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Nieuwsbrief  NIJLGANS 
 

 
 
Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders, 
 

 

Door middel van de nieuwsbrief informeert de FBE u over de meest recente ontwikkelingen.  

 

 
 

Opdracht ‘nijlgans’ 
Het ministerie van EZ (thans Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft de provincies verzocht om 

opdrachten als bedoeld in artikel 3.18, lid 1 van de Wet natuurbescherming te geven ter bestrijding van 

de nijlgans. Op 10-12-2018 heeft de Provincie Noord-Holland een besluit genomen dat invulling geeft 

aan dit verzoek voor zover dat betreft het grondgebied van de provincie Noord-Holland. 
 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de volledige tekst van het besluit. 
 

De opdracht is vandaag door de FBE Noord-Holland in FRS ter beschikking gesteld aan alle 

jachtaktehouders (zie besluit) als Gebiedsgebonden Machtiging. 

 
 

Opdracht ‘rosse stekelstaart’ 
Op dit moment is de opdracht ‘rosse stekelstaart’ in FRS beschikbaar als Algemene Machtiging (via de 
WBE’s). Deze machtiging loopt tot en met 31-12-2018. 
 

Vanaf 01-01-2019  zal ook de opdracht ‘rosse stekelstaart’ door de FBE beschikbaar worden gesteld in 
FRS als Gebiedsgebonden Machtiging.  
 

 
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. Dit geldt zowel voor de jachtsoorten als de landelijke 
vrijstelling, de provinciale vrijstelling en de provinciale ontheffingen en opdrachten. 

In Noord-Holland dient rapportage 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.  

Om alle data voor 2018 volledig te hebben, doen wij een dringend verzoek aan u om ervoor te zorgen 
dat u deze maand (december) zoveel mogelijk uw afschotgegevens e.a. maatregelen invoert in FRS. 

Tot en met 06-01-2019 heeft u dan nog de tijd om de afschotgegevens e.a. data van december in te 
voeren. Daarna sluit de termijn voor het invoeren van maatregelen van 2018, zodat de FBE die gegevens 
kan gaan verwerken in het Jaarverslag 2018. 

 

 



 

Kerstsluiting 
Het kantoor van de FBE Noord-Holland is gesloten vanaf 24-12-2018 tot en met 01-01-2019. 

Op woensdag 02-01-2019 zijn wij weer bereikbaar. 

 

Het bestuur en medewerkers van de Faunabeheereenheid Noord-Holland wensen u fijne kerstdagen, 
een sprankelende jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar. 

 

 
 

 
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 


