Faunabeheereenheid Noord-Holland

Nieuwsbrief
Nestbehandeling 2021 Noord-Holland
Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders,
Deze nieuwsbrief informeert u over de mogelijkheden m.b.t. nestbehandeling in Noord-Holland.

Nestbehandeling 2021
Noord-Holland
Nestbehandeling: het onklaar maken van eieren en nesten
om te voorkomen dat de kuikens uit het ei komen
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Nestbehandeling via de Landelijke vrijstelling
Conform artikel 3.15 Wet natuurbescherming kan de Minister van LNV voor de verboden zoals genoemd
in artikel 3.1 (Vogelrichtlijn) en artikel 3.5 (Habitatrichtlijn) een landelijke vrijstelling verlenen voor de
bestrijding door grondgebruikers van schadeveroorzakende vogels en dieren die niet in hun voortbestaan
worden bedreigd of dat gevaar lopen, en die in het gehele land schade veroorzaken, voor het bestrijden
van gewasschade, actueel en dreigend.
Landelijk vrijgestelde soorten
a. Canadese gans
b. houtduif
c. kauw
d. konijn
e. vos
f. zwarte kraai

o.a. de Canadese gans is dus een landelijk vrijgestelde soort, zoals
bepaald in Art 3.1 van het Besluit Natuurbescherming.

M.b.t. nestbehandeling gaat het dan om vrijstelling van:
Art. 3.1. :
▪ … verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
▪ … verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
Art. 3.5.:
▪ … verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of
te rapen;
▪ …. verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te
beschadigen of te vernielen.

Voorwaarden Landelijke vrijstelling:
• Van zonsopkomst tot zonsondergang, het hele jaar door;
• Op basis van de wettelijke verplichting dient de uitvoerder de nestbehandeling te rapporteren. Dat gebeurt
in Noord-Holland bij de FBE, digitaal via FRS, binnen één maand na uitvoering;
• Géén ‘melding vooraf’ bij de OD NHN;
• Het is volgens de Wet natuurbescherming niet verboden landelijk vrijgestelde soorten te beheren in
foerageergebieden en/of N2000-gebieden, mits er toetsing heeft plaatsgevonden.
Beheer en schadebestrijding voor ganzen in N2000 is getoetst en kan plaatsvinden onder de voorwaarden
zoals deze per N2000-gebied zijn vastgelegd in de NB-wetvergunning.
Echter beheer en schadebestrijding op andere soorten is niet toegestaan in N2000 gebieden, omdat de
effecten hiervan nog niet getoetst zijn. De FBE laat nog een zgn. effectenanalyse plaatsvinden. Zodra de
resultaten hiervan bekend zijn, is pas duidelijk of er nadere voorwaarden aan het beheer van landelijk
vrijgestelde soorten in N2000-gebieden worden gesteld. Dit kan per N2000-gebied gaan verschillen.
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Nestbehandeling via de Provinciale vrijstelling
Door de provincie heeft in haar Omgevingsverordening NH2020 bepaald dat is vrijgesteld:
▪

… het door de grondgebruiker rapen, opzettelijk vernielen en beschadigen, en wegnemen van
nesten en eieren van provinciaal vrijgestelde soorten (zie hieronder), ter voorkoming van belangrijke
schade aan gewassen.
grondgebruiker: eigenaar, grondgebruiker
of degene die hiervoor door voornoemde personen toestemming is verleend

Dit betreft de soorten:
• brandgans*
• grauwe gans*
• kolgans*
• knobbelzwaan
• *inclusief hybride ganzen van deze genoemde ganzensoorten in al hun verschijningsvormen,
hybride gans: een gans die als product van kruising niet voor 100%
alle kenmerken vertoont van één van de genoemde wilde ganzensoorten.

