
 

Betreft: Hoorzitting 10 maart bezwaar ontheffing doden van winterganzen 

 

Geachte commissie, 

 

Zoals u in ons bezwaarschrift heeft kunnen lezen, zijn wij het niet eens met de afgegeven ontheffing 

voor het doden van grauwe ganzen en kolganzen in de winterperiode. Ons bezwaar heeft brede 

steun gekregen van vele lokale Zuid-Hollandse natuurorganisaties, de zorgen over de gevolgen van 

de uitvoering van deze ontheffing zijn dan ook groot.  

Een aantal punten uit ons bezwaar willen ik hierbij nader toelichten. 

 

1. Geen limiet te doden ganzen per verjaagactie 

 

In ons bezwaar gaven wij aan dat het onterecht is dat er geen limieten aan te doden ganzen per 

verjaagactie in de ontheffing zijn opgenomen. In het verweer geeft de provincie aan dit ook niet 

nodig zou zijn omdat het doel is om ganzen de verjagen en er met het ondersteunend afschot in de 

praktijk slechts een of enkele ganzen geschoten zullen worden. Het valt echter de betwijfelen of dit 

in de praktijk wel zo is. Uit het faunabeheerplan is op te maken dat door verjagend afschot het 

maximale aantal gedode ganzen in de winter 20.000 was (in het jaar 2011/2012). Dat komt 

gemiddeld neer op circa 3333 ganzen per maand en  110 ganzen per dag. Deze aantallen lijken 

absoluut niet realistisch te zijn wanneer er daadwerkelijk slechts een of enkele ganzen per 

verjaagactie ter voorkoming van schade gedood worden. Het opnemen van een maximaal aantal te 

doden ganzen per verjaagactie is dus wel degelijk nodig. Bovendien blijkt uit de jurisprudentie die bij 

ons bezwaar is gevoegd dat de ontheffing niet verder mag gaan dan strikt noodzakelijk is. Het 

argument dat de provincie aanvoert dat geen limieten per verjaaractie nodig zijn omdat de gunstige 

staat van instandhouding geen gevaar zou lopen verandert hier niets aan.  

 

2. Ontheffing zou alleen moeten gelden bij concrete dreiging schade 

 

De voorliggende ontheffing maakt het mogelijk om kolganzen en grauwe ganzen te doden ter 

ondersteuning van het verjagen op alle percelen met kwetsbare gewassen, met uitzondering van de 

Natura 2000-gebieden. Op lang niet al deze percelen is echter bij de aanwezigheid van deze 

ganzensoorten ook een concrete dreiging van schade. Zo laat het faunabeheerplan bijvoorbeeld zien 

dat in de winter van 2012-2013, de winter met de meeste schade, kolganzen voor 0 euro schade 

aanrichtten op percelen met akkerbouw / vollegrondsgroente. Terwijl de voorliggende ontheffing het 

wel mogelijk maakt om kolganzen op die percelen te mogen doden. De ontheffing is dus veel te 

weinig specifiek, er zou een veel duidelijker verband moeten zijn tussen waar welke ganzen schade 

aanrichten en waar ondersteunend afschot bij het verjagen dus ook zou kunnen leiden tot het 

voorkomen van schade. Deze koppeling komt nu te weinig terug in de voorliggende ontheffing.  

 

3. Afschot voor zonsopkomst  

 

De Vogelrichtlijn en het Besluit beheer en schadebestrijding dieren zijn er klip en klaar over dat het 

niet is toegestaan om voor zonsopkomst en na zonsondergang dieren te doden met het gebruik van 

geweren. Dit is ook volkomen terecht, anders is het risico veel te groot dat jagers door het gebrek 

aan daglicht soorten niet goed kunnen onderscheiden en daardoor een soort zouden neerschieten 



 

waarvoor de ontheffing niet geldt. Ook de jurisprudentie waar wij in ons bezwaar naar verwijzen is 

op dit punt helder: het gebruik van het geweer is niet toegestaan voor zonsopkomst en na 

zonsondergang. De artikelen van de flora- en faunawet waar de provincie in het verweer naar 

verwijst weerleggen dit verbod niet.  

