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Hierbij ontvangt u een beschikking waarbij wij u een vergunning
verlenen op grond van artikel 1 9d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet
1998 (hierna: Nb-wet). Uw vergunningaanvraag heeft betrekking op
populatiebeheer ten behoeve van het voorkomen van landbouwschade
door de soorten grauwe gans, brandgans, kolgans, nijlgans, rietgans en
Canadese gans in en nabij het Natura 2000-gebied "Polder Zeevang"
conform bijbehorende Uitvoeringsplan, met uitzondering van de
beoogde maatregelen in de maand oktober. Deze aanvraag is door ons
ontvangen op 1 2 maart 201 5. De ontvangst van deze aanvraag is door
ons bevestigd bij brief van 1 3 maart 201 5.
Besluit
Wij verlenen u hierbij een vergunning conform artikel 1 9d, lid 1 van de
Nb-wet voor de uitvoering van populatiebeheer ten behoeve van het
voorkomen van landbouwschade, in en nabij het Natura 2000 gebied
"Polder Zeevang" van de soorten grauwe gans, brandgans, kolgans,
nijlgans, rietgans en Canadese gans conform het overgelegde
Uitvoeringsplan (ons kenmerk 610093), dit met uitzondering van
maatregelen in de maand oktober. Effecten van de maatregelen in die
maand hebben thans onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing en
kwantificering van de effecten. Mogelijke significant negatieve effecten
in die maand zijn nu niet uit te sluiten en daarom conform voorschriften
niet toegestaan.
Met deze vergunning wordt het mogelijk gemaakt om de relevante
ontheffingen op basis van de Ff-wet óók te gebruiken binnen en nabij
de grenzen van een Natura 2000-gebied.
De Faunabeheereenheid kan jachtaktehouders en grondgebruikers
(hierna: gemachtigde) toestemming verlenen tot gebruik van deze
vergunning. De gemachtigde mag zich laten vergezellen door medeuitvoerders.
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Voorschriften en beperkingen
7. De gemachtigde dient - tezamen met de toestemming - een
kopie van de vergunning en bijbehorend Uitvoeringsplan (ons
kenmerk 610093) te ontvangen van de Faunabeheereenheid.
2. De gemachtigde dient ervoor zorg te dragen dat medeuitvoerders een kopie van deze vergunning én van het
Uitvoeringsplan zijn verstrekt. De gemachtigde en medeuitvoerders dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van het
Uitvoeringsplan en de vergunning.
3. Een kopie van de vergunning en van het Uitvoeringsplan dienen
(naast de bescheiden op grond van de Ff-wet ontheffing)
aantoonbaar aanwezig te zijn op of nabij het veld waar de
gemachtigde en de mede-uitvoerders gerechtigd tot uitvoering
zijn.
4. De uitvoering van het populatiebeheer vindt, met uitzondering
van maatregelen in de maand oktober, plaats op de wijze zoals
door u is weergegeven in het door u overgelegde
Uitvoeringsplan (ons kenmerk 610093) en conform het gestelde
in deze vergunning.
5. De uitvoering vindt enkel plaats van zonsopkomst tot
zonsondergang in de periode van 1 februari tot 1 oktober.
6. In tegenstelling tot wat genoemd is in het uitvoeringsplan, is het
de faunabeheereenheid die toe ziet dat de
gecompartimenteerde wijze van uitvoering conform
Uitvoeringsplan aantoonbaar voorafgaand aan de uitvoering
wordt gecoördineerd door één partij middels een logboek welke
op verzoek aan de toezichthouder getoond dient te worden.
7. Het gebruik van deze vergunning mag niet eerder plaatsvinden
dan dat de gemachtigde hiervan ten minste één uur vóór
aanvang van de uitvoering melding heeft gedaan van de naam
van de uitvoerder, de datum, het tijdstip van uitvoering, het
betreffende Natura2000-gebied en het gebiedsnummer, de uit
te voeren maatregel/activiteit en eventuele bijzonderheden, bij
de sector Handhaving van de provincie Noord-Holland (email
adres: meldenffw@noord-holland.nl) conform het bijgevoegde
meldingsformulier of telefonisch via het Servicepunt SVT, tel nr.
0800-9986734. Mocht er na de melding een wijziging of
annulering plaatsvinden dan dient dit, voor het tijdstip aanvang
uitvoering van de oorspronkelijke melding gemeld te worden
bij het bovengenoemde e-mail adres of servicepunt.
Het-niet naleven van deze voorschriften en beperkingen kan, naast
eventuele intrekking van de vergunning, strafvervolging tot gevolg
hebben.
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Geldigheid van de vergunning
De vergunning is geldig vanaf de datum van ontvangst, gedurende de
looptijd van het huidige Fauna Beheerplan. Hiermee is de looptijd van
de vergunning tot maximaal 31 december 2019, of zo veel eerder als er
een nieuw Fauna Beheerplan wordt vastgesteld.
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A. Onderwerp aanvraag
Op grond van de Ff-wet heeft ons College aan Stichting
Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem meerdere ontheffingen
afgegeven welke zien op populatiebeheer ten behoeve van het
voorkomen van landbouwschade van diverse ganzensoorten. Wanneer
