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Hoogedelgestrenge vrouwe, heer, 

 

Hierbij tekenen wij beroep aan tegen het besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de 

provincie Zuid-Holland op ons bezwaar tegen de verleende ontheffing in het kader van de Flora- en 

faunawet voor het doden van zomerganzen  van 10 november 2016 met kenmerk ODH-2016-

00110246. 

 

Inleiding 

Op 28 januari 2016 heeft het College van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland 

(hierna: GS) een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het doden van 

zomerganzen met nummer ODH-2015-00745305. Op 30 maart 2016 hebben wij een bezwaarschrift 

ingediend tegen deze ontheffing. Op 2 juni 2016 hebben wij ons bezwaar nader toegelicht tijdens 

een hoorzitting van de bezwarencommissie. Op 10 november 2016 heeft GS besloten ons bezwaar 

gedeeltelijk ongegrond te verklaren en de ontheffing op een aantal punten aan te passen.  

 

De ontheffing stelt ten onrechte geen limieten  

GS wil de inheemse ganzenpopulaties in Zuid-Holland duurzaam in stand houden en is op grond van 

de Flora- en faunawet ook verplicht om dit te doen. Hiertoe zijn in het faunabeheerplan 

doelpopulaties benoemd. Door de aantallen overzomerende ganzen in Zuid-Holland terug te brengen 

tot deze doelpopulatie zou de schade aan landbouwgewassen acceptabel zijn. Het faunabeheerplan 

en het ganzenbeleidskader van de provincie Zuid-Holland richten zich erop dat deze doelpopulaties 

in 2020 bereikt worden.  

 

De afgegeven ontheffing is eveneens geldig tot en met 2020 (31 oktober). Binnen de looptijd van de 

ontheffing zou door uitvoering van het faunabeheerplan dus de doelpopulatie bereikt of genaderd 

moeten worden. In de ontheffing ontbreken echter voorwaarden die limieten stellen aan de 

aantallen te doden ganzen.  
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Door het ontbreken van deze limieten is het niet mogelijk om te handhaven wanneer het afschot zou 

leiden tot een grotere reductie van aantallen ganzen dan nodig is voor het bereiken van de 

doelpopulatie. Doordat de ontheffing het mogelijk maakt om grotere aantallen ganzen af te schieten 

dan de gestelde doelpopulaties, gaat de ontheffing verder dan strikt noodzakelijk is, terwijl er vaste 

jurisprudentie is dat een ontheffing o.g.v. art. 68 Flora- en faunawet niet verder mag strekken dan 

strikt noodzakelijk is (zie bijlage 1). Ook blijkt uit jurisprudentie dat een ontheffing in het kader van 

populatiereductie een streefstand of beperking van aantallen af te schieten ganzen moet bevatten1.  

 

Een ontheffing ter voorkoming van belangrijke schade kan alleen afgegeven worden indien voldaan 

wordt aan de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding 

van een soort (artikel 68 Flora- en faunawet). Doordat in de voorliggende ontheffing geen limieten 

gesteld worden, blijkt niet hoe GS aan deze voorwaarde kan voldoen. Wat de kolgans betreft is 

daarbij van belang dat, gelet op de in de ontheffing genoemde stand van de kolgans in Zuid-Holland 

(1.200) en het in het Faunabeheerplan opgenomen doel (200), na het afschieten van 1.000 kolganzen 

dit doel al is bereikt zodat dan al het doelaantal in het geding komt. Bovendien is niet, op basis van 

wetenschappelijke bronnen, aangetoond dat een aantal van 200 kolganzen overeenkomt met een 

gunstige staat van instandhouding in de provincie.  

 

De Canadese gans is een beschermde diersoort als bedoeld in art. 4, eerste lid, van de Flora- en 

faunawet. Met het doelaantal voor de Canadese gans, te weten “een minimale stand” is een gunstige 

staat van instandhouding van deze soort niet gewaarborgd. GS heeft immers niet aangetoond dat dit 

doelaantal overeenkomt met een gunstige staat van instandhouding van de soort in Zuid-Holland. 

Dat kan ook niet nu GS zowel dit doelaantal als het populatieaantal dat moet worden gezien als 

gunstige staat van instandhouding van deze soort niet heeft gekwantificeerd. Het enkele feit dat de 

soort in bijlage 1 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren is opgenomen doet daar niet 

aan af. Aannemelijk is dan ook dat de ontheffing afbreuk doet aan een gunstige staat van 

instandhouding van de Canadese gans. 

 

Ten slotte is er onvoldoende onderbouwd dat het bereiken van deze doelpopulatie noodzakelijk is 

ter voorkoming van belangrijke schade. De ontheffing richt zich op het terugdringen van aantallen 

ganzen terwijl volgens de Flora- en faunawet (artikel 68) de relatie met het voorkomen van 

belangrijke schade een voorwaarde is.  

