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Datum verzending 

Geachte mevrouw Van Haaften, 

Op 5 oktober 2010 heeft de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel een verzoek tot 

aanwijzing ingediend op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet.1 De aanwijzing is 

verzocht voor het doden van nijlganzen met gebruikmaking van het geweer ter voorkoming 

van belangrijke schade aan gewassen in het werkgebied van de Wildbeheereenheden (WBE) 

Salland Midden, IJsselstreek en Wijhe en IJssellanden in de Provincie Overijssel. De aanwijzing 

wordt jaarrond aangevraagd. 

Hieronder leest u ons besluit op de aanvraag, en onze toelichting op dit besluit. Op de 

besluitvorming zijn de bepalingen van hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. 

Besluit:

Gedeputeerde Staten van Overijssel, gelet op artikel 67 van de Flora- en faunawet 

overwegende, dat ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, er geen andere 

bevredigende oplossing bestaat en het gebruik van een aanwijzing noodzakelijk is, wijzen 

hierbij aan op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet als categorieën van personen:  

- de jachtaktehouders van de Wildbeheereenheid Salland Midden; 

- de jachtaktehouders van de Wildbeheereenheid IJsselstreek en Wijhe; 

- de jachtaktehouders van de Wildbeheereenheid IJssellanden;  

met inachtneming van de in de Flora- en faunawet vastgestelde verboden ex artikel 74, 

alsmede; 

met inachtneming van de regels zoals gesteld in het Jachtbesluit en het Besluit Beheer en 

Schadebestrijding dieren, 

voor het doden van nijlganzen met behulp van het geweer, en het vernietigen van legsel van 

de Nijlgans met behulp van het geweer, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen 

op gronden gelegen binnen de WBE’s Salland Midden, IJsselstreek en Wijhe en IJssellanden.
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Als gronden als bedoeld in artikel 67 worden aangewezen: alle gronden binnen de grenzen van 

de WBE’s Salland Midden, IJsselstreek en Wijhe en IJssellanden. 

De aanwijzing geldt jaarrond en voor onbepaalde tijd. 

Gedeputeerde staten bepalen voorts dat vervoer, bezit en handel van gedode nijlganzen zijn 

toegestaan. 

Binnen de Natura 2000 gebieden, dienen Gedeputeerde Staten te toetsen of, de activiteiten 

die uit de aanwijzing voortvloeien, leiden tot significante verstoring van de kwalificerende 

diersoorten en/of habitattypen.  

Aan de aanwijzing worden de volgende voorschriften verbonden:

1. Van de beheermaatregel afschot mag uitsluitend gebruik worden gemaakt vanaf 

zonsopgang tot zonsondergang;  

2. De gebruiker van de aanwijzing is verplicht een kopie van de aanwijzing evenals de 

jachtakte bij zich te houden;  

3. Het aantal gedode exemplaren van de Nijlgans, dient één keer per jaar (uiterlijk op 1 

augustus) door de WBE’s Salland Midden, IJsselstreek en Wijhe en IJssellanden gemeld te 

worden bij de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel; 

4. De Stichting Faunabeheereenheid Overijssel dient jaarlijks (uiterlijk op 15 september) 

schriftelijk opgave te doen (provincie Overijssel t.a.v. het team EMT-vergunningen) van 

hetgeen met behulp van deze aanwijzing is opgespoord, bemachtigd en gedood;  

5. Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 46 lid 5 

besluiten om de jacht en/of schadebestrijding op te schorten;  

6. Van de aanwijzing mag slechts gebruik worden gemaakt met toestemming van de 

grondgebruiker voor het betreden van de gronden.  

Overige opmerkingen 

Deze aanwijzing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 80 van de Flora- en faunawet 

worden ingetrokken. 

Wettelijk kader en beleid 

1. De Flora- en faunawet biedt een passieve bescherming van dier- en plantensoorten. 

2. Deze bescherming komt tot uitdrukking in een algemeen landelijk verbodstelsel. 

Op grond van de wet is het verboden beschermde inheemse diersoorten: 

te doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen (art. 9); 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit 

te halen, weg te nemen of te verstoren. (art 11) 

eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 

rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. (art 12) 

De Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) is een exoot, en wordt niet aangemerkt als een 

beschermde inheemse diersoort zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet. De verboden uit de 

Flora- en faunawet gelden daarom niet voor de nijlgans. De middelen waarmee dieren mogen 

worden gevangen of gedood, zijn echter wel gereguleerd ten behoeve van beheer en 

schadebestrijding.  
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Ten aanzien van beheer en schadebestrijding zijn in de wet uitzonderingsbepalingen 

opgenomen. 