dit populatiebeheer plaatsvindt binnen of nabij de grenzen van Natura
2000-gebieden kan dit eventueel leiden tot verstoring van de voor die
gebieden geldende instandhoudingsdoelen. Op grond van artikel 1 9d
van de Nb-wet is dat verboden indien daarvoor geen vergunning is
verkregen.
De onderhavige vergunning is een dergelijke vergunning op grond van
artikel 1 9d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1 998. Op grond van
deze vergunning is het toegestaan om de op grond van de Ff-wet ten
behoeve van populatiebeheer afgegeven ontheffingen én de op grond
van artikel 65 van de Ff-wet ten behoeve van populatiebeheer afgegeven
Landelijke vrijstelling, te gebruiken binnen en nabij de grenzen van het
Natura2000-gebied Polder Zeevang.
Conform het door u overgelegde Uitvoeringsplan zal het
populatiebeheer van grauwe gans, brandgans, kolgans, rietgans,
nijlgans en Canadese gans worden geëffectueerd door middel van
nestbehandeling alsmede door middel van afschot, voor zover hiervoor
ontheffingen of aanwijzingen conform artikelen 67 of 68 Ff-wet zijn
verleend en conform het door u ingediende Uitvoeringsplan, met
uitzondering van de maand oktober.
Conform dit Uitvoeringsplan worden verschillende typen
beheermaatregelen beschreven, het gaat hierbij om:
- afschot koppelvormende ganzen (1 februari - 1 april);
- legselbehandeling (2-3 x per jaar van 1 maart - 1 5 april);
- afschot (1 maart - 1 november).
De werkwijze staat op kaart aangegeven in de bijlagen van het
Uitvoeringsplan waarbij de volgende uitgangspunten worden gebruikt.
• Het afschot vindt in het gehele gebied niet plaats in november
t/m januari, vanwege de aanwezigheid van belangrijke aantallen
doelsoorten. Hierbij hanteren wij de periode oktober t/m
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januari, aangezien onvoldoende is onderbouwd en
gekwantificeerd dat in de maand oktober significant negatieve
effecten zijn uit te sluiten.
• (Koppel-) Afschot wordt gezoneerd uitgevoerd, waarbij per
gebiedsdeel maximaal 1 dagdeel per week door maximaal 6
personen uitvoering plaatsvindt.
• (Koppel-) Afschot mag niet hetzelfde dagdeel op de aanliggende
gebieden worden uitgevoerd, zoals weergegeven in de bijlagen
van het Uitvoeringsplan. Een aanliggend gebied is een gebied
dat op de grens een ander gebied raakt.
• De maatregelen worden aantoonbaar voorafgaand aan de
uitvoering gecoördineerd uitgevoerd door één partij, waar de
Faunabeheereenheid op toe zal zien.
• (Koppel-) Afschot vindt in de periode 1 maart - 21 juni niet
plaats in deelgebieden met slaapplaatsen of broedgebieden van
de grutto en foerageer-/rustgebieden van de kleine zwaan zoals
weergegeven op de kaart van de bijlagen van het
Uitvoeringsplan.
• Maatregelen vinden niet plaats in de bufferzones, zoals
weergegeven in bijlage 3 van het Uitvoeringsplan
De uitvoering van de maatregelen zijn nader toegelicht in hoofdstuk 4
van het Uitvoeringsplan.
Flora- en faunawet
De Nb-wet aanvraag betreft de grauwe gans, de brandgans, de
Canadese gans en de Nijlgans en verwilderde gedomesticeerde en/of
hybride soorten in al hun verschijningsvormen. Voor de rietgans
en de kolgans geldt de aanvraag uitsluitend voor legselbehandeling. Het
afschot zal plaatsvinden op grond van de hiervoor geldende ontheffing
ex artikel 68 van de Ff-wet voor de brandgans, kolgans en de grauwe
gans. Voor de nijlgans dient het afschot op grond van de voorwaarden
uit een aanwijzing ex artikel 67 Ff-wet mogelijk te zijn gemaakt. Voor
populatiebeheer van de Canadese gans is een landelijke vrijstelling
afgegeven ten behoeve van landbouwschade, op grond van artikel 65
Ff-wet.
Deze Nb-wet vergunning laat onverlet dat populatiebeheer ten behoeve
van landbouwschade van de soorten grauwe gans, brandgans, kolgans,
rietgans, nijlgans, Canadese gans slechts mag plaats vinden indien
daarvoor op grond van de Ff-wet een aanwijzing of ontheffing is
verleend.
Nijlgans en verwilderde gedomesticeerde en/of hybride ganzen
De Nijlgans en verwilderde gedomesticeerde en/of hybride ganzen in al
hun verschijningsvormen zijn zogenaamde exoten en vallen daarmee
buiten de bescherming van de Flora- en faunawet. Deze exoten kunnen
derhalve zonder Flora- en faunawetontheffing worden bestreden. Dat
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geldt echter niet voor de bestrijding met het geweer. Indien de exoten
met het geweer worden bestreden dient daarvoor een aanwijzing op
grond van artikel 67, Flora- en faunawet te zijn afgegeven.
Wij wijzen u er in dit kader nadrukkelijk op dat er voor de bestrijding
van genoemde exoten met het geweer op het moment van het verlenen
van deze vergunning geen Flora- en faunawet aanwijzing is afgegeven.
Deze exoten kunnen derhalve op het moment van afgifte van deze
vergunning niet met het geweer worden bestreden en wij wijzen u er
nadrukkelijk op dat deze vergunning op grond van de Nb-wet dat
evenmin mogelijk maakt.