 

  

                                                           
1
 Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland 12 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2129 
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Gebruik lokmiddelen ten onrechte toegestaan 

Deel I en III van de voorliggende ontheffing  staan het gebruik van lokmiddelen toe. Het is onduidelijk 

hoe het lokken van ganzen bijdraagt aan het reduceren van schade. Bovendien zijn de lokmiddelen  

waarvan het gebruik in de voorliggende ontheffing wordt toegestaan niet opgenomen als middelen 

in artikel 5 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren. Uit jurisprudentie2,3 blijkt dat uit 

artikel 9, tweede lid, van de Vogelrichtlijn volgt dat in een wettelijk voorschrift moet zijn bepaald met 

welke middelen in afwijking van artikel 5 van de Vogelrichtlijn vogels mogen worden gedood en dit 

dus in de ontheffing opgenomen behoord te worden.   

 

In haar overwegingen geeft GS aan dat de lokmiddelen die worden toegestaan op zichzelf geen 

middelen zijn waarmee vogels gedood kunnen worden en derhalve artikel 9 van de Vogelrichtlijn hier 

niet op van toepassing is. Dit is een onjuiste veronderstelling. Want artikel 9 lid 2 Vogelrichtlijn is 

ruim omschreven en ziet op middelen, installaties en methoden om te vangen of doden. Middelen 

die worden gebruikt bij het vangen of doden om het vangen of doden te vergemakkelijken vallen hier 

wel degelijk onder. 

 

Derhalve zijn de in de voorliggende ontheffing toegestane middelen in strijd met de Vogelrichtlijn.    

Daarnaast stelt GS dat de Wet natuurbescherming het wel mogelijk maakt om het gebruik van 

lokmiddelen toe te staan in een ontheffing. Dit is echter niet relevant omdat deze wet pas op 1 

januari 2017 in werking treedt en dus nu geen geldend recht is. Bovendien zijn in artikel 3.9 van het 

besluit Natuurbescherming het gebruik van lokvoer en mechanische en elektronische 

lokinstrumenten niet als toegestane middelen opgenomen, terwijl deze wel in het ontheffing zijn 

opgenomen.  

 

De ontheffing heeft negatieve gevolgen voor trekganzen 

De voorliggende ontheffing heeft tot doel de uitvoering van het faunabeheerplan mogelijk te maken 

waarmee de aantallen overzomerende ganzen gereduceerd worden tot een streefstand. De 

voorliggende ontheffing is niet bedoeld voor het doden van overwinterende ganzen (trekganzen).  

De voorliggende ontheffing maakt het echter mogelijk om diverse ganzensoorten  te doden vanaf 

februari/maart. Er zijn dan echter nog trekkende ganzen in Nederland aanwezig: 

 

   
Seizoensvoorkomen trekkende grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in Nederland (bron: 
Sovon) 

                                                           
2
 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=63396  

3
 Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland 12 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2129 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=63396
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Trekkende winterganzen zijn in het veld niet van zomerganzen, die in ons land blijven om te broeden, 

te onderscheiden. In deel I van de ontheffing wordt getracht dit te ondervangen doordat uitsluitend 

broedparen (koppelvormende ganzen) gedood mogen worden. In de praktijk zullen ook hiermee 

winterganzen niet van zomerganzen te onderscheiden zijn, omdat het hier om monogame dieren 

gaat waardoor er dus het hele jaar door sprake is van koppelvorming4.  Ook deel III van de ontheffing 

maakt het mogelijk om winterganzen te doden die vanaf februari/maart nog niet naar hun 

broedgebieden vertrokken zijn.   

 

De ontheffing beperkt zich daarom niet tot maatregelen met betrekking tot de Nederlandse 

populaties ganzen, maar maakt het ook mogelijk om winterganzen te doden. Voor de brandgans 

geldt dat de wintergasten überhaupt niet gedood mogen worden. En voor alle winterganzen geldt 

dat de ontheffing gevolgen heeft voor trekganzen waarvoor wij een internationale 

verantwoordelijkheid hebben en gaat daardoor verder dan strikt noodzakelijk is.  

Nederland is een van de weinige geschikte overwinteringsbestemmingen voor deze trekganzen. 

Jagen op deze ganzen heeft invloed op een ecosysteem ver weg, waar we de effecten niet van 

kunnen volgen. Het relatief belang van Nederland voor trekkende ganzen als de brandgans, de 

kolgans en de grauwe gans (wintergasten) is zeer groot.  

 

Bovendien zijn in februari/maart  ook nog soorten als de dwerggans en kleine rietgans in ons land 

aanwezig, dit zijn wintergasten. Deze zijn niet eenvoudig van grauwe ganzen en kolganzen te 

onderscheiden waardoor het risico bestaat dat deze soorten op basis van de voorliggende ontheffing 

onbedoeld afgeschoten worden.   

