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Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex
art. 68 Flora- en faunawet.

AANVRAAG ONTHEFFING

Op 15 september 2014 ontvingen wij van de Stichting Faunabeheereenheid Groningen (hierna: Fbe-
Groningen) het Faunabeheerplan provincie Groningen 2014-2019. Op 1'1 november 2014 hebben wij
dit plan goedgekeurd.

ln het faunabeheerplan vraagt de Fbe-Groningen om ontheffing op grond van artikel 68 van de Flora-
en faunawet, voor het doden van vossen. Het gaat daarbij om het doden van vossen met
gebruikmaking van het geweer en kunstmatige lichtbronnen, ter bestrijding of voorkoming van
(dreigende) schade aan weidevogels en andere grondbroeders in het werkgebied van de Fbe
Groningen, en in het belang van de openbare veiligheid. Daarnaast vraagt de Fbe Groningen om
ontheffing op grond van artikel68 van de Flora- en faunawet voor het doden van konijnen in het
belang van de openbare veiligheid.

Bij brief d.d. 28 september 2015 vraagt de Fbe-Groningen tevens ontheffing voor het doden van
vossen tussen zonsondergang en zonsopkomst met gebruikmaking van kunstlicht ter bestrijding van
schade die door vossen wordt aangericht aan freilandkippen en lammeren.

ln het nieuwe faunabeheerplan wordt ingegaan op verspreiding, aantalontwikkeling en wettelijke
status van bovengenoemde soorten. Voorts wordt inzicht verschaft in de schade die door de
onderhavige soorten in het verleden is aangericht aan verschillende belangen en op de schade die
kan worden verwacht. Ook wordt ingegaan op preventieve en schadebeperkende maatregelen
alsmede op beheer ter voorkoming en beperking van schade in de toekomst.

II. PROCEDURE

Het Faunabeheerplan dient ter onderbouwing van de voornoemde aanvragen. De onderhavige
ontheffingen worden door ons afgegeven op basis van dit plan, de aanvraag d.d. 1 3 november 2014,
de aanvullende aanvraag d.d. 28 september 2015 met het verzoek om ontheffing ter bestrijding van
schade aan freilandkippen en lammeren, en het goedkeuringsbesluit, d.d. 11 november 2014, nr:
537744.
Bij de beoordeling van de vraag of een onthetfing voor het doden van een schadeveroorzakende
beschermde inheemse diersoort kan worden verleend op grond van artikel 68 van de Flora- en
faunawet, is het advies van het Faunafonds vereist. Op 17 maart 2016 heeft het bestuur van het
Faunafonds advies uitgebracht over de toegezonden ontheffing.
Een besluit tot het verlenen van ontheffing wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Dagblad van
het Noorden, en wordt ter inzage gelegd het Provinciehuis van de provincie Groningen.
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Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na de datum van bekendmaking van
het besluit in de Staatscourant bezwaar te maken tegen het besluit.

III. GRONDEN VAN DE BESLISSING.

ln verband met de op de voorliggende aanvragen te nemen beslissing overwegen wij het volgende:

a. Flora- en faunawet (Ffwet)

Doden/verontrusten
Volgens artikel 9 van de wet is het verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse
diersoort te doden, verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Vos
en konijn zijn beschermde inheemse diersoorten.
Volgens artikel '10 van de wet is het verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse
diersoort, opzettelijk te verontrusten.

Jacht
lngevolge artikel 32,lid 1 van de wet is het konijn aangewezen als wild, waarop het jagen in
overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 32 tot en met 59 is toegestaan. Om
reden van benutting is de jacht op konijn geopend van 15 oktober tot en met 31 december.
De jacht wordt niet geopend in gebieden die vallen onder het regime van de Natuurbeschermingswet,
aangewezen Vogelrichtlijngebieden en wetlands. Bij bijzondere weersomstandigheden kan de jacht op
konijnen worden gesloten. Van bijzondere weersomstandigheden is sprake bij langdurige strenge
koude, hevige sneeuwval, ijzelvorming en langdurige warmte.

Vrijstelling voor verontrusten en doden
Op grond van artikel 65 van de wet geldt er een vrijstelling voor het verjagen en doden van vossen ter
voorkoming en bestrijding van belangr¡jke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij
en wateren of schade aan fauna en mogen konijnen worden verjaagd en gedood ter voorkoming en
bestrijding van landbouwschade. Van de vrijstelling mag het gehele jaar gebruik worden gemaakt met
toegestane middelen, zoals een geweer, ter voorkoming van in het huidige of komende jaar acute of
dreigende schade aan een van deze belangen, op tenminste één perceel gelegen binnen het
werkgebied van een wildbeheerseenheid. Schadebestrijding mag alleen overdag plaatsvinden.

Schadebestrijding voor zonsopgang en na zonsondergang
Op grond van artikel 7, lid 9, sub a, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, mogen
geweren niet worden gebruikt voor zonsopgang en na zonsondergang. Hiervoor is een ontheffing ex
art. 68 van de Flora- en faunawet nodig.

Ku nstm atige I í c htb ron nen
lngevolge artikel 9, lid 6 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren mogen kunstmatige
lichtbronnen alleen worden gebruikt indien het middelwordt gebruikt voor het vangen en doden van
vossen en indien voor het gebruik toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten.

Eisen aan jachtvelden
Krachtens artikel 49 van de wet worden eisen gesteld waaraan jachtvelden waarop het genot van de
jacht mag worden uitgeoefend, moeten voldoen.
lngevolge artikel 10 lid 1, sub a, van het Jachtbesluit moet een jachtveld waarop het genot van de
jacht met een geweer mag worden uitgeoefend een aaneengesloten oppervlakte hebben van
tenminste 40 hectare per jachthouder waarop deze als zodanig bevoegd is te jagen.
lngevolge artikel 10, lid 1, sub b, van het Jachtbesluit moet een jachtveld waarop het genot van de
jacht met een geweer mag worden uitgeoefend een aaneengesloten oppervlakte hebben van zoveel
maal 40 hectare als er behalve de onder sub a bedoelde jachthouder anderen dan jachtopzichters in
datzelfde jachtveld bevoegd zijn te jagen.
lngevolge artikel 10, lid 2, van het Jachtbesluit moeten de afmetingen van een jachtveld als bedoeld in
het eerste lid zodanig zijn dat daarin een cirkel met een straal van tenminste '150 meter kan worden
beschreven.
lngevolge artikel 11,lid 2, sub c, van het Jachtbesluit worden delen van een jachtveld die van elkaar
worden gescheiden door een water breder dan 10 meter waarover zich het genot van de jacht niet
uitstrekt, als afzonderlijke jachtvelden beschouwd.
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Ontheffingverlening
Volgens artikel 68, eerste lid, aanhef, en onder a en d van de wet kunnen wij wanneer er geen andere
bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van
instandhouding van de soort, voor zover niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet
vrijstelling is of kan worden verleend, ten aanzien van beschermde inheemse diersoorten, het
Faunafonds gehoord, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9 tot en met
15,15a,15b, tweede lid, in samenhang metheteerste lid, 16, 17,18,53, eerste lid, onderdelen cen
d, 72 vijfde lid, en 74, o.a. in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid, ter
voorkoming van schade aan flora en fauna en in het belang van het voorkomen en bestrijden van
schade aan (bedrijfsmatig gehouden)vee. lngevolge artikel68, vierde lid, van de Flora- en faunawet
kan een ontheffing als bedoeld in artikel68, eerste lid, slechts verleend worden aan een
Faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan.