B. Wettelijk kader Nbwet
Bevoegdheid tot vergunningverlening
Op grond van artikel 2, lid 1, in samenhang met artikel 1 9d, lid 1, van
de Nb-wet zijn gedeputeerde staten van de provincie waarin een Natura
2000-gebied geheel of grotendeels is gelegen, het bevoegd gezag ten
aanzien van de beoordeling van een aanvraag om vergunning als
bedoeld in artikel 1 9d, lid 1, van de Nb-wet. In uitzondering hierop is de
Minister van EZ bevoegd om te besluiten op een vergunningaanvraag
die betrekking heeft op handelingen die zijn opgenomen in het Besluit
vergunningen Nb-wet. Omdat de door u aangevraagde vergunning geen
betrekking heeft op een zodanige activiteit, is ons College het bevoegd
gezag voor de beslissing op uw aanvraag.
Beoordeling aanvraag
Op grond van artikel 1 9d, lid 1, van de Nb-wet is een vergunning vereist
voor het uitvoeren van projecten of andere handelingen die de kwaliteit
van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura
2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect
kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten
of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende
gebied kunnen aantasten.

Natuurlijke kenmerken van het gebied
Het gebied 'Polder Zeevang' is bij besluit van 29 september 2005
aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in Richtlijn
79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april
1 979 inzake het behoud van de vogelstand (hierna: de Vogelrichtlijn).
Het gebied 'Polder Zeevang' is aangewezen voor de volgende soorten
welke worden beschermd op grond van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn
79/409/EEG:
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Verder is het gebied aangewezen voor de volgende andere geregeld
voorkomende trekvogels waarvoor het gebied van betekenis is als
broed-, rui- en/of overwinteringsgebied en rustplaatsen in hun
trekzones (artikel 4.2, Richtlijn 79/409/EEG):
Niet-

Omvang

Omvang

Draagkracht

Staat van

broedvogel

leefgebied

leefgebied

Seizoen gem.

instandhouding

A04I

Behoud

1.000

kolgans

Behoud

Positief

A043

grauwe gans

Behoud

Behoud

190

Positief

A050

smient

Behoud

Behoud

12.400

Negatief

Al 42

kievit

Behoud

Behoud

2.200

Gelijk

Al 56

grutto

Behoud

Behoud

790

Negatief

Al 60

wulp

Behoud

Behoud

210

Negatief

C. Inhoudelijke beoordeling aanvraag
De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging
vindt plaats in 3 stappen:
1. identificeren mogelijke negatieve effecten;
2. toets aan de instandhoudingsdoelstellingen;
3. bepalen van cumulatieve effecten vanwege de uitvoering van
andere activiteiten.
Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van
de bij de vergunningaanvraag ingediende rapporten en overige
informatiebronnen:
• "Uitvoeringsplan beheer jaarrond verblijvende ganzen Natura
2000-gebied Polder Zeevang" (Natuurlijk! Fauna Advies en
Altenburg & Wymenga 201 5).
• het rapport "Schadebestrijding ganzen en vos in en nabij Natura
2000-gebieden", (Tauw 2012 hierna: Tauw-rapport).
• het rapport 'Ganzenbeheer in Noord-Holland, Gevoeligheid voor
kwalificerende waarden' van Altenburg & Wymenga (201 5).
• Beheerplan Natura 2000 Polder Zeevang.
• Canzenbeheerplan NH 201 5-2020 (201 5).
• profielen document grauwe gans (A043, synbiosys Alterra)
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Ad 1 Identificeren mogelijke negatieve effecten
Mogelijke effecten bestaan uit de optische en akoestische verstorende
effecten op de kwalificerende vogelsoorten door betreding en/of
afschot. Het effect van verstoring hangt samen met de routes die
gevolgd worden en de frequentie van terreinbezoeken. Het effect van
afschot op vogels is dat deze binnen hun verstoringsafstand kunnen
wegvliegen, wegzwemmen of wegduiken in de vegetatie (A&W 201 5).
De verstoringsreacties kunnen echter van situatie tot situatie sterk
verschillen. De effecten van verstoringsincidenten op het aantal vogels
dat in een gebied verblijft blijkt niet uit vastgestelde
verstoringsafstanden, omdat niet duidelijk is of vogels na een
verstoring weer terugkeren. Het daadwerkelijke effect is afhankelijk van
het gebruikte materiaal, de gevolgde werkwijze, de intensiteit,
frequentie en duur van de activiteit, de gevoeligheid van de betrokken
