
 
 

Pleitnota zitting beroep ontheffing winterganzen 16 februari 2016 

Zaaknummer SGR 16 / 5883 BESLU V151 

 

Geacht college,  

 

Graag licht ik hierbij het beroep toe dat wij ingesteld hebben tegen de ontheffing van de provincie 

Zuid-Holland voor het ondersteunend afschot ter verjaging van winterganzen. 

 

Allereerst wil ik een procedureel punt aan de orde stellen. In uw aankondiging van de zittingsdatum 

gaf u aan dat nieuwe stukken uiterlijk de elfde dag voor de zitting in het bezit van de rechtbank 

zouden moeten zijn. Het verweerschrift van de provincie kwam pas op 10 februari bij u binnen, dat is 

dus slechts zes dagen voor de zitting. Uit het verweerschrift blijkt niet dat er een reden is waarom dit 

pas zo laat ingediend kon worden.  Als appelanten worden wij geacht om ons te houden aan gestelde 

termijnen voor het indienen van bezwaar en beroep etc. en dit zou voor de verweerder ook moeten 

gelden.  

 

Dan wil ik nu ingaan op de inhoudelijke punten uit ons beroep.  

 

1. De ontheffing gaat verder dan strikt noodzakelijk is 

De ontheffing is bedoeld voor het afschieten van ganzen ter ondersteuning van het verjagen van 

percelen met kwetsbare gewassen. Wij stellen dat er daarom in de ontheffing opgenomen dient te 

worden dat per verjaagactie en in zijn totaliteit slechts een beperkt aantal ganzen geschoten mag 

worden. In haar verweer stelt de provincie hierover dat dit niet nodig is omdat de ganzen al na de 

eerste schoten wegvliegen en dat de ontheffing niet toestaat dat “er meer ganzen geschoten worden 

dan noodzakelijk  is ter bestrijding van schade aan gewassen”. Maar dit is nu juist ons punt: hoe 

groot is dat noodzakelijke aantal? Dit wordt nu overgelaten aan de uitvoerder van de ontheffing en 

volgens ons zou dat niet moeten omdat een ontheffing op grond van artikel 68 van de Flora- en 

faunawet niet verder mag gaan dan strikt noodzakelijk is. Uit de cijfers van aantallen geschoten 

ganzen blijkt dat er in sommige jaren gemiddeld genomen ruim meer dan 100 ganzen per dag 

werden geschoten. Het is uiterst discutabel dat dit soort aantallen minimaal noodzakelijk zijn om 

ganzen te verjagen.   

 

Daarnaast hebben wij in ons beroep aangegeven dat de ontheffing geen duidelijk verband legt met 

een concrete dreiging van belangrijke schade. De provincie stelt in haar verweer dat dit niet nodig is 

omdat ganzen in grote groepen foerageren en er bij de aanwezigheid van ganzen op percelen met 

kwetsbare gewassen dus altijd een concrete dreiging is van belangrijke schade. Het klopt dat ganzen 

vaak in groepen foerageren, maar de omvang van deze groepen kan sterk wisselen van enkele  

ganzen tot duizenden ganzen. Wat de provincie onder ‘grote groepen’ verstaat is dus wederom 

onduidelijk. Wanneer het om een klein groepje ganzen gaat, ligt belangrijke schade zoals de wet 

bedoelt niet voor de hand. Bovendien blijkt uit het faunbeheerplan dat de schade die kolganzen in de 

winter op percelen met kwetsbare gewassen veroorzaken zeer beperkt is: nog geen € 4000 in 2012-

2013. Ook uit meer recente cijfers van het faunafonds blijkt dat schade aan kwetsbare gewassen in 

de winterperiode door kolganzen slechts incidenteel optreedt en beperkt is in omvang. Daarom is 



 
 

het dus nodig dat expliciet in de ontheffing wordt opgenomen wanneer de dreiging van belangrijke 

schade er is.  

 

2. Lokganzen 

In ons beroep hebben wij gesteld dat met de lokvogels waarvan de ontheffing het gebruik toestaat, 

niet voorkomen kan worden dat er ganzen naar een schadegevoelig perceel gelokt worden waarop 

zij daarvoor niet zaten. Het voorschrift dat dit niet de bedoeling is, helpt niet om dit te voorkomen 

omdat je het gedrag van de ganzen hiermee niet kunt beïnvloeden. De verwijzing die de provincie in 

haar verweer maakt naar het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden wat betreft het 

gebruik van lokmiddelen doet niet ter zake omdat het in de aangehaalde paragraaf van dit rapport 

gaat over akoestische lokmiddelen terwijl in de ontheffing het gebruik van dode of nagemaakte 

vogels wordt toegestaan. Dat zijn dus geen akoestische lokmiddelen. Bovendien bepaalt de Raad 

