreffende de opstelling, vaststelling en de goedkeuring van faunabeheerplannen;  

gelet op hoofdstuk 3 van de Verordening faunabeheer Noord-Holland, betreffende regels 

ten aanzien van faunabeheerplannen; 

overwegende dat de Faunabeheereenheid concepten van het faunabeheerplan Algemene 

Soorten 2017-2023 heeft besproken met een plancommissie bestaande uit de 

Jagersverenigingen, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord- Holland (SVN, met 14 

aangesloten werkgroepen), Dierenbescherming, Hollands Particulier Grondbezit, de 

collectieven agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland, BIJ12-Faunafonds, LTO 

afdeling Noord-Holland en een vertegenwoordiger namens alle terreinbeherende 

organisaties, een consultatieversie van dit faunabeheerplan heeft voorgelegd aan de 

Noord-Hollandse wildbeheereenheden door tussenkomst van het provinciaal bestuur van 

de Nederlandse Koninklijke Jagersvereniging en de Dierenbescherming, 

Vogelbescherming en Faunabescherming apart om een reactie heeft gevraagd;  

Besluiten: 

1. Het faunabeheerplan 2017-2023, zoals dat door de Faunabeheereenheid op 19 juni 

2017 is ingediend, goed te keuren met uitzondering van de onderdelen zoals 

opgenomen onder punt 2 en 3 van dit besluit; 

2. Goedkeuring te onthouden aan de volgende onderdelen van het faunabeheerplan 

2017-2023:  

a. het onderdeel wilde eend, voor zover dit het gebruik van de Verordening 

vrijstellingen soorten Noord-Holland betreft.  

b. het onderdeel vos, voor zover dit de ontheffingsmogelijkheden bovenop de 

landelijke vrijstelling betreft. Aan dit onderdeel wordt goedkeuring onthouden 

in die zin dat  

i. er een uitvoeringsperiode  van 1 februari – 1 juni geldt. 

c. de onderdelen zwarte kraai en kauw, voor zover geconcludeerd wordt dat:  

i. het gebruik van lokvogels met niet gesloten pootringen  is toegestaan 

zonder ontheffing.  

ii. het bestrijden van schade aan gebouwen alsmede het voorkomen van 

overlast is toegestaan zonder ontheffing. 

d. de onderdelen haas en konijn, voor zover dat aanvullende middelen aan, op of 

bij het geweer betreft. Voor deze aanvullende middelen is aanvullende 

ontheffing noodzakelijk. 

3. Dat ontheffingsaanvragen op basis van dit faunabeheerplan een aanvullende 

onderbouwing moeten bevatten met betrekking tot onder meer de noodzaak en 

effectiviteit van in het plan genoemde uitvoeringsperioden of middelen waaronder 

in ieder geval  kunstmatige lichtbronnen, geluidsdempers, jachtvogels en 

luchtbuksen. 
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Motivering: 

Het faunabeheerplan Algemene Soorten 2017-2013 is op 19 juni door de 

Faunabeheereenheid Noord-Holland ter goedkeuring bij ons  ingediend. Wij hebben 

getoetst of het voldoet aan de inhoudelijke eisen die de wet Natuurbescherming aan het 

opstellen, vaststellen en goedkeuren van een faunabeheerplan stelt, aan de inhoudelijke 

eisen van de Verordening vrijstellingen soorten Noord-Holland én de beleidsregel 

Natuurbescherming Noord-Holland. Het faunabeheerplan voldoet aan deze eisen met 

uitzondering van de onderdelen die in het besluit onder 2 en 3 zijn genoemd.  
 
