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BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD- 
HOLLAND 

A. 1 Onderwerp aanvraag 
Op 2 november 2021 hebben wij met u gesproken over de vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming (hierna: Wnb) met zaaknummer OD.261123, d.d. 11 februari 2021. Deze 
vergunning ziet op schadebestrijding en populatiebeheer in Natura 2000-gebied 'Polder Zeevang', 
wat plaatsvindt conform vigerende ontheffingen en landelijke en provinciale vrijstellingen. U heeft 
ons gevraagd om een aantal voorschriften in deze vergunning opnieuw te beoordelen op nut en 
noodzaak, specifiek de voorschriften 1 tot en met 3, en 9. U gaf aan dat deze voorschriften bij de 
praktische uitvoering van de vergunning niet of moeilijk toepasbaar bleken te zijn. De opbouw van 
de voorschriften heeft er volgens u toe geleid dat er sprake is van een verplichte, doch onredelijke 
administratieve last voor de uitvoerders, dat sommige administratieve handelingen op meerdere 
momenten dubbel moeten worden uitgevoerd, en dat er sprake is van onduidelijkheid en 
misinterpretatie van voorschriften. 

A.2 Besluit 

Naar aanleiding van ons gesprek passen wij meerdere voorschriften aan uit de vergunning ex 
artikel 2.7, tweede lid van de Wnb, met zaaknummer OD.261123, d.d. 11 februari 2021. 
Voorschriften worden hierdoor gewijzigd, verduidelijkt, komen te vervallen of worden herschikt op 
de hierna onder B. aangegeven wijze. 

A.3 Procedure 

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
De aanvraag wordt behandeld met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). 

Uw verzoek tot herbeoordeling van de bestaande vergunning is door ons ontvangen op 2 november 
2021 en geregistreerd onder kenmerk OD.363282. 

Van 7 april 2022 tot en met 19 mei 2022 heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen. 
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A.4 Zienswijze 
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
zienswijzer over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het 
uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. 
Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. 

A.5 Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit 
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

B. VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN 
Omdat de voorschriften in meer of mindere mate naar elkaar verwijzen of met elkaar 
samenhangen is het voor het behoud van het overzicht beter om alle oorspronkelijke voorschriften 
(9 in totaal) waar nodig te wijzigen, te verduidelijken, te laten vervallen of te herschikken. Alle 9 
oorspronkelijke voorschriften van de vergunning met zaaknummer OD.261123, d.d. 11 februari 

2021 (zie bijlage 1 bij dit wijzigingsbesluit) komen daarom te vervallen en worden in geheel 
vervangen door de hierop volgende voorschriften: 

1. De uitvoering van de vergunde handelingen (hierna: het faunabeheer) dient voorafgaand aan 
de start van het faunabeheer te worden gemeld door middel van het meldingsformulier wat via 
deze link is in te vullen: 

https://www.od nhn.nl/Wet_natuu rbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding 
2. Het faunabeheer met geweer van het type handeling 2 zoals verwoord in paragraaf 2.1. van de 

PB, mag niet plaatsvinden in de periode 1 oktober tot 15 februari, niet in de gearceerde 
pleisterplaatsen gedurende de periode 15 februari tot 1 augustus en jaarrond niet in de rode 
deelgebieden in Polder Zeevang, zoals weergegeven en verwoord in de bijlage bij dit besluit. 

3. De uitvoeringsruimte van het faunabeheer met geweer van het type handeling 2 is per week 
beperkt tot maximaal 1 compartiment van de oostelijke compartimenten (D, E of F) en 1 van 

de westelijke compartimenten (A, B of C) zodat in 2/3 deel van de Polder Zeevang altijd 
volledige rust heerst. 

