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

Naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief ‘Ganzen 2022’ ontving de FBE NH veel vragen m.b.t. de zgn. 

‘melding vooraf aan de OD NHN’ en m.b.t. de brandgans. Daarom deze extra nieuwsbrief om één en ander 

wat te verduidelijken. 

 

Aan de FBE Noord-Holland is ontheffing verleend voor Ganzenbeheer 2022/2023, Besluit OD.357591. 
 

In samenwerking met de OD NHN is, afwijkend van eerdere jaren, bepaald dat voor deze ontheffing géén 

zgn. ‘melding vooraf aan de OD NHN’ vereist is. Dit is gedaan om o.a. de administratieve last voor 

uitvoerders te verlichten. U kunt dus direct aan de slag met de machtiging. 
 

Bovenstaande is alleen van toepassing op het gebruik van deze ontheffing Besluit OD.357591. 
 

Uiteraard gelden er nog wel andere voorwaarden. Hiervoor verwijs ik u naar de vorige nieuwsbrief en naar 

de ontheffing Besluit OD.357591 die inmiddels op de website van de FBE is gepubliceerd. 

Op dit moment is voor de brandgans geen populatiebeheer mogelijk op basis van Besluit OD.357591. Dat 

geldt voor koppelreductie, nestreductie en afschot. Op basis van de juli-telling in 2022 zal dit opnieuw 

worden getoetst. 
 

Wel kan er, onder voorwaarden, ter voorkoming van schade gebruik worden gemaakt van de Provinciale 

Vrijstelling om de brandgans te bestrijden. 

Melding vooraf aan de OD NHN 

Brandgans  

Provinciale vrijstelling:  
 
 

De grondgebruiker of de uitvoerder mag ter voorkoming en bestrijding van belangrijke schade aan gewassen: 
1) Nesten en eieren rapen/ vernielen/beschadigen en wegnemen; 
2) Verjaging met ondersteunend afschot uitvoeren. Dit geldt voor de brandgans voor bepaalde schades 

(gewassen) en bepaalde perioden. Zie Tabel 1. 
 
 

 

https://fbenoordholland.nl/publicaties


  

Tabel 1 (bron bijlage 2 van de Omgevingsverordening NH2020 (directe schadebestrijding) 

Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam 

Soort schade Periode 

Brandgans* Branta leucopsis Grasland, graan, suikerbieten, 

graszaad, maïs, aardappelen en 

vollegrondsgroenten in 

bedrijfsmatige teelt 

Gehele jaar met uitzondering van 

overjarig grasland in de periode van 

1 november tot 1 maart 

Brandgans* Branta leucopsis Kwetsbare gewassen Vanaf 1 november tot 1 maart 

 

Volgens de Provincie is een kwetsbaar gewas: (bron: Omgevingsverordening 2020) 
 

45. kwetsbaar gewas: de onder ‘landbouw’ en ‘vollegrondsgroenteteelt’ beschreven teelten, met uitzondering van 
niet kwetsbare gewassen. 
64. niet-kwetsbaar gewas: weide-, hooi- of graszaadpercelen waarvan het grasgewas minimaal zes maanden oud is en 
granen en graszaad vanaf afrijping (vanaf 1 juni) 
48. landbouw: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw - daaronder begrepen fruitteelt en 
het kweken van bomen, bloemen en bloembollen - en elke andere vorm van bodemcultuur in Nederland. 
100. vollegrondsgroenteteelt: de teelt in open grond van groentegewassen. 
 
* Bij twijfel of uw gewas valt onder kwetsbaar gewas kunt u ook contact opnemen met de FBE of de ODNHN 

 

 
De Provinciale vrijstelling:     

• is provincie dekkend, dus geldt voor de gehele provincie Noord-Holland; 

• voor foerageergebieden kan de vrijstelling niet worden gebruikt van 1 november tot 1 mei bij aanwezigheid 
van brandganzen (dit geld niet voor nestbehandeling); 

• Nestreductie of verjaging met ondersteunend afschot wordt uitgevoerd op het schadeperceel of de direct 
daaraan grenzende percelen of wateren; 

• Nestreductie of verjaging met ondersteunend afschot mag vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na 
zonsondergang; 

• bij kwetsbare gewassen is de inzet van twee preventieve middelen vereist, volgens de Handreiking 
Faunaschade/Preventiekit  van het Faunafonds; 

• per verjaagactie mogen maximaal 4 dieren per geweer worden gedood en mogen maximaal 5 geweerdragers 
worden ingezet; 

• gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden; 

• op basis van de wettelijke verplichting dient de uitvoerder het aantal behandelde nesten en eieren en de 
jachtaktehouder het afschot te rapporteren aan de FBE. Dit gebeurt in Noord-Holland digitaal, via FRS, binnen 
twee weken na uitvoering, waarbij u datum, locatie en afschotcijfers dient door te geven.   
 

U hoeft, als grondgebruiker/jager, geen machtiging aan te vragen om uw schade te kunnen bestrijden.  
Wél dient u zich aan de regels uit de vrijstellingsverordening te houden, zoals die hierboven zijn 
beschreven. In tegenstelling tot de ontheffing dient u zich bij gebruik van de vrijstelling wél vooraf te 
melden bij de OD NHN. 

 
                          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  

 

 

 

Wat is een ‘Kwetsbaar Gewas’? 

Regels voor gebruik Provinciale vrijstelling: 

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingswet/Omgevingsverordening