soorten, het landschapstype en de beschikbaarheid van alternatieve
uitwijkgebieden of rustgebieden.
Een negatief effect op het aantal vogels in het gebied als geheel kan
voorkomen worden mits het gebied voldoende alternatieve rustplaatsen
kent en niet dagelijks betreding en/of afschot plaatsvindt, maar
hoogstens één maal per week per deelgebied.
Ad 2 Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen
De aanvraag betreft populatiebeheer op de in het uitvoeringsplan
omschreven wijze. Uit het Uitvoeringsplan blijkt dat het populatiebeheer
op die wijze geen effect heeft op de instandhoudingsdoelen. Enkel voor
populatiebeheer van de ganzen in de maand oktober is naar onze
mening onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd en gekwantificeerd
dat afschot van de aanwezige kwalificerende ganzen geen kans geeft op
een significant effect. De maand oktober is dan ook conform voorschrift
4 en 5 uitgesloten van populatiebeheer waardoor wij met zekerheid
kunnen stellen dat significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstelling zijn uitgesloten.
Beheerplan
Voor het Natura 2000-gebied "Polder Zeevang" is een beheerplan als
bedoeld in artikel 19a van de Nb-wet vastgesteld. Populatiebeheer ter
voorkomen van landbouwschade door ganzen is niet in dit beheerplan
geregeld, zodat het beheerplan bij de beoordeling van deze aanvraag
enkel als bron van informatie kan worden betrokken.
Effectanalyse
Niet-broedvogels
Het Natura 2000-gebied Polder Zeevang is alleen aangewezen als
overwinteringsgebied en rustplaats in de trek zone van
trekvogelsoorten. Daarom zijn met name de leefgebieden in de
trekperiode van deze vogel van belang. Voor Polder Zeevang zijn de
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volgende niet-broedvogels aangewezen: kolgans, grauwe gans,
brandgans, kievit, smient, grutto, wulp, kleine zwaan, en goudplevier.
Hiervan bevinden de laatste vijf soorten zich onder het
instandhoudingsdoel. De niet-broedvogels hebben voor hun omvang en
kwaliteit van hun leefgebied een behoudsdoelstelling.
Populatiebeheer zal overdag en gecompartimenteerd plaatsvinden
conform kaartmateriaal van bijlage 2 uit het Uitvoeringsplan.
Populatiebeheer vindt conform voorschrift 4 en 5 niet plaats in de
meest kwetsbare overwinteringsperiode voor deze niet-broedvogels (1
oktober tot 1 februari).
Op basis van bij de vergunningaanvraag ingediende rapporten en de
eerder genoemde overige informatiebronnen kan het volgende gesteld
worden over de effecten op de niet-broedvogels.
- Kleine zwaan
De instandhoudingsdoelstelling voor de kleine zwaan is behoud
omvang en kwaliteit leefgebied voor 30 vogels (seizoensgemiddelde).
De kleine zwaan is conform beheerplan in de periode 2006/2011 van
november tot en met februari aangetroffen in de Polder Zeevang met
een seizoensgemiddelde van 0-5 vogels. In 2011 en 201 2 zijn er geen
kleine zwanen meer aangetroffen in Polder Zeevang'. De aantallen van
de kleine zwaan bevindt zich daarmee onder het instandhoudingsdoel.
De Polder Zeevang heeft voor de kleine zwaan een functie als
foerageergebied. De kleine zwaan foerageert daar op natte, vaak
ondergelopen graslanden nabij het Markermeer ten oosten van de
N247. De kleine zwaan heeft een voorkeur voor specifieke locaties in
het gebied. Deze bekende foerageergebieden zijn conform
Uitvoeringsplan (bijlage 2) uitgesloten van koppelafschot. Mogelijke
effecten van verstoring van de foeragerende kleine zwaan in de maand
februari door koppelafschot van de gans wordt tot een minimum
beperkt door het uitsluiten van de bekende foerageergebieden en door
intensief populatiebeheer te voorkomen door zonering in tijd en plaats
zoals verwoord in het Uitvoeringsplan. Geconcludeerd kan worden dat
de kans op verstorende effecten op de foeragerende zwaan in de maand
februari tot een minimum is beperkt. Significant verstorende effecten
op de foeragerende kleine zwaan zijn met zekerheid uit te sluiten.
Grutto
De instandhoudingsdoelstelling voorde grutto is behoud van omvang
en kwaliteit van het leefgebied voor 790 vogels (seizoensgemiddelde).
Conform het beheerplan is er in de periode 2006/2011 een
seizoensgemiddelde aangetroffen van 350-624 vogels. In 201 2 is dat
aantal flink gedaald tot een aantal van 330'. Deze aantallen bevinden