 

4. Verstoring broedende weidevogels 

 

In ons bezwaar hebben wij aangegeven dat er een groot risico bestaat dat uitvoering van de 

voorliggende ontheffing leidt tot het verstoren van broedende weidevogels. Want de ontheffing 

geldt tot 14 of 29 februari en de eerste weidevogels zijn dan al in hun broedgebieden teruggekeerd 

en beginnen met broeden. In het verweer stelt de provincie dat er op dit punt geen strijdigheid 

bestaat met de Flora- en faunawet omdat deze niet het verontrusten van beschermde inheemse 

dieren verbiedt, maar slechts het opzettelijk verontrusten daarvan. Onder opzet als bedoeld in het 

verbod om opzettelijk vogels te verontrusten valt echter volgens jurisprudentie van het Hof van 

Justitie ook voorwaardelijke opzet. Van voorwaardelijke opzet is sprake wanneer een activiteit 

verricht wordt waarbij begrepen wordt dat er een risico bestaat dat beschermde vogels verontrust 

kunnen worden, maar dit risico voor lief wordt genomen. Dat is dus ook verboden. Bij jagen in de 

aanwezigheid van weidevogels is dit al snel het geval. 

Bovendien gaat het hier niet alleen om het verontrusten van weidevogels, maar ook om het 

verstoren van hun voorplantingsplaatsen. En artikel 11 van de Flora en faunawet stelt dat dit 

verboden is.  

De voorliggende ontheffing is daarom op dit punt strijdig met de Flora- en faunawet. Bovendien zou 

de provincie haar verantwoordelijkheid moeten nemen en het belang van het stoppen van de zeer 

zorgwekkende achteruitgang van de weidevogels zwaarder moeten laten wegen dan het 

verminderen van het uit te keren bedrag vanuit het faunafonds.  

 

5. Het gebruik van lokvogels 

 

De voorliggende ontheffing heeft tot doel om het verjagen met ondersteunend afschot van grauwe 

ganzen en kolganzen mogelijk te maken. In haar verweer geeft de provincie daarom ook aan dat 

hierbij slechts één of enkele ganzen per keer geschoten zullen worden omdat de overlevende ganzen 

na het eerste afschot wegvliegen. Wij kunnen totaal niet plaatsen hoe het gebruik van lokvogels 

hierbij past. De provincie geeft in haar verweer aan dat dit nodig zou zijn om de vogels goed onder 

schot te krijgen en effectief met het geweer op te kunnen treden. Maar het doel van de ontheffing is 

niet het doden van ganzen op zich, maar slechts ter ondersteuning van het verjagen. Ook geeft de 

provincie in haar verweer aan dat het niet de bedoeling is dat ganzen die een schadeperceel eerder 

niet opzochten nu wel op het schadeperceel gaan zitten doordat zij hier door de lokvogels naartoe 

getrokken zouden worden. Dit is echter niet te voorkomen. Een lokvogels heeft als doel ganzen te 

lokken, het is nooit volledig in de hand te houden dat dit geen vogels zijn die eerst niet op het 

schadegevoelige perceel zaten. Het is dus absoluut onterecht en overbodig dat de voorliggende 

ontheffing het gebruik van lokvogels toestaat.  

 

6. Onbeperkt aantal uitvoerders 

 



 

De voorliggende ontheffing heeft tot doel om het verjagen met ondersteunend afschot mogelijk te 

maken. De provincie geeft zelf in haar verweer aan dat hierbij per verjaagactie slechts één of enkele 

ganzen geschoten zullen worden. Wij zien dan ook niet in waarom het nodig is om in de voorliggende 

ontheffing toe te staan dat de uitvoerder van de ontheffing zich mag laten vergezellen van een 

onbeperkt aantal andere uitvoerders. Voor het schieten van één of enkele ganzen zijn geen groepen 

jagers nodig. In recente antwoorden op Statenvragen over het jachttoerisme in Zuid-Holland geeft GS 

zelf nog aan dat bij jacht ten behoeve van schadebestrijding “een beperkt aantal uitvoerders per  

verjaagactie voor de hand ligt”. Ook geeft GS in diezelfde beantwoording aan geen voorstander te 

zijn van de trofeejacht. Waarom de provincie dan in de voorliggende ontheffing geen beperkingen 

stelt aan het aantal uitvoerders ontgaat ons volledig. De voorliggende ontheffing biedt dus ten 

onrechte meer mogelijkheden dan strikt noodzakelijk is om schade te reduceren.  

 

Vanwege de argumenten genoemd in ons bezwaar en deze aanvullende toelichting daarop zijn wij 

van mening dat de afgegeven ontheffing vernietigd dient te worden.  

 

 

 