b. Benelux overeenkomst Jacht en Vogelbescherming
ln de Benelux overeenkomst op het gebied van de jacht en vogelbescherming en de daarop
gebaseerde 'Beschikking middelen' is het gebruik van kunstlicht bij de uitoefening van de jacht in
principe n iet toegestaan.
Op grond van de beschikking van het Benelux Comité van Ministers d.d. 05-03-20141(lVl(2014)3,
mogen de regeringen van de lidstaten afwijkingen toestaan van de artikelen 2, 3 en 4 van de Benelux
Overeenkomst M(70)7 op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te Brussel
op 10 juni 1970, zoals gewijzigd bij Protocol M (77)8 van 20 juni 1977 , voor zover dit nodig is in het
belang van de wetenschap of van het natuurbeheer of ter voorkoming van schade.
Bovenbedoelde toestemming wordt verleend onder vooruvaarde dat handelingen waarop de afwijking
betrekking heeft, voor het overige worden verricht in overeenstemming met de toepasselijke eigen
wettelijke bepalingen van de betrokken Benelux partner.
Wanneer een regering afwijkingen toestaat zoals hierboven bedoeld, geeft zii daarvan kennis aan het
Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, die de andere regeringen daarvan op de hoogte stelt. Het
Nederlandse verzoek dat aan de beschikking ten grondslag ligt, geldt als de Nederlandse
kennisgeving in de zin van de beschikking.
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden past de maatregelen toe in afwachting van een
toestemming van het Comité van Ministers op grond van artikel 13, lid I van de Overeenkomst voor
een duurzame afwijking.

c. Beleidscriteria

Provínciaal beleid
ln de beleidsnotitie Flora- en faunawet 2009, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 30 juni 2009,
wordt aangegeven dat bedreiging van de openbare veiligheid, zoals ondergraving door vossen en
konijnen van zeewerende dijken, aanleiding is om een uitzondering te maken op de
beschermingsbepalingen, dan wel andere maatregelen te treffen. Verder geeft de notitie aan dat
ingrijpen in populaties prederende dieren, die in een goede staat van instandhouding verkeren
noodzakelijk is ter bescherming van beschermde inheemse diersoorten waaryan de populatie de
laatste tien jaar in onze provincie aanzienlijk is teruggelopen. Het gaat vooral om bescherming van
weidevogels en andere bodembroeders waarvoor de overheid zich ook op andere manieren, zoals
maatregelen in het kader van het SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) grote moeite tot
instandhouding getroost.
Daarbij zal een afweging gemaakt worden om methoden en middelen toe te staan die in de wet
slechts bij ontheffing kunnen worden toegestaan, zoals nachtelijke bejaging met gebruikmaking van
kunstlicht.

ln bovengenoemde beleidsnotitie zijn geen aparte criteria voor het gebruik van kunstlicht opgenomen.
ln de afgelopen periode (het kunstlichtbesluit d.d.17-02-2009, zaaknummer: 11870, afgelopen op I
april2014) hebben wij de volgende criteria aangelegd, die we in de onderhavige ontheffing wederom
zullen hanteren:

a. handhaafbaarheid: Het gebruik van het kunstlicht moet telkens van te voren aangemeld zijn,
zodat politie en andere handhavers ook steekproefsgewijs controles kunnen uitvoeren en ook
bij klachten 's nachts direct weten of men met bevoegde of onbevoegde personen van doen
heeft.

b. veiligheid: De groep van machtiginghouders wordt beperkt tot door de wildbeheereenheid
(WBE) aangewezen jachtaktehouders (maximaal 6). Van deze machtiginghouders wordt
verwacht dat zij ook anderen, niet-leden van de WBE, bijstaan bij nachtelijke acties.
Voorts is het gebruik van kunstlicht ten behoeve van bestrijding van schade aan de
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verschlllende in deze ontheffing genoemde belangen, gebonden aan bepaalde periodes,
waardoor het beperkt wordt toegestaan.

c. rapportage: De WBE's worden verzocht elk jaar een rapportage uit te brengen over het aantal
gedode vossen (met kunstlicht of andere middelen) en het aantal aanwezige burchten, zowel
belopen als niet belopen. De Faunabeheereenheid maakt hier een totale rapportage van. Op
deze wijze kan na enige jaren mogelijk ook conclusies worden getrokken over de effecten op
de stand van weidevogels en andere bodembroeders dan wel schade aan lammeren en
freilandkippen.

Verder was het op grond van dit 'kunstlichtbesluit' mogelijk om in de periode tussen 1 april en l5
augustus tussen zonsondergang en zonsopgang met gebruikmaking van het geweer en kunstmatige
lichtbronnen vossen te doden ter bestrijding van schade aan freilandkippen, en lammeren ouder dan
l4 dagen. Dit beleid zetten wij voort in de nieuwe ontheffing, met dien verstande dat wij het nachtelijke
bestrijden van schade aan freilandkippen met gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen jaarrond
mogelijk maken en de nachtelijke bestrijding van schade aan lammeren ouder dan 14 dagen, vanaf 1

januaritot 15 augustus in plaats van vanaf 1 april tot 15 augustus.

d. Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Natuurbeschermingswet 1998.
Bepaalde gedeelten van het grondgebied waarvoor de ontheffing is aangevraagd, zijn in het kader van
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn aangewezen als Natura-2000 gebied, of zijn aangewezen
als beschermd natuurmonument. Aanwijzing van dergelijke gebieden vindt plaats door de minister van
Economisch e Zaken in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (verder: Nb-wet). Voor deze
gebieden geldt dat naast een afweging in het kader van de Flora- en faunawet ook een nadere
beoordeling in het kader van de Nb-wet vereist is.

ln het kader van Natura2000 is voor handelingen in verband met beheer en schadebestrijding vereist
dat beoordeeld wordt of de soorten of habitats waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn
opgenomen in het Aanwijzingsbesluit van deze Natura-2000 gebieden, hierdoor significant kunnen
worden verstoord. lndien voor beheer of schadebestrijding geen beoordeling in het voor Natura2000
gebieden verplicht op te stellen beheerplan is opgenomen, moet worden beoordeeld of voor deze
handelingen een vergunning ex art 19d Nb-wet moet worden verleend. Het College van GS is het
bevoegd gezag voor vergunningverlening.

Ook voor beschermde natuurmonumenten moet worden beoordeeld of de wezenlijke kenmerken en
waarden van het als natuurmonument aangewezen gebied kunnen worden aangetast door de uit te
voeren beheershandelingen ten aanzien van de onderhavige soorten. lndien noodzakelijk kan
hiervoor een vergunning ex art. 16 Nb-wetworden aangevraagd bij het College van GS.

e. Beoordeling van de noodzaak en de effecten volgens het Faunabeheerplan pro-
vincie Groningen 2009-2014 en de brief d.d. 28 september 2015 ter aanvulling op het fau-
nabeheerplan (Samenvatting).