Beheer en schadebestrijding 

In de artikelen 65, 67 en 68 van de wet zijn drie instrumenten opgenomen die in verband met 

beheer en schadebestrijding de mogelijkheid bieden om inbreuk te maken op de in de 

desbetreffende artikelen opgesomde verbodsbepalingen. In de artikelen 72 tot en met 74a van 

de wet zijn vervolgens nadere bepalingen opgenomen die bij beheer en schadebestrijding in 

acht moeten worden genomen  

Artikel 67 van de Flora- en faunawet biedt de mogelijkheid om, wanneer er geen andere 

bevredigende oplossing bestaat, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, 

bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, voor de daarvoor aangewezen diersoorten, 

personen of categorieën van personen aan te wijzen om af te wijken van de artikelen 9, 11, 

12, 50, 51, 53, 72 vijfde lid en 74 van de Flora- en faunawet.  

De Nijlgans wordt in bijlage 1 van de Regeling beheer en schadebestrijding dieren genoemd 

als ‘aangewezen’ diersoorten als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Flora- en faunawet. 

De Nijlgans is een exoot en wordt niet aangemerkt als een beschermde inheemse diersoort. 

Dit betekent dat geen rekening hoeft te worden gehouden met de gunstige staat van 

instandhouding van de soort. Hoewel onbeschermde dieren zoals exoten gedood mogen 

worden, is daar toch een aanwijzing ex. artikel 67 voor nodig. Bij het doden van dieren zijn 

volgens artikel 72 slechts middelen toegestaan uit het eerste lid artikel 5 van het Besluit 

beheer en schadebestrijding dieren. Volgens artikel 10 van voornoemd besluit mogen de 

middelen uit artikel 5 lid 1 slechts gebruikt worden, indien Gedeputeerde Staten daartoe 

schriftelijk toestemming verleend heeft.  

Een aanwijzing tot het doden van nijlganzen kan verleend worden indien aannemelijk is, dat er 

(dreiging van) schade aanwezig is, er voldoende preventieve maatregelen genomen zijn, en 

dat het effect van deze preventieve maatregelen onvoldoende is. 

In artikel 67 lid 6 van de Flora- en faunawet staat dat Gedeputeerde staten kunnen bepalen 

hetgeen met de bemachtigde dieren dient te geschieden. 

In artikel 67 lid 5 van de Flora- en faunawet staat dat Gedeputeerde staten kunnen bepalen 

dat ten aanzien van de door hen krachtens het eerste lid aangewezen personen of categorieën 

van personen dat zij toegang hebben tot alle krachtens het eerste lid aangewezen gronden.  

Provinciaal beleid 

De Nota beleidsregels Faunabeheer Provincie Overijssel (vastgesteld op 22 april 2008), het 

Faunabeheerplan Overijssel (geldig van 22 september 2009 tot en met 21 september 2014) 

zijn eveneens van toepassing bij de beoordeling van de aanwijzingsaanvraag. 

Beleidsnota invasieve exoten 

Naast de Flora- en faunawet is ook de Beleidsnota invasieve exoten van toepassing. De 

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 12 oktober 2007 in een 

nota haar beleidsvoornemens ten aanzien van invasieve exoten geformuleerd. 
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Overweging 

Onder een exoot verstaan wij een uitheemse soort die Nederland niet op eigen kracht kan 

bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) terecht is gekomen in de 

Nederlandse natuur, of dat in de nabije toekomst dreigt te doen.2

De Nijlgans is een soort die van oorsprong uit Afrika komt. Na ontsnapping uit vogelcollecties 

heeft het dier zich over heel Nederland verspreid. Er is een sterke toename in het aantal 

broedparen en het verspreidingsgebied. Tussen 1990 en 2004 groeide de populatie jaarlijks, 

afhankelijk van het gebied, tussen de 11% en 16%.3 In Nederland werd het aantal broedparen 

in 2005 door SOVON op 10.000 geschat. Uit telgegevens van het SOVON in 2007/2008 blijkt 

dat de seizoensmaxima voor Nederland rond de 23.000 exemplaren te liggen. Dat aantal zal, 

volgens het SOVON, in werkelijkheid groter zijn omdat bij de watervogeltellingen niet alle 

concentraties worden opgemerkt.4

Op dit moment lijkt de populatie zich te stabiliseren. Nijlganzen worden niet systematisch 

geteld.  

De nijlgans kan goed wennen aan verstoring door mensen. Dit blijkt uit het feit dat de soort 

ondermeer in druk bezochte parken en recreatieterreinen broedt. 

Inheemse soorten worden door exoten verdrongen of sterk beconcurreerd en ecosystemen 

worden verstoord. Door de ondertekening van het biodiversiteitsverdrag heeft Nederland zich 

verplicht om maatregelen te nemen tegen invasieve exoten.5

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Flora- en faunawet. 

Het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen 

Het doel van deze aanwijzing is door afschot belangrijke schade aan gewassen te voorkomen. 

De wetgever heeft in artikel 67 eerste lid onder c ‘belangrijke schade aan gewassen’ als 

belang opgenomen waarvoor een aanwijzing gedaan kan worden. Volgens de minister van LNV 

(kamerstuk 08-09-2004), en volgens een uitspraak van de Raad van State van 21 maart 2007 

kan er vanaf 250 euro gewasschade per geval gesproken worden van “belangrijke schade aan 

gewassen”. In de Nota Beleidsregels Faunabeheer staat dat de provincie eveneens voor het 

begrip 'belangrijke schade aan gewassen' een drempel hanteert van € 250,— per geval.  