' Netwerk ecologische monitoring SOVON/RWS/CBS)
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zich daarmee onder het instandhoudingsdoel. De Polder Zeevang is
alleen voor de doortrekkende grutto's aangewezen, de aanwijzing heeft
dus geen betrekking op de broedende vogels. Voor de doortrekkende
grutto heeft het gebied een functie als slaapplaats en foerageergebied,
welke zich bevinden op de pias-dras locaties in de Polder Zeevang. De
grutto foerageert overdag en rust 's avonds. Ze zijn gevoelig voor
verstoring door geluid en optische verstoring door betreding. De
activiteiten van afschot en legselbehandeling vinden conform
Uitvoeringsplan tussen zonsopkomst en zonsondergang plaats,
waardoor verstoring van de rustende grutto wordt voorkomen. De plasdra's gebieden zijn in kaart gebracht en deze terreinen en directe
omgeving zijn conform Uitvoeringsplan volledig uitgesloten van de
maatregel afschot en eierbehandeling. Een groot deel van de grutto's
broedt ook in de Polder Zeevang en dan met name in de terreinen van
SBB. De percelen van SBB en directe omgeving zijn conform
Uitvoeringsplan in de broedperiode van 1 5 maart tot 21 juni uitgesloten
van de maatregel afschot. Tevens is in het Uitvoeringsplan vastgelegd
dat het populatiebeheer gezoneerd plaatsvindt, waardoor voldoende
onverstoord leefgebied aanwezig blijft. Hierdoor zijn effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen met zekerheid te voorkomen.
Geconcludeerd kan worden dat mogelijke effecten van verstoring van de
grutto door afschot en betreding tot een minimum wordt beperkt door
o.a. het uitsluiten van de rustgebieden en intensief populatiebeheer te
voorkomen door zonering in tijd en plaats zoals verwoord in het
Uitvoeringsplan. Significante verstorende effecten op de doortrekkende
grutto zijn met zekerheid uit te sluiten.
- Wulp
De instandhoudingsdoelstelling voor de wulp is behoud van omvang en
kwaliteit van het leefgebied voor 210 vogels (seizoensgemiddelde).
Conform het beheerplan is er in de periode 2006/201 1 een
seizoensgemiddelde aangetroffen van 75-1 54 vogels. In 201 2 is dat
aantal gestegen naar een aantal van 1 58'. Deze aantallen bevinden zich
daarmee echter nog onder het instandhoudingsdoel. De wulp is
conform het beheerplan het gehele jaar aanwezig in de Polder Zeevang.
Voor deze soort is het Natura 2000-gebied alleen aangewezen als
overwinteringsgebied en rustplaats in de trek zone van
trekvogelsoorten, daarom zijn met name de leefgebieden in de
trekperiode van deze vogel van belang. Overwinterende en
doortrekkende wulpen zijn in het najaar en de wintermaanden rustend
in de plas-drasgebieden van Polder Zeevang aan te treffen. Door de
combinatie van de natuurreservaten van Staatsbosbeheer en de
agrarische beheerde graslanden die matig intensief tot intensief worden
bemest, is het gehele Natura 2000-gebied echter een uitstekend
leefgebied voor de wulp. In totaal kunnen ongeveer 1100 wulpen
aanwezig zijn op rustplaatsen in de Polder Zeevang (profieldocument,
ministerie van LNV, 2008).
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Populatiebeheer vind niet plaats in en nabij de rustgebieden (plasdrasgebieden) en tevens niet in en nabij de terreinen van SBB in de
broedperiode van 1 5 maart tot 21 juni. Door de gezoneerde wijze van
uitvoering blijft er in de Polder Zeevang voldoende onverstoord
foerageerruimte beschikbaar waar geen populatiebeheer zal
plaatsvinden.
Geconcludeerd kan worden dat mogelijke effecten van verstoring van de
wulp door afschot en betreding tot een minimum wordt beperkt door
o.a. het uitsluiten van de rustgebieden en door intensief
populatiebeheer te voorkomen door zonering in tijd en plaats, zoals
verwoord in het Uitvoeringsplan. Significante verstorende effecten op de
doortrekkende wulp zijn met zekerheid zijn uit te sluiten.
- Smient
De instandhoudingsdoelstelling voor de smient is behoud van omvang
en kwaliteit van het leefgebied voor 1 2.400 vogels
(seizoensgemiddelde). Conform het beheerplan is er in de periode
2006/2011 een seizoensgemiddelde aangetroffen van 7871 -1 5.01 8
vogels, waarbij de aantallen in de loop der jaren afnamen. In 2012 is
weer een aantal vastgesteld van 10.41 3'. Deze aantallen bevinden zich
daarmee echter nog steeds onder het instandhoudingsdoel. De
aanwijzing van de smient heeft alleen betrekking op de trekvogels,
waarbij hij voornamelijk in de maanden oktober tot en met maart in het
Natura 2000-gebied aanwezig is. Van de smient kunnen incidenteel
enkele exemplaren in september en april aanwezig zijn. De smient gaat
zowel lokaal als landelijk in aantallen achteruit, oorzaken van de
achteruitgang in Polder Zeevang liggen daarom ook elders. De
belangrijkste rustplaatsen van de smient bevinden zich op de meertjes
in het westelijk deel van het gebied; elders in het gebied wordt ook op
brede vaarten en ondergelopen percelen gerust. Overdag worden
foeragerende smienten vooral in de centrale delen van de polders
aangetroffen maar 's nachts worden ook percelen dichterbij wegen en
bebouwing bezocht (Landschap Noord-Holland, 201 0). Ook buiten het
Natura 2000-gebied is veel geschikt leefgebied voor de smient
aanwezig, waardoor veel smienten ook buiten het Natura 2000-gebied
foerageren en rusten en daarmee een afname binnen het Natura 2000gebied veroorzaken. In de huidige situatie is voldoende geschikt
leefgebied aanwezig. Mogelijke effecten van verstoring van de smient
zijn er in de maanden september, februari en maart. De belangrijkste
concentraties van de smient bevinden zich op twee locaties in het
gebied (zie figuur 2.9 A&W 201 5). De westelijke concentratie van de
smient bevindt zich in een gebied waar geen of weinig ganzen broeden.
Ten tijde van de verstoring voor koppelafschot zijn er voldoende
uitwijkingsmogelijkheden voor de smienten. Aangezien alle activiteiten
conform Uitvoeringsplan overdag plaatsvinden en de smient 's nachts
foerageert, zijn effecten beperkt tot verstoring van dagrustplaatsen.
Door de gecompartimenteerde werkwijze van het populatiebeheer