voor Dierenaangelegenheden niet of bepaalde middelen kunnen of mogen worden ingezet, zoals de 

provincie in haar verweer aangeeft, maar geven zij in het betreffende rapport alleen en beschouwing 

op een aantal hulp-, vang- en dodingsmiddelen vanuit het oogpunt van ethiek en dierenwelzijn. Dat 

het mogelijk is om ganzen te lokken met lokvogels staat niet ter discussie, het gaat om de vraag of dit 

noodzakelijk is bij het ondersteunend afschot bij verjaging en volgens ons is dat niet het geval. Het 

gebruik van lokganzen vergroot het aantal ganzen dat geschoten wordt aanzienlijk en past dus niet 

bij afschot ter ondersteuning van verjaging.  

 

3. Afschot voor zonsopkomst 

De  Vogelrichtlijn stelt in artikel 9 dat afgeweken mag worden van de bescherming van vogels zoals 

die in artikel 5 van de richtlijn is vastgelegd en dat in “afwijkende bepalingen” moet worden  

vastgelegd welke voorwaarden met betrekking tot omstandigheden van tijd en plaats hiervoor 

gelden. Uit de jurisprudentie waarin wij in ons beroepschrift verwijzen blijkt dat deze afwijkende 

bepalingen als een wettelijk voorschrift geïnterpreteerd moeten worden en dus niet de vorm van een 

beschikking kunnen hebben.  

Uit artikel 7, lid 9 van het Bbsd is op te maken dat verboden is om geweren voor zonsopkomst te 

gebruiken (met als enige uitzondering de jacht op de wilde eend). Artikel 68 van de Flora- en 

faunawet vermeldt geen omstandigheden van tijd waarin van een bij AmvB gestelde beperking van 

het gebruik van een middel om te doden mag worden afgeweken.  

De in de ontheffing opgenomen voorwaarde dat er al een half uur voor zonopkomst geschoten mag 

worden vindt dus geen steun in een wettelijk voorschrift en is daarom in strijd met de Vogelrichtlijn. 

De provinciale bezwarencommissie heeft daarom ook aan Gedeputeerde Staten geadviseerd om ons 

bezwaar op dit punt gegrond te verklaren en de ontheffing in lijn hiermee een te passen, maar de 

provinciebestuur heeft dit advies naast zich neergelegd.  

De provincie verwijst in haar verweer naar de sinds 1 januari 2017 in werking getreden Wet 

natuurbescherming die afschot voor zonsopkomst wel toe zou staan. Dit is niet relevant omdat deze 

wet nog niet in werking was getreden was  getreden ten tijde van het afgeven van de voorliggende 

ontheffing en het hier dus een ontheffing van de Flora- en faunawet betreft.  

Bovendien is het opvallend dat de provincie bij een herziene beslissing op bezwaar inzake een 

ontheffing voor het doden van knobbelzwanen van augustus 2014 (ODH-2014-00588359) het besluit 

om het schieten al voor zonsopkomst en na zondondergang toe te staan juist geschrapt heeft. In het 



 
 

beroep van de FBE hiertegen heeft de rechtbank de provincie in het gelijk gesteld (uitspraak 3 

december 2015).  

 

4. Geen rustgebieden 

In ons beroepschrift gaven wij aan dat de effectiviteit van de ontheffing discutabel is omdat de 

ontheffing verjaging met ondersteunend afschot mogelijk maakt, maar er tegelijkertijd nergens 

rustgebieden voor de ganzen zijn omdat deze pas bij voldoende draagvlak worden aangewezen. 

Ganzen mogen namelijk overal verontrust worden. De ontheffing mag weliswaar alleen op de 

percelen met kwetsbare gewassen gebruikt worden, maar dit neemt niet weg dat de ganzen op 

andere percelen wel mogen worden verontrust. Zonder rustgebieden kunnen de ganzen dus nooit 

naar plekken gestuurd worden waar zij wel ongestoord mogen foerageren. Het heeft dus geen zin 

om ganzen met ondersteunend afschot te verjagen als zij vervolgens nooit op een plek terecht 

kunnen waar ze niet verontrust of verjaagd mogen worden. Zo blijven ze heen en weer vliegen en 

dus ook steeds weer op percelen met kwetsbare gewassen komen. Op deze manier is uitvoering van 

de ontheffing dweilen met de kraan open. Bovendien zullen ganzen die in de winterperiode te weinig 

opvetten in het voorjaar de reis naar hun broedgebieden niet kunnen maken waardoor ze hier 

blijven. En juist in de zomer veroorzaken ganzen de meeste schade. Rust voor de ganzen in de 

winterperiode helpt dus om de totale schade te reduceren.  

 

Hartelijk dank voor uw aandacht.  