 

Alternatieven onvoldoende in beschouwing genomen 

Er is onvoldoende gekeken naar alternatieven voor het doden van vogels om schade terug te 

dringen, terwijl deze alternatieven er wel degelijk zijn. Uit een onlangs verschenen onderzoek in 

opdracht van de Dierenbescherming5 blijkt dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van 

diervriendelijkere alternatieven voor afschot en vergassen van ganzen ter voorkoming van schade en 

overlast door ganzen. Dit terwijl er wetenschappelijk bewezen effectieve alternatieve methoden 

beschikbaar zijn. In het onderzoek wordt tevens aangegeven dat in de huidige context van sterke 

jachtdruk op grote schaal op zomerganzen, de noodzaak cruciaal is om meer 

reservaten/rustgebieden te bepalen zonder verstoring voor zomerganzen. Zonder deze rustgebieden 

blijven zomerganzen gebruik maken van agrarisch grondgebied, voor rust en eten. Dergelijk 

rustgebieden zijn in Zuid-Holland (nog) niet aangewezen. De voorliggende ontheffing gaat verder dan 

strikt noodzakelijk is doordat er te weinig wordt ingezet op alternatieven om schade terug te 

dringen.  

 

  

                                                           
4
 https://www.jagersvereniging.nl/vragen/klopt-het-dat-ganzen-monogaam-zijn/  

5
 Van Wijk, S. How scientific knowledge of geese-friendly methods to reduce geese damage in the Netherlands 

can be better implemented in policies and management plans, Dierenbescherming, 2016.  

https://www.jagersvereniging.nl/vragen/klopt-het-dat-ganzen-monogaam-zijn/
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Afschot voor zonsopkomst en na zonsondergang wordt ten onrechte toegestaan 

In ons bezwaar stelden wij dat de ontheffing van het wettelijk verbod om voor zonsopkomst te 

schieten en na zonsondergang is in strijd met art. 9 van de Vogelrichtlijn. De bezwarencommissie 

adviseerde GS om ons beroep op dit punt gegrond te verklaren en de ontheffing te wijzigen. In haar 

overwegingen geeft GS aan om het advies van de bezwarencommissie op dit punt niet te volgen. 

Maar de ontheffing is op dit echter wel gewijzigd waardoor deze het nu niet meer mogelijk maakt om 

voor zonsopkomst of na zonsondergang ganzen af te schieten. Wij gaan er vanuit dat de tekst van de 

ontheffing leidend is en een beroep op dit punt derhalve niet aan de orde is.  

 

Conclusie 

Vanwege bovenstaande argumenten is de ontheffing voor het doden van zomerganzen ten onrechte 

verleend en ons bezwaar ten onrechte deels ongegrond verklaard. Wij verzoeken u daarom ons 

beroep gegrond te verklaren, de beslissing op ons bezwaar te vernietigen voor zover ons bezwaar 

ongegrond is verklaard en de ontheffing te vernietigen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

Bezuidenhoutseweg 50 

2594 AW Den Haag 

070-3040114 

 

Mede namens: 

 
Richard Smokers, voorzitter 
Cees Kerkhof, secretaris 
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming 
Pijnacker 

 
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude en 
omstreken 
 

 
J. Duindam, voorzitter 
Stichting Westlandse Natuur 

 
Vogelwerkgroep Zoetermeer 

 
Stichting Duinbehoud 
 

 
Natuurvereniging Eiland IJsselmonde 

 

 

 

Bijgevoegd: 

Statuten 

Besluit ODH-2016-00110246 
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Bijlage 1: Jurisprudentie inzake interpretatie en toepassing artikel 68 Flora- en faunawet 

 

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt het 

volgende:6   

“Artikel 68 Ffw is de implementatie van artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, derde 

gedachtestreepje, van de Vogelrichtlijn. Artikel 68 van de Ffw moet worden uitgelegd en toegepast in 

het licht van artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, derde gedachtestreepje, van de Vogelrichtlijn.  

Ten aanzien van de in artikel 9 van de Vogelrichtlijn geboden mogelijkheid voor de lidstaten om af te 

wijken van in die richtlijn neergelegde verbodsbepalingen, heeft het Hof van Justitie in zijn arrest van 

8 juni 2006, C-60/05, WWF Italia e.a., onder verwijzing naar zijn arrest van 7 maart 1996, C-118/94, 

Associazione Italiana per il WWF e.a., overwogen dat, aangezien het hier gaat om een 

uitzonderingsregeling die strikt moet worden uitgelegd en volgens welke voor elke afwijking de 

autoriteit die het besluit neemt moet bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan, de 

lidstaten moeten waarborgen dat elke ingreep die de beschermde soorten raakt slechts wordt 

toegestaan op basis van besluiten die steunen op een nauwkeurige en treffende motivering welke 

verwijst naar de in artikel 9, eerste en tweede lid, van de Vogelrichtlijn opgesomde redenen, 

voorwaarden en vereisten.  

 

In voornoemd arrest van 7 maart 1996 heeft het Hof van Justitie overwogen dat de afwijking van de 

in de Vogelrichtlijn neergelegde verbodsbepalingen moet voldoen aan nauwkeurig omschreven 

vormvoorwaarden, die tot doel hebben de afwijkingen tot het strikt noodzakelijke te beperken. 

Ofschoon artikel 9 van de Vogelrichtlijn een ruime afwijking van de algemene beschermingsregeling 

toestaat, moet het niettemin een concrete en gerichte toepassing vinden teneinde tegemoet te 

komen aan nauwkeurige vereisten en specifieke situaties.”   

 

                                                           
6
 Bijv. AbRvS 1 mei 2013, zaaknummer 201202095/1/A3, LJN:  BZ9067 