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conform Uitvoeringsplan en de aanwezigheid van voldoende
alternatieve dagrustplaatsen zoals het Markermeer heeft
populatiebeheer geen significant effect op de instandhoudingsdoelen.
Grauwe gans
De instandhoudingsdoelstelling voor de grauwe gans is behoud van
omvang en kwaliteit van het leefgebied voor 190 vogels
(seizoensgemiddelde). Conform het beheerplan is er in de periode
2006/2011 een seizoensgemiddelde aangetroffen van 540-1 382 vogels,
waarbij de aantallen in de loop der jaren toenamen. In 201 2 is het
aantal verder gestegen naar 1 9 2 1 D e aantallen bevinden zich ruim
boven het instandhoudingsdoel (ongeveer lOx hoger). Conform
beheerplan is de grauwe gans oorspronkelijk een wintergast in de
Polder Zeevang, maar de soort is tegenwoordig jaarrond aan te treffen.
De grauwe gans kan ook in de zomer in hoge aantallen (meer dan 1000)
worden aangetroffen en broedt tevens in het gebied. De Polder Zeevang
is echter alleen aangewezen als overwinteringsgebied van de grauwe
gans en rustplaats in de trek zone van trekvogelsoorten (art. 4.2
Vogelrichtlijn). De soort rust in de Polder Zeevang en op het
Markermeer. In tegenstelling tot andere ganzen is het voorkomen van
de grauwe gans niet geconcentreerd in de oostelijke percelen, maar
komt de soort verspreid over de Polder Zeevang voor. Het gehele gebied
wordt hierbij door de grauwe gans als foerageergebied gebruikt, zowel
de agrarische graslandpercelen als de natuurterreinen van
Staatsbosbeheer.
De overwinter- en trekperiode van de grauwe gans loopt van oktober tot
en met maart. Door populatiebeheer in februari tot en met september is
er overlap in tijd in de maanden februari en maart. De maatregel
koppelafschot is gericht op populatiereductie van overzomerende
ganzen. In het gebied bevinden zich in de maand februari ook nog
overwinterende brandganzen en grauwe ganzen. Op grond van gedrag
zijn de overzomerende en overwinterende ganzen goed te
onderscheiden (van der Hut & Bruinzeel 201 5). Overwinterende ganzen
houden zich op in groepen, ze zijn niet territoriaal en niet agressief
naar soortgenoten. Als groep kunnen ze makkelijk uitwijken naar
andere percelen en gebieden. Koppelvormende (overzomerende)
ganzen zonderen zich als stel af van de groep, gedragen zich
territoriaal ten opzichte van soortgenoten en zullen na verstoring snel
terugkeren naar hun oorspronkelijke locatie (de beoogde nestlocatie).
Tevens hebben ze de neiging zich te verstoppen in hogere vegetatie
(overwinterende ganzen zullen juist altijd zoveel mogelijk open
vegetatie prefereren). Afschot van koppelvormende ganzen zal conform
Uitvoeringsplan alleen plaatsvinden als het ganzenkoppel
bovengenoemd gedrag vertoont. Het is niet uit te sluiten dat
abusievelijk een koppel, behorend tot de overwinterende populatie,
wordt geschoten. De laatste telling gaf aan dat in het gebied 1 921
grauwe ganzen (lOx het instandhoudingsdoel) aanwezig waren. Een
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significant effect op de instandhoudingsdoelen zou kunnen
plaatsvinden indien de draagkracht van het gebied wordt aangetast of
indien de aantallen in de wijdere omgeving van het Natura-2000 gebied
dermate laag worden dat de bestaande draagkracht niet benut kan
worden. De draagkracht van het N2000-gebied wordt door de
beheersmaatregelen niet aangetast. Er worden geen maatregelen
uitgevoerd die de foerageerfunctie en/of de rustfunctie van het gebied
aantasten. Gedurende het gehele jaar blijft het voedselaanbod
gegarandeerd: rust en veiligheid in het gebied zal in de periode
oktober-januari niet worden aangetast en verstoring van rust en
veiligheid zal in de periode februari tot oktober (koppelafschot en
afschot) gezoneerd en gereguleerd in ruimte en tijd plaatsvinden. De
draagkracht van het gebied voor grauwe ganzen wordt hiermee niet
aangetast. De beheersmaatregelen hebben geen significant negatief
effect op de instandhoudingsdoelen van grauwe ganzen in het
gebied.
De koppelvorming vindt plaats vanaf begin februari tot begin april.
Door de gezoneerde wijze van uitvoering blijft er in de Polder Zeevang
voldoende onverstoord foerageerruimte beschikbaar, waar
populatiebeheer niet zal plaatsvinden. Geconcludeerd kan worden dat
mogelijke effecten van verstoring van de grauwe gans door afschot en
betreding tot een minimum wordt beperkt door o.a. intensief
populatiebeheer te voorkomen door zonering in tijd en plaats zoals
verwoord in het Uitvoeringsplan. Significante verstorende effecten op de
doortrekkende gans zijn met zekerheid zijn uit te sluiten.
- Kolgans
De instandhoudingsdoelstelling voor de kolgans is behoud van omvang
en kwaliteit van het leefgebied voor 1000 vogels (seizoensgemiddelde).
Conform het beheerplan is er in de periode 2006/2011 een
seizoensgemiddelde aangetroffen van 1636-2828 vogels, waarbij de
aantallen in de loop der jaren zijn toegenomen. In 201 2 is het aantal
verder gestegen naar 3579' en komt daarmee ver boven het
instandhoudingsdoel. Conform beheerplan heeft de Polder Zeevang
voor de kolgans een functie als foerageergebied. De kolgans foerageert
overdag op de graslanden in het Natura 2000-gebied, in de avond vliegt
de kolgans naar de rustplaatsen op het Markermeer buiten het Natura
2000-gebied. De soort komt in de Polder Zeevang vooral voor in de
agrarisch goed onderhouden graslanden met een matige tot intensieve
bemesting, gebieden met rietlanden en moerasvegetatie worden
gemeden. De kolgans is van oorsprong een wintergast in Nederland, de
soort kan echter ook in de zomer in lagere aantallen worden
aangetroffen. De hoogste aantallen van de soort worden van november
tot en met februari in het Natura2000-gebied aangetroffen. Ten tijde
van aanwijzing tot Vogelrichtlijn gebied in 2005 foerageerde de Kolgans
vooral in het oostelijk deel van het gebied nabij het Markermeer. Door
populatiebeheer in februari tot en met september is er overlap in tijd in