Voorwaarden nestbehandeling via de provinciale vrijstelling:
• geldig in het hele werkgebied van de FBE NH;
• voorafgaand aan de uitvoering van deze nestbehandeling dient u dit te melden bij de OD NHN via het
meldingsformulier op de site van de OD NHN:
https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming
Ook wijzigingen van deze melding dienen op deze wijze te worden doorgegeven bij OD NHN.
• uitvoerders/nestbehandelaars moeten toegang hebben tot FRS; deze toegang is via de FBE te regelen;
zie hieronder “Toegang tot FRS”;

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht)
zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn
gerechtigd om de handeling uit te voeren.
Toegang tot FRS
Indien u als nestbehandelaar in Noord-Holland aan de slag wilt en u heeft zich nog niet eerder aangemeld
in het Faunaregistratiesysteem (FRS), dan kunt u een verzoek voor toegang tot FRS indienen bij de
Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) via e-mail: info@fbenoordholland.nl
Uw verzoek dient o.a. de volgende gegevens te bevatten:
o Voorletters + achternaam
o Volledige privé-adres
o Telefoonnummer privé
o Geboortedatum
De FBE voert deze gegevens in in FRS en verzendt een aanvraag voor inloggegevens naar de beheerder
van FRS. Na goedkeuring door de beheerder van FRS ontvangt u via e-mail automatisch de inloggegevens.
De FBE ontvangt van de goedkeuring ook bericht en zal via FRS een machtiging aan u toewijzen. Ook
hiervan ontvangt u automatisch bericht via e-mail. De machtiging kunt u zelf in FRS activeren zodra u van
plan bent nesten te gaan behandelen.
Meer informatie over FRS en beheer van uw machtiging vindt u in bijgaande Handleiding Nestreductie –
Voor gebruikers van FRS met de rol “Uitvoerder Overig”
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Nestbehandeling via de Provinciale opdracht
Opdracht Nijlgans
Op 10 december 2018 heeft de Provincie Noord-Holland aan Stichting
Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) te Haarlem ingevolge artikel 3.18, lid 1
juncto lid 4 van de Wet natuurbescherming de opdracht gegeven om de omvang
van de populatie van de nijlgans (Alopochen aegyptiacus) in de provincie NoordHolland te beperken.
Ook nestbehandeling is daarbij als middel toegestaan.

Opdracht Rosse stekelstaart
Op 4 juli 2018 heeft de Provincie Noord-Holland aan alle
grondgebruikers in de Provincie Noord-Holland een
opdracht ex artikel 3.18, lid 1 juncto lid 4 van de Wet
natuurbescherming gegeven de omvang van de populatie
van de rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) op gronden
gelegen binnen de Provincie Noord-Holland te beperken.
Ook nestbehandeling is daarbij als middel toegestaan.

Voorwaarden van nestbehandeling Opdracht ‘nijlgans’ en ‘rosse stekelstaart’ zijn o.a. :
•
•

•
•

geldig gehele jaar en op alle gronden gelegen binnen de provincie Noord-Holland;
geldig in Natura2000-gebieden onder vermelding dat:
* per N2000-gebied een uitvoeringsplan is opgesteld, dat de maatregelen voor ganzenbeheer binnen het
Natura 2000-gebied beschrijft en toetst en waarin o.a. beschreven is op welke manier er bij beheer en
schadebestrijding in het gebied in de omgeving van het Natura 2000-gebied rekening moet worden
gehouden met de instandhoudingsdoelen om significant negatieve effecten te voorkomen;
* coördinatie van de uitvoering van die uitvoeringsplannen Nb-wet vergunning ligt bij de betreffende
WBE waarbinnen het N2000-gebied is gelegen;
mede-uitvoerders: op dit moment is dit onderdeel van discussie en dient voor nu iedere uitvoerder zelf
over een machtiging (of een doormachtiging in geval van AM op WBE niveau) te beschikken;
verplichte rapportage bij de FBE: vanaf de begindatum van de machtiging dient u maandelijks digitaal, via
het Faunaregistratiesysteem, te rapporteren aan de FBE Noord-Holland binnen één week nadat betreffende
maand is verstreken.
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Nestbehandeling via de Provinciale ontheffing
In Noord-Holland is uitsluitend een ontheffing m.b.t. nestbehandeling beschikbaar t.a.v. de Schipholzone,
zijnde Besluit 13 (2018).
Dit besluit luidt m.b.t. nestbehandeling als volgt:
•

ontheffing te verlenen in de 0-20 km-zone rondom Schiphol om nesten en eieren te vernielen of
weg te nemen van:
o grauwe gans
o verwilderde gedomesticeerde en/of hybride gans in al hun verschijningsvormen