4. Jaarlijks dient een geactualiseerde agendering bij ons te worden ingediend via 
postbus@odnhn.nl, onder vermelding van het zaaknummer OD.261123. Deze agendering ziet 
op faunabeheer van het type handeling 2. Dit type faunabeheer kan jaarlijks worden 
uitgevoerd in de beheerperiode van 15 februari tot 1 oktober. Met betrekking tot de jaarlijkse 
actualisatie van de agendering geldt: 
a. In de agendering dient per betreffende periode van uitvoering (winter-, zomer- en 

broedperiode) de compartimentering te worden beschreven (zoals bedoeld in voorschrift 
3). 

b. Het faunabeheer van het type handeling 2 kan op zijn vroegst minimaal 3 weken na 
indiening van de agendering starten; 

c. Na afloop van een beheerperiode (15 februari tot 1 oktober) geldt voorschrift 4b opnieuw 
ten aanzien van faunabeheer van het type handeling 2. 

5, Alle door of namens gedeputeerde staten gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden 
opgevolgd. 

6, Indien bij de uitvoering van de vergunde handelingen incidenten plaatsvinden waardoor 
onbedoeld schade aan het Natura 2000-gebied optreedt, waaronder ook het vrijkomen van 
schadelijke stoffen valt, dient hiervan onverwijld melding te worden gemaakt aan de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via postbus@odnhn.nl, onder overlegging van alle 
relevante gegevens. 

C. OVERWEGINGEN 

C.1 Redenen om de vergunning te wijzigen 
In de vergunning met zaaknummer OD.261123, d.d. 11 februari 2021, verplichtten voorschriften 1 
Um 3 om minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de start van het faunabeheer een startmelding 
te maken en om kaarten en een agendering aan te leveren. 

Vanwege het ad hoc karakter van faunabeheer bleek een startmelding minimaal 5 werkdagen 
voorafgaand aan de start van het faunabeheer (voorschrift 1) onpraktisch. Wij verwijderen dus de 
minimale vereiste van 5 werkdagen, maar hanteren wel de verplichting om de start van het 
faunabeheer te melden. 
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De verplichting om 5 werkdagen voorafgaand aan de start van het faunabeheer kaarten 
(voorschrift 2) en een agendering (voorschrift 3) aan te leveren bleek overbodig te zijn, omdat 
voorschrift 4 van de vergunning met zaaknummer OD.261123 een vergelijkbare verplichting 
oplegde. De verplichtingen uit voorschrift 2 en 3 laten wij dus vervallen. 

Voorschrift 4 uit de oorspronkelijke vergunning verplichtte om jaarlijks in januari geactualiseerde 
handelingskaarten en een agendering van de compartimentering aan te leveren. De jaarlijkse 
actualisatie van handelingskaarten bleek overbodig, omdat voorschrift 5 al een limitatieve lijst (in 
combinatie met een handelingskaart) vastlegt met daarin regels omtrent de 
uitvoeringsmogelijkheden in bepaalde perioden en op bepaalde locaties. De verplichting om een 
jaarlijkse actualisatie van handelingskaarten uit te voeren laten wij derhalve vervallen. 

Een jaarlijkse actualisatie van de agendering van de compartimentering achten wij nog wel 
noodzakelijk. Daarom hebben wij voorschriften 3 en 4 uit vergunning OD.261123, d.d. 11 februari 
2021, geïntegreerd tot het nieuwe voorschrift 4 (zie onder het kopje 'Wijzingen'). Wij kiezen er in 
overleg met u echter voor om geen vaste ontvangstdatum van deze agendering meer vast te 
leggen, maar we leggen vast dat het faunabeheer van type 2 pas 3 weken na indiening van de 
geactualiseerde agendering kan starten. Het faunabeheer van type 2 kan jaarlijks alleen van 15 
februari tot 1 oktober worden uitgevoerd. Na 1 oktober stopt het faunabeheer van het type 
handeling 2 dus. Het kan in het opvolgende jaar pas weer drie weken na indiening van een nieuwe 
agendering starten. 

Tevens hebben wij de vereiste om bij de agendering rekening te houden met de 
dijkversterkingswerkzaamheden laten vervallen. De dijkversterkingswerkzaamheden zijn 
ondertussen afgerond en cumulatieve effecten zijn niet meer te verwachten. 