Vos
Landelijk blijft het aantal ongeveer gelijk. Provinciale cijfers aan de hand van het aantal burchten
(belopen en met jongen)zijn onvoldoende betrouwbaaren geven het minimum aantalaanwezige
vossen weer. Ook het afschot van vossen als maat voor de aantalsontwikkeling is problematisch.
De vos komt algemeen voor in vrijwel geheel Groningen. Het areaal breidt zich nog steeds uit.
Vossen kunnen door predatie schade aanrichten aan loslopende landbouwhuisdieren en aan
landbouwhuisdieren in buitenrennen. Vossen zijn in staat lammeren te doden, meestal de eerste
dagen na de geboorte.
ln 2005 is een schade van € 1.300 aan kippen vastgelegd. Schade aan weidevogels, hoenders en op
de grond broedende koloniebroeders is moeilijk te kwantificeren. Gegevens over predatie van
weidevogellegsels zijn voor heel Nederland verzameld. De verzamelde gegevens hebben betrekking
op agrarisch gebied en niet op reservaten en resulteerden in een predatiekaart. Op basis van deze
predatiekaart kan geconstateerd worden dat in Groningen de verliezen door predatie (door alle
predatoren, waaronder de vos) hoger is dan gemiddeld in Nederland (SOVON 2003, Teunissen ef a/.
2005), Er is gevaar voor de openbare veiligheid door het graven in dijken.
Het afschot van de vos stabiliseert rondom de 900 à 1000 exemplaren per jaar. Hierbij werd in 350-
400 keer van de gevallen kunstlicht gebruikt op basis van het 'kunstlichtbesluit' (2009-2014).
Jaarlijks worden 30-40 vossen gedood ter bescherming van de zeedijken. Sinds 2008 zijn geen
machtigingen meer verleend aan individuele grondgebruikers voor de bestrijding van vossen ter
voorkoming van schade aan lammeren of freilandkippen. Het aantal vossen lijkt vrij constant, mede
door het jaarlijkse afschot. De gunstige staat van instandhouding is niet aangetast. Het gebruik van
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kunstlicht is onmisbaar om voldoende afschot te realiseren voor het beschermen van dijken,
weidevogels en bedrijfsmatig gehouden vee. De vos laatzich overdag lastig bestrijden omdat hijzich
dan meestal niet laat zien.

Koniin
De landelijke trend is over de gehele periode stabiel; over de laatste 10 jaar treedt een matige
toename op. De stand van het konijn in de provincie is relatief laag (berekening met behulp van
afschotcijfers van de KNJV) en fluctueert o.a. als gevolg van ziektedruk. De jacht op het konijn is
geopend van '15 oktober tot en met 31 december. Verder is er een landelijke vrijstelling voor het
doden van konijnen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. Door jacht en landelijke
vrijstelling kan gewasschade onder controle gehouden worden. Door de landelijke vrijstelling komt
konijnenschade niet in aanmerking voor een tegemoetkoming door het Faunafonds. Gegevens over
schade ontbreken hierdoor. Konijnen kunnen ook een gevaar voor de openbare veiligheid vormen,
door ondergraving van dijken, bouwwerken en installaties. Op het militaire oefenterrein in het
Lauwersmeer is in 20'11 grote schade gemeld aan gebouwen en installaties veroorzaakt door
konijnen. Het aantal geschoten konijnen fluctueerde sterk, onder andere afhankelijk van ziektedruk en
schadedreiging.
Door de aanwijzing als bejaagbaar wild en de landelijke vrijstelling ontbreekt inzicht in het totale
afschot van konijnen. Het hoogste afschot in het kader van het eerder geldende 'kunstlichtbesluit'
(2009-2014) was 368 exemplaren in het seizoen 2011-2012, waarvan 145 op de zeedijk en 223 in het
Lauwersmeergebied om schade aan gebouwen te voorkomen. De Wildbeheerseenheden zijn
tevreden over de effectiviteit van het gebruik van kunstlicht. Gezien het beperkte afschot van konijnen
voor schadebestrijding is de gunstige staat van instandhouding van deze dieren niet aangetast.

lV. Toelichting op het besluit

Doel en motivering ontheffingverlening

Weidevogels en andere bodembroeders
De ontheffing voor het doden van vossen tussen zonsondergang en zonsopkomst en de toestemming
om dit te doen met gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen wordt verleend om de predatiedruk
op weidevogels en andere bodembroeders te verminderen.
Wij verlenen de ontheffing voor het gebruik van kunstlicht voor het doden van vossen provinciebreed,
in harmonie met de landelijke vrijstelling. Weliswaar zijn er in de provincie Groningen
weidevogelkerngebieden aangewezen, maar wij achten het niet zinvol alleen in die gebieden het
gebruik van kunstmatige lichtbronnen ter bestrijding van vossen toe te staan. Er bevinden zich met
name ook andere bodembroeders in overige delen van de provincie. Het toestaan van nachtelljk
afschot met gebruikmaking van kunstlicht alleen in weidevogelkerngebieden zou kunnen leiden tot
migratie van vossen naar overige delen van de provincie. Dit, een verminderd animo onder
jachtaktehouders om schadebestrijding uit te voeren en het ontbreken van planmatig
weidevogelbeheer in die gebieden, zal er toe leiden, dat de stand van deze bodembroeders daar nog
meer onder druk komt te staan.
De periode waarbinnen vossen 's nachts met gebruikmaking van kunstlicht mogen worden bestreden
ter voorkoming van schade aan fauna loopt op grond van de onderhavige ontheffing van 1 februari tot
1 april. Uit onderzoek van Bureau Mulder-natuurlijk, 'Vossenonderzoek en -beheer op de Sallandse
Heuvelrug (2011), blijkt dat de beste periode voor bestrijding van vossen, ter vermindering van
predatie in het voorjaar en de zomer, de periode I februari tot half mei is en zo nodig nog enkele
weken daarna. Bestrijding van de vos in de herfst en de winter is ecologisch gezien vooral 'oogsten'
en heeft weinig of geen effect op de voorjaarsstand, omdat jonge dieren direct de opengevallen
territoria in de populatie innemen. Dit vergroot de overlevingskans van eerstejaars dieren, die anders
zouden zijn weggetrokken of aan andere oorzaken zouden zijn overleden. Pas na afloop van de
dispersieperiode en de paartijd, als de mobiliteit in de populatie op zijn laagst is, wordt de bestrijding
effectiever en is de kans op permanente open plekken het grootst. Hoewel de landelijke vrijstelling wel
jaarrond geldig is, willen wij, vanuit ethische ovenvegingen, in afwijking van het genoemde onderzoek,
nachtelijk afschot niet toestaan gedurende de kraam- en zoogperiode van de vos. Hiermee willen we
voorkomen, dat moervossen worden afgeschoten die zogende jongen hebben. Vanuit de jagerswereld
hebben wij dan ook het signaal gekregen dat voor afschot in deze periode geen animo bestaat.
Het gaat hier om de uitkomsten van één onderzoek, waarbij vele variabelen een rol spelen, alsmede
de onderzoeksmethodiek, zodat de gedane aanbeveling op het punt van de bestrijdingsperiode gezien
moet worden als een mogelijke oplossingsrichting. Desalniettemin achten wij het zinvol om mede op
grond van de uitkomsten van genoemd onderzoek de periode voor nachtelijke bestrijding van vossen
met gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen, die in de voorgaande onthetfing liep van 15
augustus tot 1 april, te wijzigen in I februari tot 1 april. Verder speelt hierbij een rol dat bij
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populatieregulatie van vrijwel alle soorten geldt dat variatie in de methode van regulatie het meeste
succesvol is (Mulder, 2007). Dieren wennen snel aan één specifieke beheermethode en stemmen
daar hun (ontwijk)gedrag op al. Zo kan afschot overdag bij grofwild leiden tot nachtelijk gedrag.
Nachtel¡k afschot is daarom een aanvulling op de mogelijkheid de vos overdag te bestrijden. Reductie
wordt effectiever wanneer variatie in ruimte en tijd wordt toegepast. Ook willen wij vanuit
maatschappelijke overwegingen terughoudend(er) omgaan met nachtelijk afschot.
Uit bovengenoemd onderzoek blijkt, dat afschot van vossen in een bepaalde periode, de
weidevogelstand ten goede kan komen. Om verschillende redenen, die wij hieronder nog verder
uiteenzetten, achten wij het toestaan van nachtelijk afschot gedurende een beperkte periode een
noodzakelijke aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheid van afschot overdag. De stand van de
Grutto, waarvoor Nederland een instandhoudingsverplichting heeft, is de afgelopen 10 jaar met 60%
afgenomen.
Met nachtelijk afschot als aanvulling beogen wij een groter effect op de weidevogelstand en op de
stand van de grondbroeders te bereiken. Onderzoek in de provincie Noord-Holland heeft uitgewezen,
dat het predatiepercentate van legsels bij nachtelijk afschot van vossen daalde ten opzichte van het
beheer van vossen alleen overdag. Hiermee wordt bevestigd dat weidevogels vanwege het
predatiegedrag van vossen 's nachts het meest kwetsbaar zijn.