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de maand februari. De maatregel koppelafschot is gericht op
populatiereductie van overzomerende kolganzen. Het gebied is echter
tevens aangewezen voor overwinterende kolganzen. Op grond van
gedrag zijn de overzomerende en overwinterende ganzen goed te
onderscheiden, zoals hierboven beschreven bij de grauwe gans. Het is
niet uit te sluiten dat abusievelijk een tweetal, behorend tot de
overwinterende populatie, wordt geschoten. Echter, onttrekking van een
klein aantal individuen aan de lokale winterpopulatie zal geen effecten
hebben op de instandhoudingsdoelen. De laatste telling gaf aan dat in
het gebied 3579 kolganzen (ruim 3,5x het instandhoudingsdoel)
aanwezig waren. Een significant effect op de instandhoudingsdoelen
zou kunnen plaatsvinden indien de draagkracht van het gebied wordt
aangetast of indien de aantallen in de wijdere omgeving van het NaturaZOOO gebied dermate laag worden dat de bestaande draagkracht niet
benut kan worden. De draagkracht van het N2000-gebied wordt door de
beheersmaatregelen niet aangetast. Er worden geen maatregelen
uitgevoerd die de foerageerfunctie en/of de rustfunctie van het gebied
aantasten. Gedurende het gehele jaar blijft het voedselaanbod
gegarandeerd: rust en veiligheid in het gebied zal in de periode
oktober-januari niet worden aangetast en verstoring van rust en
veiligheid zal in de periode februari tot oktober (koppelafschot en
afschot) gezoneerd en gereguleerd in ruimte en tijd plaatsvinden. De
draagkracht van het gebied voor kolganzen wordt hiermee niet
aangetast. De beheersmaatregelen hebben geen significant negatief
effect op de instandhoudingsdoelen van kolganzen in het gebied.
De koppelvorming vindt plaats vanaf begin februari tot begin april.
Door de gezoneerde wijze van uitvoering blijft er in de Polder Zeevang
voldoende onverstoord foerageerruimte beschikbaar, waar
populatiebeheer niet zal plaatsvinden. Geconcludeerd kan worden dat
mogelijke effecten van verstoring van de kolgans door afschot en
betreding tot een minimum wordt beperkt door o.a. intensief
populatiebeheer te voorkomen door zonering in tijd en plaats zoals
verwoord in het Uitvoeringsplan. Significante verstorende effecten op de
doortrekkende gans zijn met zekerheid zijn uit te sluiten.
- Brandgans
De instandhoudingsdoelstelling voor de brandgans is behoud van
omvang en kwaliteit van het leefgebied voor 70 vogels
(seizoensgemiddelde). Conform het beheerplan is er in de periode
2006/201 1 een seizoensgemiddelde aangetroffen van 339-1 253 vogels,
waarbij de aantallen in de loop der jaren zijn toegenomen. In 201 2 is
het aantal verder gestegen naar 1624' en komt daarmee ver boven het
instandhoudingsdoel. Conform beheerplan heeft de Polder Zeevang een
foerageerfunctie voor de brandgans. De brandgans is van oorsprong
een wintergast in Nederland, echter kan de soort ook in de zomer in
lagere aantallen worden aangetroffen. De hoogste aantallen van de
soort worden van november tot en met februari in het Natura 2000-
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gebied aangetroffen. De brandgans foerageert overdag op de agrarische
graslanden in het Natura 2000-gebied, in de avond vliegt de Brandgans
naar de rustplaatsen op het Markermeer. Ten tijde van aanwijzing tot
Vogelrichtlijn gebied in 2005, foerageerde de brandgans vooral in het
oostelijk deel van het gebied, nabij het Markermeer dat als rustplaats
wordt gebruikt. Door populatiebeheer in februari tot en met september
is er overlap in tijd in de maand februari. De maatregel koppelafschot is
gericht op populatiereductie van overzomerende brandganzen. Het
gebied is echter tevens aangewezen voor overwinterende brandganzen.
Op grond van gedrag zijn de overzomerende en overwinterende ganzen
goed te onderscheiden, zoals hierboven beschreven bij de grauwe gans.
Het is niet uit te sluiten dat abusievelijk een tweetal, behorend tot de
overwinterende populatie, wordt geschoten. Echter, onttrekking van een
klein aantal individuen aan de lokale winterpopulatie zal geen effecten
hebben op de instandhoudingsdoelen. De laatste telling gaf aan dat in
het gebied 1624 brandganzen (ruim 20x het instandhoudingsdoel)
aanwezig waren. Een significant effect op de instandhoudingsdoelen
zou kunnen plaatsvinden indien de draagkracht van het gebied wordt
aangetast of indien de aantallen in de wijdere omgeving van het Natura2000 gebied dermate laag worden dat de bestaande draagkracht niet
benut kan worden. De draagkracht van het N2000-gebied wordt door de
beheersmaatregelen niet aangetast. Er worden geen maatregelen
uitgevoerd die de foerageerfunctie en/of de rustfunctie van het gebied
aantasten. Gedurende het gehele jaar blijft het voedselaanbod
gegarandeerd: rust en veiligheid in het gebied zal in de periode
oktober-januari niet worden aangetast en verstoring van rust en
veiligheid zal in de periode februari tot oktober (koppelafschot en
afschot) gezoneerd en gereguleerd in ruimte en tijd plaatsvinden. De
draagkracht van het gebied voor brandganzen wordt hiermee niet
aangetast. De beheersmaatregelen hebben geen significant negatief
effect op de instandhoudingsdoelen van brandganzen in het
gebied.
De koppelvorming vindt plaats vanaf begin februari tot begin april.
Door de gezoneerde wijze van uitvoering blijft er In de Polder Zeevang
voldoende onverstoord foerageerruimte beschikbaar, waar
populatiebeheer niet zal plaatsvinden. Geconcludeerd kan worden dat
mogelijke effecten van verstoring van de brandgans door afschot en
betreding tot een minimum wordt beperkt door o.a. intensief
populatiebeheer te voorkomen door zonering in tijd en plaats zoals
verwoord in het Uitvoeringsplan. Significante verstorende effecten op de
doortrekkende gans zijn met zekerheid zijn uit te sluiten.
- Kievit
De instandhoudingsdoelstelling voor de kievit is behoud van omvang en
kwaliteit van het leefgebied voor 2200 vogels (seizoensgemiddelde).
Conform het beheerplan is er in de periode 2006/2011 een
seizoensgemiddelde aangetroffen van 1 767-4983 vogels, waarbij er een

