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Verzenddatum

Betreft: Wijziging besluit 13 Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol
(2018)

27 september 2019
Kenmerk

Geacht bestuur,
Op 4 mei 2018 hebben wij uw aanvraag d.d. 15 maart 2018 voor een
ontheffing ex artikel 3.3 eerste lid in samenhang met artikel 3.17,
eerste lid en 3.18 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb)
goedgekeurd. De ontheffing wordt verleend voor behandelen van
nesten in 0-20 kilometer zone (hierna 0-20 km zone) rondom Schiphol
van grauwe gans (Anser anser), brandgans (Branta leucopsis), Canadese
gans (Branta canadensis), kolgans (Anser albifrons), Indische gans
(Anser indicus), nijlgans (Alopochen aeqyptiaca) en verwilderde,
gedomesticeerde en/of hybride gans in al hun verschijningsvormen, in
het belang van de veiligheid van het luchtverkeer op en rond de
luchthaven Schiphol. U verzoekt ons aan het besluit een voorschrift toe
te voegen waarmee gemachtigde uitvoerders ook mede-uitvoerders mee
kunnen nemen.

1045511/1262659

Uw kenmerk

Besluit
Wij wijzigen ons besluit van 4 mei 2018 met kenmerk
1045511/1076299 als volgt:
In de voorschriften wordt een nieuw voorschrift 2a tussengevoegd
luidende:


2a. De conform voorschrift 2 gemachtigde uitvoerders kunnen
zich bij het gebruik van de machtiging laten bijstaan door
maximaal vier mede-uitvoerders. Het aantal mede-uitvoerders
dient vooraf, bij de elektronische mededeling als bedoeld in
voorschrift 5, te worden aangegeven. Achteraf dient in het
jaarverslag als bedoeld in voorschrift 4 te worden aangegeven
hoeveel gemachtigde uitvoerders en mede-uitvoerders er
daadwerkelijk hebben uitgevoerd.

Overwegingen
Gelet op de door u aangeleverde informatie en onze afwegingen
concluderen wij dat de voorschriften van ons besluit van 4 mei 2018
met kenmerk 1045511/1076299 dienen te worden aangevuld.
Mede-uitvoerders
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Voorschrift 2 van ons besluit van 4 mei 2018 met kenmerk
1045511/1076299 (ontheffing 13 (2018)) luidt als volgt:
2. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland kan uitvoerders
door middel van een machtiging gebruik laten maken van deze
ontheffing. De gemachtigde dient daarom - tezamen met de
machtiging - een kopie van dit besluit van de
Faunabeheereenheid te ontvangen.
In voorschrift 2 van ontheffing 13 (2018) is bepaald dat de
"doormachtiging" van de uitvoering van deze ontheffingen door u kan
plaatsvinden aan uitvoerders. Dit betekent dat het gebruik van de
genoemde ontheffing door anderen dan de in de voorschriften
genoemde personen, door u genoemd: mede-uitvoerders, niet mogelijk
is. Inmiddels is gebleken dat het ontbreken van de doormachtiging aan
mede-uitvoerders tot praktische problemen leidt. Op basis van deze
conclusie en met inachtneming van uw verzoek wijzigen wij de
ontheffing dan ook zodanig dat het gebruik daarvan ook kan worden
''doorgemachtigd" aan mede-uitvoerders, zonder dat deze zelfstandig
en individueel beschikken over een doormachtiging. Wij zijn van mening
dat de effectiviteit van de uitvoering van de genoemde ontheffing kan
worden verhoogd door het gebruik door mede-uitvoerders mogelijk te
maken. Om deze reden is het gebruik van de ontheffing door medeuitvoerders sinds 26 maart 2019 dan ook al mogelijk gemaakt
doormiddel van een gedoogbesluit (kenmerk RUD.275836). Met
onderhavig besluit komt er een einde aan deze gedoogsituatie omdat
het gebruik van de ontheffing door mede-uitvoerders middels dit
wijzigingsbesluit formeel wordt opgenomen in de ontheffing (Wnb
besluit 13 (2018)).
Om deze reden is het gebruik van de ontheffing door mede-uitvoerders
sinds 26 maart 2019 mogelijk gemaakt doormiddel van het door ons
aan u afgegeven besluit van 26 maart 2019 (kenmerk RUD.275836).
Met onderhavig besluit, waarmee in de voorschriften van ons besluit
van 4 mei 2018 met kenmerk 1045511/1076299 een nieuw voorschrift
2a wordt tussengevoegd, komt er een einde aan deze gedoogsituatie.
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 NoordHolland via 023-514 3143.

Hoogachtend,

directeur Beleid
dhr. H.J. Schartman
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Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Rechtsbescherming
U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit,
kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van
verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij
gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris
van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.
Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
•
uw naam, adres, postcode en woonplaats;
•
de datum;
•
over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit
besluit bijsluiten);
•
de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
•
uw handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit
niet.
Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U
kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer
informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling
van het verzoek wordt griffierecht geheven.
De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor
meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch
contact opnemen met provincie Noord-Holland.
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