Aan het onderdeel wilde eend onthouden  wij goedkeuring voor zover het ziet op het 

gebruik van de Provinciale Vrijstelling Soorten. Er wordt wel goedkeuring verleend aan het 

faunabeheerplan ten aanzien van  deze soort, voor zover het jacht betreft. Wij beoordelen 

de staat van instandhouding als ongunstig. Daarnaast heeft de schade door wilde eend  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 voor het doden van wilde eenden in 

april 2015 (Zaaknummer HAA 14/4543). . Mocht blijken dat het niet kunnen gebruiken van 

de provinciale vrijstelling leidt tot grote schade aan graan, waarvoor  geen vergoeding  

werd gegeven en waardoor schade niet goed inzichtelijk is, kan overwogen worden 

hiervoor maatwerk te leveren via een ontheffing  

Aan het  onderdeel vos onthouden wij gedeeltelijk goedkeuring voor zover dit de 

ontheffingsmogelijkheden bovenop de landelijke vrijstelling betreft.  Het betreft specifiek 

het onderdeel dat ziet op de uitvoering in de periode december –februari bovenop de 

mogelijkheden die de landelijke vrijstelling biedt. Dit betreft dus specifiek de nachtelijke 

uitvoering met gebruik van het geweer en kunstmatige lichtbronnen. Een gedegen 

wetenschappelijke onderbouwing hiervoor ontbreekt. De onthouding van goedkeuring op 

dit onderdeel leidt tot het volgende:  

- uitvoeringsperiode enkel van 1 februari – 1 juni. 

 

We onthouden goedkeuring aan  de onderdelen zwarte kraai en kauw voor zover 

geconcludeerd wordt dat:  

i. het gebruik van lokvogels met niet gesloten pootringen  is 

toegestaan zonder ontheffing.  

ii. het bestrijden van schade aan gebouwen alsmede het voorkomen 

van overlast is toegestaan zonder ontheffing. 

De Verordening vrijstellingen soorten Noord-Holland voorziet niet in deze activiteiten. 

Voor deze activiteiten moet aanvullende ontheffing worden aangevraagd die voldoende 

moet worden gemotiveerd. Met betrekking tot lokvogels met niet gesloten pootringen 

kunnen wij op dit moment niet stellen of een ontheffing van dit expliciet in de wet genoemde 

verbod mogelijk is. Met betrekking tot schade aan gebouwen en overlast begrijpen wij dat de 
wens dit te voorkomen wordt vermeld. Echter, dit valt niet onder een wettelijk belang zoals 
opgenomen in de wet voor vogels. Enkel het opnemen van deze schadesoort en de goedkeuring 
van het FBP zal er niet automatisch toe leiden dat we hier daadwerkelijk ontheffing voor kunnen 
verlenen. 

 

Wij onthouden goedkeuring aan  de onderdelen haas en konijn, voor zover dat 

aanvullende middelen aan, op of bij het geweer betreft. Voor deze aanvullende middelen is 

aanvullende ontheffing noodzakelijk. Het faunabeheerplan bevat hiervoor onvoldoende 

onderbouwing. 

Ontheffingsaanvragen op basis van dit faunabeheerplan moeten een aanvullende 

onderbouwing bevatten met betrekking tot onder meer de noodzaak en effectiviteit van in 

het plan genoemde uitvoeringsperioden of middelen waaronder in ieder geval  

kunstmatige lichtbronnen, geluidsdempers, jachtvogels en luchtbuksen. Het 

faunabeheerplan bevat hiervoor onvoldoende onderbouwing. Per soort dient een relatie 
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gelegd te worden tussen soortspecifiek gedrag en de vermeende effectiviteit van de extra 
middelen. 
 
Voor een aantal soorten is aangegeven dat gebruik van jachtvogels mogelijk is op grond van de 
provinciale vrijstellingsverordening. De middelen zijn echter beperkt tot geweer en hond, zie 

artikel 
3, lid 9 van de verordening. In andere hoofdstukken wordt de jachtvogel enkel benoemd als 
wettelijk erkend middel. Dat klopt wel echter kan deze enkel worden gebruikt bij de landelijk 
vrijgestelde soorten of als daar ontheffing voor is verleend (bij niet-jachtsoorten), nu dit niet is 
geregeld in de provinciale vrijstelling. 

 

 

Haarlem, 18 juli 2017. 

Gedeputeerde staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter. 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris. 

 

Bezwaar 

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of 

publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u 

sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de 

Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD HAARLEM. Voor meer informatie kunt u 

www.noord-holland.nl bezoeken. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat 

vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige 

voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank 

Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek 

om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling 

van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 

8884444. 

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder 

formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van 

gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met 

u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als 

bezwaarmaker niet aan. 

 

Uitgegeven op  20 juli 2017  

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris 

 

 