•

ontheffing te verlenen in de 0-10 km zone rondom Schiphol om nesten en eieren te vernielen of
weg te nemen van:
o brandgans
o Canadese gans
o kolgans
o Indische gans
o nijlgans

Inclusief opdracht voor toegang tot de gronden:
Westeinderplassen
Oosteinderpoel
Boterdijk
Traverse
Vuurlijn
Zijdelveld
Zijdelmeer
(zie bijlage 2 van de ontheffing) - waarbij goede afstemming met de grondgebruiker, vroegtijdig
informeren en vrijwillige medewerking te allen tijde dient te worden nagestreefd.
De gehele ontheffingstekst is terug te vinden op de website van de FBE Noord-Holland:
https://fbenoordholland.nl/publicaties - ALGEMENE ONTHEFFINGEN
Voorwaarden van ontheffing Besluit 13 (2018) zijn o.a. :
• geldig het gehele jaar;
• geen beperking voor nestbehandeling op zon- en feestdagen;
• insmeren met maisolie, eventueel in combinatie met het prikken of schudden van deze eieren is
toegestaan;
• aan toezichthouders van de OD NHN op eerste aanvrage een kopie van de machtiging
en de ontheffing tonen; deze dienen hiertoe aantoonbaar aanwezig te zijn op of nabij
het veld waar de uitvoerders gerechtigd tot uitvoering zijn; genoemde documenten
mogen langs elektronische weg, leesbaar worden getoond;
• melden bij de OD NHN voorafgaand aan uitvoering, via het meldingsformulier op de
site van de OD NHN:
https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming
• verplichte rapportage bij de FBE: vanaf de begindatum van de machtiging dient u maandelijks digitaal, via
het Faunaregistratiesysteem, te rapporteren aan de FBE Noord-Holland binnen één week nadat betreffende
maand is verstreken.

Besluit 13 (2018) is in FRS beschikbaar gesteld als Algemene Ontheffing aan alle WBE’s binnen de
Schiphol-zone.
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Nestbehandeling en Natura2000
Om te kunnen jagen, maar ook voor nestbehandeling, in Natura2000 moet er eerst een toetsing hebben
plaatsgevonden op de effecten.
Op de website van de FBE NH kunt u vinden of er voor een gebied een vergunning en Uitvoeringsplan
bestaat: https://fbenoordholland.nl/publicaties (helemaal onderaan).
In dat Uitvoeringsplan staat exact beschreven welke voorwaarden er gelden voor de zgn.
“Legselbehandeling”.
Coördinatie van het Uitvoeringsplan loopt via de WBE, dus de uitvoerder dient te allen tijde eerst contact
op te nemen met de WBE waarbinnen het N2000-gebied is gelegen, alvorens hij/zij aan de slag gaat met
nestbehandeling.
Van de volgende gebieden zijn Natuurbeschermingswet vergunningen aanwezig:










Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske
Texel
Zwanenwater en Pettemerduinen
Oostelijke Vechtplassen
Westzaan
Abtskolk & De Putten
Naardermeer
Eemmeer en Gooimeer Zuidoever

Verlenging vergunningen Natura 2000-gebieden
De vergunningen, die eerder zijn verleend om uitvoering van bovengenoemde ontheffingen mogelijk te
maken in N2000-gebieden, zijn verlengd tot uiterlijk 1 oktober 2021.

Rapportage nestbehandeling
Op basis van de wettelijke verplichting dient u rapportage van de nestbehandeling binnen één maand na
uitvoering bij de FBE te hebben gerapporteerd, hetgeen in Noord-Holland digitaal gebeurt via het FRS,
onder vermelding van datum, locatie en het aantal behandelde nesten en eieren.
Meer informatie over FRS en rapporteren vindt u in bijgaande Handleiding Nestreductie – Voor
gebruikers van FRS met de rol “Uitvoerder Overig”, vanaf pagina 17.

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
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