Tot slot bleek voorschrift 9 van de oorspronkelijke vergunning te onduidelijk. Wij hebben de tekst 
verduidelijkt in het nieuwe voorschrift 6. Indien er sprake is van onvoorziene incidenten met als 
gevolg schade voor het Natura 2000-gebied, die optreden gedurende het uitvoeren van vergunde 
handelingen, dient hiervan onverwijld melding te worden gemaakt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld 
denken aan het lekken van brandstof, of een onvoorziene maar noodzakelijke buitenproportionele 
verstoring van het gebied. 

C.2 Conclusie 

Deze wijzingen zijn allen administratief, verduidelijkend of overbodig van aard. Daarom leiden deze 
wijzigingen niet tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000- 
gebied Polder Zeevang. 

D. KENNISGEVING 

Van dit besluit zal conform artikel 3:44 Awb door ons kennis worden gegeven op de website 
www.officielebekendmakinqen.nl. 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via 
088-102 13 00 of postbus@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden. 

Rechtsbescherming 
U en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum 
waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, 
Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten: 
• uwnaam, adres, postcode en woonplaats; 
• de datum; 
• over welke beschikking 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. 
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank 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. 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde 
spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank 
vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep 
wordt griffierecht geheven. 
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Bijlage 1 - oorspronkelijke voorschriften uit vergunning OD.261123, d.d. 11 februari 
2021 

1. De start van de vergunde handelingen, inclusief de voorbereidende handelingen, dient u 
minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan de start van de handelingen te melden door middel 
van het meldingsformulier dat via deze link is in te vullen: 
https://www.odnhn.nl/Wet natuurbescherming/Gebiedsbescherming/Meldingsformulier start 

werkzaamheden gebieden. 
2. Minimaal 5 werkdagen voordat gebruikt gemaakt worden van deze vergunning dienen de 

handelingskaarten In hoofdstuk 4 van de PB biJ ons te ziJn ingediend onder vermelding van het 
zaaknummer OD.261123 via postbus@odnhn.nl. 

3. Minimaal 5 werkdagen voordat gebruikt gemaakt worden van deze vergunning client per 
betreffende periode van u tvoering (winter-, zomer- en broedperiode) een agendering van de 
compartimentering, waarbiJ tevens rekening is gehouden met de dijkversterkingswerkzaam- 
heden rond het Markermeer (par. 6.6 PB), bij ons te zijn ingediend onder vermelding van het 
zaaknummer OD.261123 vla postbus@odnhn.nl. 

4 Handellngskaarten en agendering van het fat,nabeheer dienen leder jaar In Januari te zijn 
geactualiseerd en bij ons te zijn ingediend onder vermelding van het zaaknummer OD.261123 
via postbus@odnhn nl. 

5. Het faunabeheer mel geweer van het type handeling 2 zoals verwoord in paragraaf 2.1. van de 
PB, mag niet plaatsvinden in de periode 1 oktober tot 15 februari, niet in dc gcarceerde 
pleisterplaatsen gedurende de periode 15 februari tot 1 augustus en jaarrond niet in de rode 
deelgebieden in Polder Zeevang, Zoa!5 weergegeven en verwoord in de bijlage bij dit besluit. 

6 De uitvoeringsruimte vdt, hel fauflabeheer met geweer van het type handeling 2 is per week 
beperkt tot maximaal 1 compartiment van de oostelijke compartimenten (D, E of F) en 1 van 
de westelijke compartimenten (A, B of C) zodat in 2/3 deel van de Polder Zeevang altijd 
vo ledige rust heerst. 

7 De locaties van de ruivangsten en nestbehandeling dienen in de terreinen van Staatsbosbeheer 

(hierna: SBB) in samenspraak met SBB te worden vastgesteld 
8. Alle door of namens gedeputeerde staten gegeven aanwijzinger d,enen onverwijld te worden 

opgevolgd. 
9 Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen bij het gebruik van 

deze vergunning die nadelige gevolgei kunnen hebben voor het Natura 2000-gebied, dient 
onverwijld melding te worden gedaan aan dc Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via 088- 
102 13 00 onder overlegging van alle relevante gegevens. 
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