F reilandkippe n e n I am mere n
De ontheffing op grond van artikel63 van de Flora- en faunawet en de toestemming op grond van
artikel 9, lid 6 van het Besluit beheer en schadebestrijding voor het doden van vossen tussen
zonsondergang en zonsopkomst met gebruikmaking van geweer en kunstmatige lichtbronnen ter
bestrryding van schade aan bedrijfsmatig gehouden vee, te weten lammeren en freilandkippen wordt
verleend, met het doel de predatiedruk van vossen rondom bedrijven waar kippen worden gehouden
volgens het freilandsysteem, alsmede rondom schapenhouderijen waar lammeren ouder dan veertien
dagen buiten worden gehouden, te verminderen.
Van deze ontheffing mag in de periode van 1 januari tot en met'15 augustus ter bestrijding van schade
aan lammeren ouder dan 14 dagen en jaarrond ter bestrijding van schade aan freilandkippen, middels
een door de Fbe-Groningen apart verstrekte machtiging gebruik worden gemaakt. Schadebestrijding
mag slechts plaatsvinden binnen een cirkel met een straal van 2 kilometer rond het pluimveebedrijf of
het perceel waarop de lammeren aanwezig zijn. Dit omdat wij terughoudend willen omgaan met het
gebruik van kunstlicht en, hoewel de vos is vrijgesteld, ook om te voorkomen dat er meer vossen
worden gedood dan noodzakelijk voor de schadebestrijding. De aanvrager van de machtiging dient
derhalve bij de aanvraag een topografische kaart te voegen waarop is aangegeven binnen welk
gebied de schadebestrijding zal plaatsvinden, waarna de kaart door de FBE wordt gewaarmerkt en bij
de machtiging wordt gevoegd.
Aangezien de machtiging wordt verleend voor het gebruik van de ontheffing binnen een cirkel met een
straal van 2 kilometer rond het desbetreffende bedrijf of perceel, moeten de jachtaktehouders die de
schadebestrijding uitvoeren, naast een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker op wiens
gronden het bedrijf is gelegen, ook beschikken over de schriftelijke toestemming van eventuele
andere grondgebruikers met gronden binnen dit gebied, tot betreding van de desbetreffende gronden.
Hoewel de vos op grond van de landelijke vrijstelling overdag mag worden afgeschoten ter bestrijding
van schade aan bedrijfsmatig gehouden vee en de wetgever daarbij heeft afgewogen dat de vos aan
dit belang in het gehele land schade kan aanrichten, moet er om een machtiging te verkrijgen voor het
gebruik van kunstlicht eerst worden aangetoond dat er sprake is van belangrijke schade in de zin van
de Flora- en faunawet, of dat belangrijke schade kan worden veruvacht. Wlj stellen deze voorwaarde
omdat wij terughoudend willen omgaan met het toestaan van nachtelijk afschot met gebruikmaking
van kunstlicht.

Openbare veiligheid
Verder verlenen wijjaarrond ontheffing voor het doden van vossen en konijnen tussen zonsondergang
en zonsopkomst met behulp van kunstmatige lichtbronnen in het belang van de openbare veiligheid,
ter bescherming van primaire zeewaterkeringen. Uit het rapport'Vossen en konijnen op de primaire
zeewaterkerrng 2004-2010' (Van Hattum & de Jong, 2004) is op te maken, dat schade door vossen en
konijnen aan de primaire zeewaterkering kan worden verwacht en dat afschot van vossen en konijnen
noodzakelijk kan zijn ter voorkoming en bestrijding van deze schade. Schadebestrijding mag alleen
plaatsvinden op de zeewaterkering of vanaf de direct aan de landzijde van de zeewaterkering
grenzende onderhoudsweg. Wij zijn van mening , dat het inzetten van preventieve middelen ter
voorkoming van graafactiviteiten in de dijk, zoals het verstevigen van het talud van de zeedijk en het
aan de binnenzijde van de zeedijk plaatsen van een vossenkerend raster, gelet op de lengte van de
dijk, niet in redelijkheid van de eigenaar, beheerder of gebruiker van de dijk verlangd kan worden.
Bovendien is de openbare veiligheid in het geding, hetgeen een algemeen belang is en moet de inzet
van preventieve maatregelen ter bevordering hiervan, financieelworden afgewogen tegen andere
veiligheidsbevorderende maatregelen.
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ln gevallen waarin de openbare veiligheid in gevaar komt door ondergraving door vossen en konijnen
van gronden, bouwwerken of installaties op bijvoorbeeld industrieterreinen, kan een machtiging
worden verkregen ter bestrijding van deze schade voor een beperkte periode van twee maanden.
Vanwege het maatschappelijke belang van schadebestrijding wanneer de openbare veiligheid in het
geding is, ligt het voor de hand het meest efficiênte en effectieve middel te kiezen, te weten nachtelijk
afschot met gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen.
Wanneer konijnen of vossen zich toegang hebben kunnen verschaffen tot bepaalde gronden,
bouwwerken of installaties, ondanks eventueel aanwezige hekwerken en rasters, is afschot de enige
mogelijkheid om schade te bestrijden. Preventieve maatregelen als hekwerken en rasters zullen niet
in alle gevallen door konijnen aangerichte schade kunnen voorkomen.

