
 

Betreft: hoorzitting 2 juni 2016 bezwaar ontheffing voor het doden van zomerganzen 

 

Geachte commissie, 

 

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

voor het doden en verontrusten van zomerganzen. 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 wil ik hierbij nader toelichten. 

 

1. De ontheffing heeft negatieve gevolgen voor trekganzen 

In ons bezwaar hebben wij aangegeven dat de ontheffing al van toepassing is op het moment dat de 

trekganzen (dus winterganzen) nog in ons land zijn. In haar verweer onderkent de provincies dit. 

Maar zij stelt dat het deel van de ontheffing dat betrekking heeft op de periode vanaf 1 februari 

alleen toestemming geeft voor het afschot van koppelvormende ganzen en dit per definitie geen 

trekganzen zijn. Deze reactie heeft echter alleen betrekking op besluit I van de ontheffing.  

Besluit III staat het doden van diverse ganzensoorten toe vanaf  15 februari of 1 maart  zonder hier 

de voorwaarde van koppelvormig aan te verbinden. Er kunnen tot mei echter nog winterganzen in 

Nederland zitten en deze ontheffing maakt het dus mogelijk om die ganzen te schieten, terwijl deze 

het reduceren van schade door zomerganzen tot doel heeft.  

 

2. De ontheffing heeft negatieve effecten op andere beschermde natuurwaarden 

In haar verweer stelt de provincie dat het voorliggende besluit gaat over een ontheffing van de Flora- 

en Faunawet en dat eventuele strijdigheid met de Natuurbeschermingswet dus niet ter discussie 

staat omdat dit een apart toetsingskader is. De provincie gaat hierbij echter niet in op onze stelling 

dat de ontheffing negatief kan uitpakken voor weidevogels en daarmee in strijd is met de Flora- en 

Faunawet omdat deze de verstoring van nesten en voortplantingsplaatsen van inheemse vogels, 

waartoe de weidevogels behoren, via artikel 11 verbiedt. De broedgebieden van ganzen en 

weidevogels komen grotendeels overeen waardoor uitvoering van de ontheffing vrijwel zeker tot 

verstoring leidt. Hierbij zou sprake zijn van opzettelijke verstoring omdat onder opzet als bedoeld in 

het verbod om opzettelijk vogels te verontrusten volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie ook 

voorwaardelijke opzet valt. 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. 

 

3. De ontheffing gaat verder dan strikt noodzakelijk is 

Uit de jurisprudentie die is opgenomen in bijlage 1 van ons bezwaar blijkt dat een ontheffing niet 

verder mag gaan dan strikt noodzakelijk is. Er zijn daarom ten onrechte geen limieten gesteld aan de 

aantallen ganzen die gedood mogen worden op basis van de ontheffing. De provincie zegt hierover in 

haar verweer dat de instandhouding niet in gevaar is en de aantallen ganzen dermate groot zijn dat 

het risico op uitroeiing niet aan de orde is. Het doel van het faunabeheerplan is echter de realisatie 

van de omvang van de ganzenpopulatie van 2001 omdat de landbouwschade toen nog aanvaardbaar 

was. De voorwaarden die aan de ontheffing gesteld worden zouden dus niet alleen uitroeiing moeten 

voorkomen, maar ook het terecht komen onder het niveau van 2001. Als de provincie ook dat 



 

uitgesloten acht, dan kun je je afvragen in hoeverre afschot nog wel een effectieve methode is om 

schade terug te dringen.  

Bovendien hebben wij in ons bezwaar ook opgemerkt dat een koppeling tussen het doden en 

verontrusten dat met de ontheffing wordt toegestaan en het terugdringen van schade ontbreekt. De 

provincie gaat hier in haar verweer niet nader op in.  

 

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

van mening dat de provincie de voorliggende ontheffing niet af zou moeten geven.  

  


