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Het ministerie van EZ (thans Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
heeft de provincies verzocht een opdracht te geven voor de bestrijding 
van de nijlgans. Navolgend besluit geeft een verruimde invulling aan dit 
verzoek voor de provincie Noord-Holland. 

Besluit
Onder toepassing van artikel 10, leden 5 en 6 van de Beleidsregel
natuurbescherming wijzigen wij ons besluit van 10 december 2018 met
kenmerk 1151887/1151928 zodanig dat de met dit besluit toegestane
handelingen tevens kunnen plaatsvinden binnen de begrenzing van de 
in Noord-Holland aanwezige ganzen foerageer-/rustgebieden.

In de voorschriften van ons besluit van 10 december 2018 met
kenmerk 1151887/1151928 wordt daarom het nieuwe voorschrift 7
toegevoegd luidende:

7. het gebruik van het geweer ter uitvoering van het onderhavige
besluit binnen de begrenzing van ganzen foerageer-/rustgebieden is
toegestaan. De gelding van het onderhavige besluit in foerageer-
/rustgebieden wordt nader bepaald als volgt:

a. In de periode totdat door ons foerageer-/rustgebieden zijn
aangewezen gelden binnen de foerageer-/rustgebieden voor
het gebruik van deze opdracht in de periode van 1
november tot 1 april de volgende beperkingen:

i. tot 12.00 uur vindt er geen beheer en
schadebestrijding plaats;
ii. beheer en schadebestrijding vindt zodanig plaats dat
daarbij een afstand van tenminste 500 meter tot zich op
de grond bevindende of foeragerende grauwe ganzen,
brandganzen, kolganzen en/of rotganzen in acht wordt
genomen;  
iii. binnen de foerageer-/rustgebieden vindt na
zonsondergang en voor zonsopkomst geen beheer en
schadebestrijding plaats.
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b. In de periode nadat door ons rustgebieden zijn aangewezen
gelden in de rustgebieden:

- Van 1 november tot 1 april indien daar de grauwe
gans (Anser anser) en/of de kolgans (Anser
albifrons) aanwezig zijn/is;
- In de periode van 1 november tot 1 mei indien daar
de brandgans (Branta leucopsis) aanwezig is;
- In de periode van 1 november tot 1 juni indien daar
de rotgans (Branta bernicla) aanwezig is.

de volgende beperkingen:

i. tot 12.00 uur vindt er geen beheer en
schadebestrijding plaats;
ii. beheer en schadebestrijding vindt zodanig plaats dat
daarbij een afstand van tenminste 500 meter tot zich op
de grond bevindende of foeragerende grauwe ganzen,
brandganzen, kolganzen en/of rotganzen in acht wordt
genomen;  
iii. binnen de foerageer-/rustgebieden vindt na
zonsondergang en voor zonsopkomst geen beheer en
schadebestrijding plaats.

c. Indien foerageer-/rustgebieden, al dan niet gedeeltelijk,
overlappen met Natura 2000-gebieden waarvoor op grond
van de Natuurbeschermingswet 1998 of de Wet
natuurbescherming een vergunning is afgegeven voor de
handelingen zoals mogelijk gemaakt door dit besluit, is het
onder de punten a en b bepaalde niet van toepassing.

Overwegingen
Gelet op de door u aangeleverde informatie en onze afwegingen
concluderen wij dat de voorschriften van ons besluit van 10 december
2018 met kenmerk 1151887/1151928 dienen te worden aangevuld.

In artikel 10, leden 2, 3, en 4 van de Beleidsregel natuurbescherming
wordt bepaald wanneer de foerageer-/rustgebieden van kracht zijn. 
Voor een foerageer-/rustgebied bedoeld voor de opvang van grauwe
ganzen en kolganzen geldt dat dit van kracht is in de periode van 1
november tot 1 april daaropvolgend. Wanneer in een foerageer-
/rustgebied ook brandganzen voorkomen dan is dit van kracht in de
periode van 1 november tot 1 mei daaropvolgend. Indien in een
foerageer-/rustgebied ook rotganzen voorkomen dan is dit van kracht
in de periode van 1 november tot 1 juni daaropvolgend. Buiten de
genoemde perioden is het foerageer-/rustgebied niet van kracht en
gelden er dus geen beperkingen voor het uitvoeren van ons besluit met
kenmerk 1151887/1151928.

Ingevolge artikel 10, lid 5 van de Beleidsregel natuurbescherming is het 
mogelijk een ontheffing, vrijstelling of opdracht te verlenen op grond 
waarvan het binnen de begrenzing van een foerageer-/rustgebied 
mogelijk wordt gemaakt om andere diersoorten dan ganzen te doden, 
te vangen of opzettelijk te storen. Ingevolge artikel 10, lid 6 van de 
Beleidsregel natuurbescherming wordt opgelegd dat een dergelijke 
ontheffing, vrijstelling of opdracht alleen verleend kan worden onder 
oplegging van tenminste de voorschriften dat:

a. tot 12.00 uur geen beheer en schadebestrijding plaatsvindt;
b. beheer en schadebestrijding plaatsvindt zodanig dat daarbij een 
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tenminste 500 meter tot zich op de grond bevindende of 
foeragerende grauwe ganzen, brandganzen, kolganzen en/of 
rotganzen in acht wordt genomen;  

c. na zonsondergang geen beheer en schadebestrijding 
plaatsvindt.

Met ons besluit van 10 december 2018 met kenmerk
1151887/1151928 hebben wij de FBE Noord-Holland opdracht gegeven 
om de omvang van de populatie van de nijlgans in de provincie Noord-
Holland te beperken, met als doel om de populatie van de nijlgans in
Noord-Holland zoveel mogelijk te verwijderen. Deze opdracht ziet op 
alle gronden gelegen binnen de provincie Noord-Holland. Hierbij is 
abusievelijk geen toepassing gegeven aan artikel 10, leden 5 en 6 van 
de Beleidsregel natuurbescherming waardoor de opdracht onbedoeld 
niet gebruikt kon worden in de ganzen foerageer-/rustgebieden (waarbij 
de duur van de werking van de foerageer-/rustgebieden kan verschillen 
op basis van verblijfsduur per doelsoort). Middels deze wijziging wordt 
het gebruik van de opdracht binnen de begrenzing van deze gebieden 
alsnog mogelijk gemaakt. 

Wij zijn van mening dat de effectiviteit van de uitvoering van het besluit
van 10 december 2018 met kenmerk 1151887/1151928 kan worden
verhoogd door het gebruik van de opdracht binnen de ganzen
foerageer-/rustgebieden mogelijk te maken, mits de voorschriften in
acht worden genomen.

Kennisgeving
Dit besluit wordt door ons geplaatst op de website van de Provincie
Noord-Holland.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Provincie Noord-
Holland via 023-514 3143.

Hoogachtend,

directeur Beleid 
dhr. H.J. Schartman

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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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. Ook kunt u voor meer informatie de 
provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.
Aantekenen van bezwaar schorst het besluit tot verlenen van de 
opdracht niet. Bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem kan een verzoek worden ingediend om een voorlopige 
voorziening te treffen. Het verzoek om een voorlopige voorziening te 
treffen wordt ingesteld bij de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM). Voor het behandelen van 
een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 
Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u 
informatie verkrijgen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
telefoonnummer (023) 888 4444.

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.