Gebruik van kunstlicht
Omdat vossen en konijnen nachtdieren zijn, is schadebestrijding 's nachts efficiënter en waarschijnlijk
ook effectiever. Wij zien deze wijze van schadebestrijding als aanvulling op de mogelijkheid om
vossen overdag te bestrijden op grond van de landelijke vrijstelling. ln de setting van deze ontheffing
zal nachtelijk afschot ook niet per definitie betekenen dat meer vossen of konijnen zullen worden
gedood. Meer efficiëntie vergroot tevens het draagvlak onder jachtaktehouders om vossen ter
bescherming van weidevogels en andere bodembroeders te bestrijden. Ook vindt hierdoor een
gecoördineerde schadebestrijding plaats met een meer planmatig karakter en kan er worden
gemonitord. Verder leidt het gebruik van kunstlicht tot zeer gericht, plaatselijk en kortstondig afschot.
Daarnaast is bekend dat de trefzekerheid van een schot bij nachtelijk afschot met behulp van
kunstlicht groter is, omdat de dieren worden 'gevangen' in de lichtstraal en zich niet bewegen.
Hiermee wordt o.a. voorkomen dat vossen worden aangeschoten en niet direct dood zijn. Vanuit
ethisch oogpunt geven wij hieraan dan ook de voorkeur boven bestrijding overdag, waarbij bovendien
veelal gebruik wordt gemaakt van methodes die meer dierenleed veroorzaken zoals aardhonden,
vangpijpen, of buidel en fret (bij konijn).
Bestrijding van konijnen of vossen met het geweer overdag, in gevallen waarbij gronden, bouwwerken
of installaties worden ondergraven is in de meeste gevallen bovendien niet mogelijk, aangezien het
hierbij vaak om (fabrieks)terreinen gaat waar op dat moment mensen werken.
Omdat de vos landelijk is vrijgesteld, wordt er geen tegemoetkoming uitgekeerd in schade die wordt
aangericht door vossen aan bedrijfsmatig gehouden vee, als lammeren en freilandkippen. Wij zijn dan
ook van mening, dat grondgebruikers met dergelijke bedrijven in de gelegenheid moeten worden
gesteld de schade op een zo efficient en effectief mogelijke wijze te bestrijden.
Hoewelwij, zoals hierboven verwoord, voordelen zien in nachtelijk afschot met gebruikmaking van
kunstmatige lichtbronnen als middel om schade te bestrijden ten opzichte van afschot overdag, willen
wtj hier desalniettemin terughoudend mee omgaan, mede in verband met maatschappelijke aspecten,
handhaafbaarheid en veiligheid.
Nachtelijk afschot met gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen moet daarom steeds van te voren
worden gemeld bij de provinciale inspecteur natuurwetgeving. Alleen door de WBE aangewezen
jachtaktehouders mogen deze vorm van schadebestrijding uitvoeren, ongeacht om welk belang het
gaat (fauna, bedrijfsmatig gehouden vee of openbare veiligheid) met een maximum van 6
jachtaktehouders per WBE.

Machtigingen door de Fbe Groningen
Er mag slechts gebruik worden gemaakt van kunstlicht en geweer door jachtaktehouders die door die
wildbeheereenheid zijn aangewezen, die ligt in het gebied waar de schadebestrijding plaatsvindt. Een
wildbeheereenheid mag daartoe maximaal 6 personen aanwijzen.
Het is de FBE toegestaan om grondgebruikers te machtigen om gebruik van de ontheffing te maken,
wanneer het gaat om het bestrijden van schade aan bedrijfsmatig gehouden vee of om de openbare
veiligheid. De schadebestrijding mag ook in deze gevallen alleen worden uitgevoerd door daartoe
aangewezen jachtaktehouders. Voordat een machtiging voor het voorkomen of bestrijden van schade
aan bedrijfsmatig gehouden vee mag worden verstrekt moeten cijfermatige en/of andere gegevens
worden overlegd waaruit blijkt dat er sprake is van belangrijke schade of dreigende belangrijke schade
in de zin van de Flora- en faunawet, of een verklaring van de provinciale inspecteur natuurwetgeving
dat er zich in de periode voorafgaand aan de aanvraag (belangrijke) schade heeft voorgedaan.
Hiervan is bij lammeren sprake op het moment dat er één lam ouder dan 14 dagen aantoonbaar door
een vos is gedood, aangezien het in een vossenrijke omgeving aannemelijk is dat er dan meerdere
lammeren zullen volgen, waardoor de schadedrempel van tenminste € 250,- per geval is bereikt. Bij
schade op een freilandkippenbedrijf geldt, dat er een machtiging mag worden verleend, op het
moment dat er sprake is van aantoonbare schade die is aangericht door vossen. De FBE verleent in
dit geval de machtiging aan de desbetreffende grondgebruiker. Machtigingen voor het bestrijden van
schade aan de primaire zeewaterkeringen kunnen alleen worden verleend aan de Waterschappen
Hunze en Aa's of Noorderzijlvest. Ook bij schade door ondergraving van gebouwen of installaties
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verleent de FBE de machtiging aan de desbetreffende grondgebruiker. ln al deze gevallen geldt, dat
alleen jachtaktehouders die door de desbetreffende WBE zijn aangewezen in wier werkgebied de
schadebestrijd in g plaatsvi ndt, de schadebestrijd i ng mogen u itvoeren.
Machtigingen voor afschot van vossen ter bestrijding van schade aan fauna worden door de FBE
direct aan de aangewezen jachtaktehouders verstrekt.
De FBE verstrekt in de bovengenoemde gevallen als ontheffinghouder schriftelijk toestemming door
middel van een machtiging waar een gewaarmerkt afschrift van de ontheffing is bijgevoegd. Het
gebruik van de ontheffing via de machtiging dient te geschieden met inachtneming van de
voorwaarden en beperkingen genoemd in de ontheffing en met inachtneming van de eventuele
aanvullende voorwaarden en beperkingen in de machtiging.

Toezicht en handhaving
Ten behoeve van de handhaving van de ontheffingvoorschriften en het toezicht op het gebruik van de
ontheffing zijn voorschriften opgenomen over melding en rapportage van de ontheffing door de
ontheffinghouder en/of de ontheffinggebruikers. Onder andere moet nachtelijk afschot met
gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen altijd van te voren worden gemeld bij de provinciale
inspecteur natu u rwetgevi ng.

Sch adebe strijd i n g b i n n e n g a n ze nfoe ragee rg e biede n
Voor andere soorten dan grauwe gans, kolgans, rotgans, brandgans, rietgans en smient geldt, dat tot
12.00 uur schadebestrijding binnen ganzenfoerageergebieden niet is toegestaan en na 12.00 uur dit
alleen is toegestaan zolang een afstand van tenminste 500 meter tot foeragerende ganzen in acht
wordt genomen. Deze regel geldt van 1 november tot 1 april van elk jaar.
Onder ganzenfoerageergebieden verstaan wij op het moment van vaststelling van deze ontheffing de
gebieden zoals vastgesteld bij de besluiten d.d.22-09-2015, zaaknummer 590929 en 12-01-2016,
zaaknummer 610155. Het kan zijn dat de foerageergebieden gedurende de looptijd van deze
ontheffing veranderen. Hierbij kan het gaan om een andere begrenzing, nieuwe gebieden etc. Voor
het naleven van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van deze ontheffing in
foerageergebieden, moeten de meest recente besluiten op dit punt worden geraadpleegd.

V. Advies Faunafonds
Het Faunafonds heeft op 6 juni 2014 en 10 oktober 2014 aan ons advies uitgebracht over het
Faunabeheerplan Groningen2014-2019 en geadviseerd ditplan goed te keuren. Bij besluitvan 11

november 2Q14 (zaaknummer: 537744), hebben wij het Faunabeheerplan provincie Groningen 2014-
2019 goedgekeurd, met inachtneming van de opmerkingen van het Faunafonds. ln haar brief d.d.12
maart 2016, door ons per mail ontvangen op 17 maart 2016, heeft het Faunafonds advies uitgebracht
over deze ontheffing.