582344/582525

16 120

neerwaartse trend is gezien. In 201 2 is het aantal echter weer gestegen
naar 4568' en ligt daarmee ruim boven het instandhoudingsdoel.
Conform beheerplan is de kievit het gehele jaar aanwezig in de Polder
Zeevang. Voor deze soort is het Natura 2000-gebied alleen aangewezen
als overwinteringsgebied en rustplaats in de trek zone van
trekvogelsoorten. Daarom zijn met name de leefgebieden in de
trekperiode van deze vogel van belang. Overwinterende en
doortrekkende kieviten zijn in september tot februari in de Polder
Zeevang aan te treffen. Het gebied dient als foerageergebied en als
rustplaats. De soort foerageert in agrarisch gebied zowel op graslanden
als op akkers. Bij graslanden bestaat een voorkeur voor kort gras, dus
voor beweid of regelmatig gemaaid grasland. Rusten doen groepen
kieviten vaak op structuurrijke terreinen, zoals omgeploegde akkers of
oude weilanden, of op open, nat vlak terrein zoals drooggevallen
slikvlakten en ondiep water. Buiten de broedtijd is het activiteitsritme
van de kievit afhankelijk van de maancyclus. Bij volle maan foerageert
de kievit vooral 's nachts, bij nieuwe maan foerageert hij ook veel
overdag (profieldocument, ministerie van LNV, 2008). De kievit is
daarom zowel overdag als na zonsondergang in het gebied aan te
treffen. Door populatiebeheer is er een overlap in tijd in de maand
september. Door de gecompartimenteerde wijze van uitvoering conform
Uitvoeringsplan, blijft er in de Polder Zeevang echter voldoende
onverstoorde rust- en foerageerruimte beschikbaar, waar
populatiebeheer niet zal plaatsvinden.
Geconcludeerd kan worden dat mogelijke effecten van verstoring van de
kievit door afschot en betreding tot een minimum wordt beperkt door
o.a. intensief populatiebeheer te voorkomen door zonering in tijd en
plaats zoals verwoord in het Uitvoeringsplan. Significante verstorende
effecten in de trekperiode van deze vogel zijn met zekerheid zijn uit te
sluiten.
Goudplevier
De instandhoudingsdoelstelling voor de goudplevier is behoud van
omvang en kwaliteit van het leefgebied voor 790 vogels
(seizoensgemiddelde). Conform het beheerplan is er in de periode
2006/201 1 een seizoensgemiddelde aangetroffen van 382-1643 vogels.
Waar in de voorgaande jaren een neerwaartse trend is gezien, zijn in
201 2 weer 1 395' exemplaren gezien. Daarmee ligt het aantal
goudplevieren ruim boven het instandhoudingsdoel. De Polder Zeevang
heeft voor de goudplevier een functie als foerageergebied en als
rustgebied, waar de soort uitrust op de natte graslanden. Het
foerageergebied bestaat vooral uit de agrarische graslanden met korte
grazige vegetatie. Door de aanwezigheid van natte graslanden en de
openheid van het landschap is de Polder Zeevang is een uitstekend
leefgebied voor de goudplevier. De goudplevier is een wintergast en
doortrekker, de hoogste aantallen zijn in het najaar en in de
wintermaanden september t/m januari in de Polder Zeevang aan te
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treffen. Nederland wordt tijdens strenge winters verlaten. Net als de
Smient komen de overwinterende goudplevieren als eerste aan op de
percelen van Staatsbosbeheer, hierna verspreiden ze zich over het de
gehele Polder Zeevang. Bij populatiebeheer in het gebied is er een
overlap in tijd en plaats mogelijk in de maand september.
Door de gecompartimenteerde wijze van uitvoering conform
Uitvoeringsplan, blijft er in de Polder Zeevang echter voldoende
onverstoorde rust- en foerageerruimte beschikbaar, waar
populatiebeheer niet zal plaatsvinden. Geconcludeerd kan worden dat
er geen verstorende effecten op de goudplevier plaatsvinden.
Significant verstorende effecten op de goudplevier zijn met zekerheid
uit te sluiten.
Ad 3 Cumulatieve effecten
Mogelijke cumulatieve effecten betreffen de externe verstorende
effecten van afschot nabij het Natura 2000-gebied. Deze effecten zijn
conform Uitvoeringsplan (bijlage 3) beperkt tot de slaapplaatsen van de
grutto in het noordwesten en zuiden. In de periode van half februari tot
half april dient er een tijdelijke bufferzone voor afschot ingesteld
te worden ter hoogte van twee grutto slaapplaatsen. Deze zonering is
opgenomen op de kaarten van het Uitvoeringsplan. Significant
verstorende effecten door afschot buiten het Natura 2000-gebied zijn
door deze zonering en de zonering in tijd en plaats van de maatregelen
in het Natura 2000-gebied dan ook uitgesloten.
D. Zienswijzen en reactie op zienswijzen
Naar aanleiding van deze aanvraag zijn de gemeenten Zeevang en
Edam-Volendam op grond van artikel 44, lid 3 van de Nb-wet in de
gelegenheid gesteld over deze aanvraag hun zienswijze kenbaar te
maken.
Op 23 maart 201 5 heeft de gemeente Zeevang schriftelijk aangegeven
dat hun college geen op- of aanmerkingen heeft m.b.t. de aanvraag.
De gemeente Edam-Volendam heeft geen zienswijzen ingebracht.

E. Slotoverwegingen
Door de wijze van uitvoering zoals verwoord in het Uitvoeringsplan
blijkt dat het populatiebeheer op die wijze geen effect heeft op de
instandhoudingsdoelen. Enkel voor populatiebeheer van de ganzen in
de maand oktober is thans onvoldoende onderbouwing en
kwantificering dat afschot van de aanwezige kwalificerende ganzen
geen kans geeft op een significant negatieve effecten. De maand
oktober is dan ook conform voorschriften uitgesloten van
populatiebeheer.
Wij kunnen met zekerheid concluderen dat dat significant negatieve
effecten op de instandhoudingsdoelstelling zijn uitgesloten.
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Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde
voorwaarden en beperkingen.

F. Procedure en samenhangende besluiten
De voorbereiding van deze vergunning heeft plaatsgevonden
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk VIII van de
Natuurbeschermingswet 1 998 en de daarvoor relevante artikelen van de
Algemene wet bestuursrecht.
Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit
waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een
besluit nodig is.

G. Kennisgeving
Van dit besluit zal conform artikel 42, lid 3 van de Nb-wet door ons
kennis worden gegeven middels publicatie in huis-aan-huis bladen en
op de provinciale website.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Unitmanager Vergunningen Omgeving
dhr. drs. K.W. Broersen
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.
Wij willen 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 mevrouw K.M. Mur-Van Amerongen (tel. 0235144253).

Afschriften
Afschriften van dit besluit zijn verzonden aan:
- Ministerie EZ, Directie Natuur
- Gemeente Zeevang
- Gemeente Edam-Volendam
- SBB

582344/582525

20 I 20

Meldingsformulier vergunning 1 9d Nb-wet
Populatiebeheer gans Zeevang

Vergunninghouder:

Faunabeheereenheid

Gemachtigde:
Telefoon contactpersoon:
Het gebruik van deze vergunning mag niet eerder plaatsvinden dan dat
de gemachtigde hiervan minstens 1 uur vóór aanvang van de uitvoering
melding heeft gedaan bij de sector Handhaving van de provincie NoordHolland (e mail adres: meldenffw@noord-holland.nl) conform het
bijgevoegde meldingsformulier. Mocht er na de melding een wijziging
plaatsvinden dan dient dit, minimaal één uur voor het tijdstip genoemd
bij de oorspronkelijke melding, gemeld te worden bij het
bovengenoemde e-mail adres.
Datum

Dagdeel

Gebiedsnr.

Bijzonderheden:

Naam

Plaats en datum

Maatregel/activiteit

582344/582525