Het Faunafonds stelt voor om de ontheffingsperiode, die ten behoeve van de bescherming van
weidevogels is gesteld op 1 februari tot 1 april, ten behoeve van bodembroeders uit te breiden naar 1

februari tot 1 juni. ln de toelichting op deze ontheffing hebben wij uiteengezet waarom wrj
terughoudend willen omgaan met het nachtelijk afschot met gebruikmaking van kunstmatige
lichtbronnen en waarom wij afschot vanaf I april niet wenselijk achten. Wij wijzigen de periode daarom
niet. Voor het overige strekt het advies tot verlening van de onderhavige ontheffing.

Verder geeft het Faunafonds aan dat een goede monitoring, rapportage en analyse essentieel is om
de effecten van het gevoerde beheer te evalueren. Wij onderstrepen dit, zoals uit de toelichting en de
voorwaarden, zoals opgenomen in de ontheffing moge blijken.

Vl. Gonclusie
Gezien het bovenstaande concluderen wij het volgende:
. Voor wat betreft het afschot van vossen tussen zonsondergang en zonsopkomst met

gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen, ter bestrijding van schade aan fauna en
bedrijfsmatig gehouden vee, concluderen wij dat gezien de landelijke vrijstelling ex art. 65 van de
Flora- en faunawet, niet meer ter beoordeling staat of er sprake is van belangrijke schade en of er
andere bevredigende oplossingen zijn dan afschot.

. Op basis van gegevens van de afgelopen jaren, zoals opgenomen in het Faunabeheerplan 2014-
2019 en het gestelde in het rapport'Vossen en konijnen op de primaire zeewaterkering 2004-
2010' (Van Hattum en De Jong, 2004) concluderen wij dat ontheffingverlening voor het afschot
van vossen en konijnen noodzakelijk is ter voorkoming en bestrijding van schade aan de primaire
zeewaterkering, in het belang van de openbare veiligheid.
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Wij concluderen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat voor het voorkomen en
bestrijden van schade aan de primaire zeewaterkering dan het doden van een aantal vossen en
konijnen binnen een begrensd gebied, dat is gelegen tussen de teen van de dijk aan de zeezijde
en de teen aan de binnenzijde van de dijk, het hek en/of de onderhoudsweg, teneinde te komen
tot een lokale beheersing van het aantal vossen en de door konijnen aan te richten schade te
bestrijden en te voorkomen.
Op basis van gegevens van de afgelopen jaren, zoals opgenomen in het Faunabeheerplan 2014-
2019 concluderen wijdat konijnen en vossen door ondergraving van gronden, gebouwen en
installaties de openbare veiligheid in gevaar kunnen brengen.
Wij concluderen dat ondanks het gebruik van preventieve maatregelen op fabrieksterreinen en bij
installaties, zoals hekwerken en rasters, schade door ondergraving van konijnen of vossen niet in
alle gevallen kan worden voorkomen.
Wij achten het niet mogelijk het nemen van preventieve maatregelen als voorwaarde voor het
gebruik van de ontheffing te stellen, als het gaat om het afschot van vossen en konijnen ter
bestrijding van schade aan de primaire zeewaterkering, omdat het bij openbare veiligheid gaat om
een algemeen belang.
Wij concluderen dat er in gevallen waarbij konijnen of vossen schade aanrichten door ondergra-
ving geen andere bevredigende oplossing bestaat voor het bestrijden van deze schade, dan het
gedurende een beperkte periode doden van een aantal vossen of konijnen.
Wij concluderen dat er met het doden van een aantal vossen gedurende een beperkte periode,
met gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen, ter bestrijding van schade aan weidevo-
gels, andere bodembroeders en bedrijfsmatig gehouden vee, geen afbreuk wordt gedaan aan de
gunstige staat van instandhouding van de vos. Er zullen op deze wijze niet meer vossen worden
gedood dan mogehjk is op grond van de geldende vrijstelling ex art. 65 van de Flora- en faunawet.
Wij concluderen dat er met het doden van een aantal vossen en konijnen met het geweer en met
gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen, in het belang van de openbare veiligheid, geen
afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de vos en het konijn. De
populaties van deze soorten zijn in de afgelopen jaren stabiel gebleven en er zullen door het in het
kader van deze ontheffing toegestane afschot in het belang van de openbare veiligheid niet meer
vossen en konijnen worden gedood dan mogelijk is op grond van de vrijstellingen die gelden ter
bestrijding van schade aan andere belangen en gedurende de bejaagbare periode van het konijn.
Mede op basis van gegevens van de afgelopen jaren uit het Faunabeheerplan Groningen 2014-
2019, concluderen wij dat nachtelijk afschot met gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen een
efficiënter en effectiever middel is voor het bestrijden van door vossen aangerichte schade aan
weidevogels, andere bodembroeders, freilandkippen en lammeren, alsmede voor de bestrijding
van vossen en konijnen in het belang van de openbare veiligheid.
Aangezien wij vanuit ethisch oogpunt voordelen zien in nachtelijk afschot met gebruikmaking van
kunstmatige lichtbronnen, achten wij deze vorm van schadebestrijding in combinatie met afschot
overdag, een meer bevredigende oplossing dan alleen afschot overdag.
Nu de onderhavige ontheffing wordt verleend op basis van het door ons goedgekeurde
Faunabeheerplan provincie Groningen2014-2019, waarin een provinciebrede, planmatige en
integrale aanpak van de schadeproblematiek wordt voorgestaan, ligt het in de rede de
geldigheidsduur van de ontheffing, krachtens artikel 68, lid 1 en lid 5, Flora- en faunawet, te
stellen op de looptijd van het faunabeheerplan Groningen 2009. De ontheffing loopt daarom af op
11 november 2019.

a

a

a

a

a

a

BESLISSING:

Gezien het voorgaande verlenen wij aan de Faunabeheereenheid Groningen (Fbe-Groningen)
ten behoeve van het opsporen, vangen en doden van vossen en konijnen:

Ter bestriiding van schade door vossen (Vulpes vulpes) aan fauna (weidevogels en andere
bodembroederÐ en bedriifsmatiq gehouden vee (lammeren ouder dan 14 daqen en Freilandkippen)

. op grond van artikel 68, Iid 1, van de Flora- en faunawet ontheffing van het bepaalde
krachtens artikel 72,lid 5, van deze wet, voor zover het betreft het gebruik van het geweer in
afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid I, sub a, van het Besluit beheer en
schadebestrijding dieren (verbod tot het gebruik van geweer tussen zonsondergang en
zonsopgang)

. op grond van artikel 9, lid 6, sub b, van het Besluit Beheer en schadebestrijding toestemming
tot het gebruik van kunstmatige lichtbronnen;
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Ter bestriidinq van vossen (Vulpes vulpesl en koniinen (Orvctolaqus cuniculusl in het belanq van de
openbare veiliqheid (primaire zeewaterkerinqen en onderqravinq van gronden. qebouwen en
terreinen)

. op grond van artikel 68, lid 1, aanhef en onder a, en art. 68, lid 4 en 5 van de Flora- en
faunawet ontheffing van het bepaalde krachtens artikel 9 en artikel 10, van deze wet, voor het
opzettelijk verontrusten en doden van vossen en konijnen.

. op grond van artikel6S, lid 1, van de Flora- en faunawet ontheffing van het bepaalde
krachtens artikel 74,lid 1, sub a, van deze wet, voor zover het betreft het gebruik van het
geweer in afwijking van het bepaalde in artikel 49, van de Flora- en faunawet juncto artikel 10,
lid I en lid 2 van hetJachtbesluiten artikel 11,1id2, subc, van hetJachtbesluit(voorwat
betreft respectievelijk het verbod tot het gebruik van een geweer op een jachtveld dat niet
voldoet aan de wettelijke oppervlaktevereisten en het beschouwen als afzonderlijk jachtveld
van delen van een jachtveld die van elkaar worden gescheiden door een water breder dan 10
meter waarover zich het genot van de jacht niet uitstrekt)

. op grond van artikel 68, lid 1, van de Flora- en faunawet ontheffing van het bepaalde
krachtens artikel 72, lid 5, van deze wet, voor zover het betreft het gebruik van het geweer in
afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid I, sub a, van het Besluit beheer en
schadebestrijding (verbod tot het gebruik van geweer tussen zonsondergang en zonsopgang)

Ter bestriidinq van vossen (Vulpes vulpest in het belanq van de openbare veiligheid
. op grond van artikel 9, lid 6, sub b. van het Besluit Beheer en schadebestrijding toestemming

tot het gebruik van kunstmatige lichtbronnen;
Ter bestriidinq van koniinen (Orvctolaqus cuniculusl in het belanq van de openbare veiliqheid

. op grond van artikel6B, lid 1, van de Flora- en faunawet ontheffing van het bepaalde
krachtens artikel 72, lid 5, van deze wet, voor zover het betreft het gebruik van kunstmatige
lichtbronnen in afwijking van het bepaalde in artikel 9, lid 6, sub a, van het Besluit beheer en
schadebestrijding (kunstmatige lichtbronnen mogen alleen worden gebruikt voor het vangen
en doden van vossen)

Aan deze ontheffing verbinden wij voorts de volgende voorschriften:

1) De ontheffing geldt in de periode vanaf de datum van verzending van dit besluit tot 1'1 november
2019.

2) De in dit besluit bedoelde ontheffing ex artikel68 van de Flora- en faunawet en toestemming ex
artikel 9, lid 6, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, wordt gegeven aan de
Faunabeheereenheid Groningen, die daartoe aangewezen jachtaktehouders, alsmede
grondgebruikers kan machtigen van deze ontheffing en toestemming gebruik te maken.

3) De ontheffing is van kracht op gronden gelegen binnen het gebied waarover de zorg van de
Faunabeheereenheid Groningen zich uitstrekt, te weten het gehele grondgebied van de provincie
Groningen.
Voor zover de ontheffing strekt tot het doden van vossen en konijnen in het belang van openbare
veiligheid ter bestrijding van dreigende schade aan de primaire zeewaterkering, is deze ontheffing
slechts van kracht binnen het gebied tussen de teen van de primaire waterkering aan de zeezijde
en de teen aan de binnenzijde van de dijk, begrensd door een hek of de onderhoudsweg voor
zover dit gebied in eigendom en beheer is bij de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en
Aa's.

4) Gebruik van kunstlicht en geweer is slechts toegestaan aan jachtaktehouders die daarvoor (tot
een maximum van 6 personen) door de wildbeheereenheid in wier werkgebied de bestrijding zal
plaatsvinden zijn aangewezen. Een aanwijzing van de WBE is slechts geldig indien deze
aanwijzing minimaal een week voor het eerste gebruik van het kunstlicht is aangemeld bij de FBE
De FBE zendt onverwijld een afschrift van deze aanwijzing aan de lnspecteur "Natuurwetgeving"
der provincie Groningen. Ditzelfde geldt voor een wijziging of intrekking van deze aanwijzing.

5a. Een machtiginghouder als bedoeld onder punt 4 mag zich laten vergezellen door maximaal 2
andere jachtaktehouders die dan eveneens gerechtigd zijn tot bediening van kunstlicht, het
besturen van het voertuig en afschot, mits zij tot het directe gezelschap behoren van de
machtiginghouder en in het bezit zrln van een geldige grondgebruikersverklaring.

5b. Voor het gebruik van het geweer en kunstlicht op de openbare weg (inclusief bermen) is een
g rond gebru ikersverklarin g van de weg beheerder vereist.

5c. De machtiging mag per etmaal slechts éénmaalworden gebruikt tussen zonsondergang en
zonsopkomst met een maximale duur van vier uren.
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6a. Een machtiging als bedoeld in voorschrift 2 mag voor wat betreft het doden van vossen worden
verleend voor de periode vanaf '1 februari tot de eerstvolgende datum van 1 april, met uitzondering
van de in voorschrift 7 genoemde gevallen.
Voor het doden van konijnen gelden de in voorschrift 7, onder c. en d, genoemde termijnen;

6b.Een machtiging als bedoeld in voorschrift 2 is gedurende de aangegeven periode alleen geldig in
het jaar van afgifte. Voor de onder punt 7d. genoemde machtiging geldt dat deze ook nog geldig
kan zijn in het jaar volgend op het jaar van afgifte, wanneer een gedeelte van de twee maanden in
dat jaar valt.

7) ln afwijking van het bepaalde onder 6. mag van de ontheffing middels een apart verstrekte
machtiging tussen zonsondergang en zonsopgang gebruik worden gemaakt van kunstlicht en
geweer:
a. in de periode tussen 1 januari en 31 december voor het doden van vossen ter bestr¡ding of

voorkoming van belangrijke schade aan Freilandkippen, met dien verstande dat de bestrijding
slechts mag plaats vinden binnen een cirkel met een straal van 2 kilometer rond een Freiland-
bedrijf

b. in de periode tussen 1 januari en 15 augustus voor het doden van vossen ter bestrijding of
voorkoming van belangrijke schade aan lammeren ouder dan veertien dagen, met dien
verstande dat de bestrijding slechts mag plaats vinden binnen cirkel met een straal van 2 kilo-
meter rond een perceelwaarop lammeren aanwezig zijn.

c. het gehele jaar voor het doden van vossen en konijnen in het belang van openbare veiligheid
ter bestrijding van dreigende schade aan de primaire zeewaterkering, met dien verstande dat
de bestrijding alleen mag plaats vinden op de zeekering of vanaf de direct aan de landzijde van
de zeekering grenzende onderhoudsweg.

d. voor een beperkte periode van twee maanden vanaf de verzending van de machtiging voor het
doden van vossen en konijnen in andere gevallen dan onder c. bedoeld, waarin door
ondergraving van gronden, bouwwerken of installaties, de openbare veiligheid in gevaar komt;

8. Alvorens gebruik mag worden gemaakt van de ontheffing met geweer en kunstlicht, dient de
machtiginghouder hiervan - bij elk gebruik opnieuw- een werkdag voorafgaand aan de avond en/of
nacht van de actie melding te doen middels gebruik van de hierna genoemde volledig ingevulde
internetsite: http://www.formdesk.com/provincieqroningen/meldingschadebestriiding
Tevens moeten hierbij de persoonsgegevens van de eventueel andere bij de
schadebestrijdingsactie aanwezige jachtaktehouders (maximaal2) worden doorgegeven.

9) Gedode dieren dienen ter voorkoming van de verspreiding van ziekten, onmiddellijk te worden
verwijderd en/of vernietigd. Dit betekent dat ze, voor zo ver zij niet voor eigen gebruik worden
aangewend, of niet (mogen) worden verhandeld, ter destructie moeten worden aangeboden of
moeten worden begraven.

10) Een verzoek tot afgifte van een machtiging door de ontheffinghouder ten behoeve van de
bestrijding van schade door vossen aan weidevogels en andere bodembroeders dient te worden
gedaan door de jachtaktehouder via www.faunaschade.nl , mits deze jachtaktehouder door de
wildbeheereenheid is aangewezen als jachtaktehouder die nachtelijke schadebestrijding met
gebruikmaking van kunstlicht mag uitvoeren, onder opgave van:
a. Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en jachtaktenummer van de

jachtakteho u d e(s) d ie d e schade best r r¡ding zall zul I e n u itvoere n ;

b. Het (mobiele) telefoonnummer van de betreffende jachtaktehouder;

10a) Een verzoek tot afgifte van een machtiging door de ontheffinghouder ten behoeve van de bestrij-
ding van schade door vossen en konijnen aan de hieronder genoemde belangen dient via
www.faunaschade.nl door de grondgebruiker te worden gedaan, te weten:

-Bij Freilandkippen en lammeren ouder dan 14 dagen door de eigenaar of beheerder van de
gronden waarop zich het bedoelde (pluim)veebedrijf bevindt;
-Voor wat betreft de primaire zeewaterkeringen door de waterschappen Hunze en Aa's of
Noorderzijlvest

-Bij ondergraving van gronden, gebouwen en installaties door de eigenaar/beheerder van door
vossen en/of konijnen ondergraven gronden, gebouwen of installaties..

10b) De onder 10a bedoelde aanvraag dient vergezeld te gaan van een opgave van:
a. Naam, adres, woonplaats van de grondgebruiker waar de schadebestrijding plaatsvindt;
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b. Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en jachtaktenummer van de
jachtaktehoude(s) die de schadebestrijding zallzullen uitvoeren;

c. Het (mobiele) telefoonnummer van de desbetreffende jachtaktehouder;
d. B¡ Freilandkippen en lammeren ouder dan veertien dagen: gegevens die aantonen dat sprake

is van (dreigende) belangrijke schade, dan wel een verklaring van de lnspecteur'Natuurwetge-
ving'dat zich in de directe periode voorafgaand aan de aanvraag (dreigende) belangrijke scha-
de heeft voorgedaan.

e.Bij Freilandkippen en lammeren ouder dan veertien dagen: onder bijvoeging van een
topografische kaart (1: 25.0000) waarop op dezelfde schaal het bedrijf is ingetekend,
waaromheen, eveneens op deze schaal, de toegestane afstand van 2 kilometer is ingetekend.

f. Bij ondergraving: onder bijvoeging van een topografische kaart (schaal 1:25.000) waarop op de
zelfde schaal de schadelocatie, inclusief eventuele gebouwen en/of installaties zijn ingetekend.

1 1) De Faunabeheereenheid is als ontheffinghouder te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven
van de voorschriften waaronder deze ontheffing is verleend. De Faunabeheereenheid dient
daarom de machtiginghouder nadrukkelijk te wijzen op de specifieke voorschriften ten aanzien
van het gebruik, o.a. door bij de afgifte van een machtiging tevens een kopie van deze ontheffing
aan de ontheffinggebruiker te verstrekken.

12a. De machtiginghouder die de schadebestrijding uitvoert, is verplicht een kopie van deze ontheffing
(vanaf 'beslissing'tot en met de ondertekening), de van de Faunabeheereenheid Groningen
ontvangen machtiging, de schriftelijke toestemming van de grondgebruike(s) tot betreding van
de desbetreffende gronden door de aanwezige jachtaktehouders en een geldige jachtakte bij zich
te houden, en moet deze bescheiden op eerste vordering aan de daartoe bevoegde ambtenaren
ter inzage geven.

l2b.Wanneer een daartoe aangewezen jachtaktehouder schadebestrijding uitvoert t.b.v. de openbare
veiligheid (zeewaterkeringen of ondergraving), of ten behoeve van bedrijfsmatig gehouden
(pluim)vee (freilandkippen en lammeren ouder dan 14 dagen), moet naast de onder 12a
genoemde bescheiden, ook een kopie van de machtiging van de desbetreffende grondgebruiker
worden overlegd.

12c. Hiernaast dient de machtiginghouder die de schadebestrijding uitvoert, een afschrift van de
ontvangstbevestiging van de melding als bedoeld onder B. op eerste vordering aan de daartoe
bevoegde ambtenaren ter inzage te geven.

13a. Het gebruik van de ontheffing is binnen de zogenaamde ganzenfoerageergebieden (op het
moment van vaststelling van de ontheffing gelegen bij het Leekstermeer en het Schildmeer (als
vastgesteld bij de besluiten d.d. 22 september 2015, zaaknummer: 590929 en d.d. 12 januari
2016, zaaknummer: 610155), gedurende de periode dat deze gebieden dienen voor de opvang
van grauwe gans, kolgans en brandgans (van 1 november tot en met 3'1 maart van elk jaar),
slechts toegestaan vanaf 12.00 uur onder voorwaarde dat een afstand van tenminste 500 meter
tot foeragerende ganzen in acht wordt genomen.

13b. Voor het correct toepassen van voorschrift 13a is het noodzakelijk de meest recente
besluitvorming omtrent ganzenfoerageergebieden te raadplegen.

14) lndien de houdervan deze onthefflng, dan wel de machtiginghouder, dan welde jachtaktehouder
die de schadebestrijding uitvoert, voor zover deze niet de machtiginghouder is, handelt in strijd
met de verleende ontheffing, dan wel machtiging of met daaraan verbonden voorschriften, kan
deze ontheffing op grond van artikel 80, sub c, van de Flora- en faunawet worden ingetrokken.

15) Een verleende machtiging wordt door de ontheffinghouder onverwijld ingetrokken:
- na een door ons gedaan gemotiveerd verzoek;
- indien de machtiging kennelijk ten onrechte is verleend;
- indien van de machtiging gebruik wordt gemaakt door iemand die daartoe niet bevoegd is;
- indien van de machtiging gebruik wordt gemaakt in strijd met een wettelijk voorschrift of

een aan de ontheffing verbonden voorschrift;
Van de brief tot intrekking van de machtiging wordt een afschrift gezonden aan: Gedeputeerde
Staten der provincie Groningen, afdeling landelijk Gebied en Water, Postbus 630, 9700 AP
Groningen.
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16. De Faunabeheereenheid Groningen dient voor 1 oktober van elk jaar gedurende de looptijd van
de ontheffing een schriftelijk verslag uit te brengen aan de provincie Groningen, afdeling Landelijk
gebied en water, Postbus 630, 9700 AP Groningen, over de wijye waarop van de ontheffing
gebruik is gemaakt, in die zin dat een opgave moet worden verstrekt van het aantal dieren dat
in het kader van deze ontheffing is gedood, alsmede over de effectiviteit van de schadebestrij-
dingsacties.

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt binnen
zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. ln de bijsluiter
"bezwarenprocedure" is aangegeven op welke wijze dit moet gebeuren. Ook staat in de bijsluiter
vermeld op welke wijze een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden
ingediend bij de rechtbank te Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

Groningen, 23 maart 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

Namens dezen:

A.J. Hoogerwerf

Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en water

Deze ontheffing is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondeñekend.
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