Nijlganzen kunnen belangrijke schade aan gewassen veroorzaken. In bijlage 1 bij dit besluit 

staat een overzicht van de schademeldingen, en getaxeerde bedragen zoals geregistreerd 

door het Faunafonds voor respectievelijk 2006, 2007, 2008 en 2009. Hieruit blijkt dat in de 

provincie Overijssel in een aantal gevallen de getaxeerde schadebedragen voor de Nijlgans

hoger zijn dan € 250,— per geval. Het aantal gevallen van belangrijke schade door nijlganzen 

is echter groter dan uit de bovenstaande taxaties van het Faunafonds blijkt. Landbouwschade 

veroorzaakt door exoten als de Nijlgans wordt vaak niet gemeld. Het Faunafonds keert 

namelijk alleen een schadevergoeding uit voor schade veroorzaakt door inheemse diersoorten.  

Uit waarnemingen van het SOVON blijkt dat in Overijssel groepen van honderden nijlganzen 

geen uitzondering zijn. Verwacht mag worden dat nijlganzen ook op andere plekken waar niet 

door het Faunafonds getaxeerd werd, belangrijke schade veroorzaakt hebben. 

                                                
2 Beleidsnota invasieve exoten, LNV, kenmerknr. DN.2007/2899, 12 oktober 2007 
3 gegevens van SOVON en uit het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2000, Lensink e.a., 2001 
4 Watervogels in Nederland in 2007/2008; SOVON-monitoringrapport 2009/02  
5 Lambooij, W., Exoten in Nederland, in Journaal Flora en Fauna, november 2008 
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De agrariër de heer H. Reuvekamp heeft bij de Faunabeheereenheid Overijssel aangegeven 

belangrijke schade te ondervinden aan percelen grasland door nijlganzen die op en rond de 

Sekdoornplas bij Zwolle zitten.6

Op 15 september 2010 is de toezichthouder Flora- en faunawet van de provincie Overijssel, de 

heer H.L. van Gerrevink, op de schadelocaties wezen kijken. Hij schat het aantal nijlganzen op 

en in de directe omgeving van de Sekdoornplas op 500 stuks. Daarnaast waren ook nog 

enkele tientallen niet vliegvlugge jongen van de Nijlgans aanwezig. 

Onze toezichthouder, de heer Van Gerrevink, heeft geconstateerd dat er sprake is van 

belangrijke schade aan landbouwgewassen. Op agrarische percelen in de directe omgeving 

van de Sekdoornplas heeft hij percelen grasland gezien waarop hij een grasverlies door grazen 

van de nijlganzen vaststelde, die varieerde tussen de 50% en de 90% van het oppervlakte 

gras. Het betrof een oppervlakte aan percelen van 12 hectare. De schade werd vastgesteld in 

de wildbeheereenheidgebieden Salland Midden, IJsselstreek en Wijhe en IJssellanden.

Het Faunafonds gaat bij het vaststellen van schade aan zomergras uit van een kiloprijs van 

0,14 Euro per kilogram drogestof. Een berekening met de gegevens en de rekenmethode van 

het Faunafonds7 levert een schade op van in ieder geval 1008 Euro (12 ha*10 cm gras*0,14 

Euro*120 kg droge stof= 2016 Euro*50% = 1008 Euro). De berekende schade is substantieel 

meer dan 250 Euro, en is er sprake van 'belangrijke schade aan gewassen'. 

Gezien de grote aantallen nijlganzen en het huidige schade beeld, is het aannemelijk dat ook 

in de toekomst, in het werkgebied van de WBE Salland Midden, IJsselstreek en Wijhe en 

IJssellanden, er een dreiging van belangrijke schade is. 

Preventieve maatregelen

Er bestaan veel methoden om groepen foeragerende ganzen te verjagen. Met enige regelmaat 

worden nieuwe methoden bedacht. Een uitgebreide lijst van preventieve maatregelen wordt 

beschreven in het Handboek Faunaschade van het Faunafonds. Uit onderzoek is gebleken dat 

de inzet van voldoende preventieve maatregelen niet tot het gewenste verjagingseffect 

hebben geleid.8 Ganzen wennen snel aan de preventieve maatregelen, wanneer blijkt dat hier 

geen werkelijk gevaar van uitgaat. Verjaging is met name zinvol in combinatie met afschot. 

Op de percelen van de door ons bezochte agrariër, zijn de preventieve maatregelen gebruikt 

conform de instructies van het Faunafonds. Gezien de grote schade hebben de preventieve 

maatregelen niet het gewenste effect gehad. 

Gelet op het hierboven beschreven gewenningseffect, is het noodzakelijk op schadegevoelige 

percelen naast eventuele werende of verjagende methoden ook afschot toe te passen. 

Stand van de populatie

De gunstige staat van instandhouding van de Nijlgans hoeft niet gewaarborgd te worden, 

omdat het een exoot is. Exoten zijn niet aangemerkt als beschermde inheemse diersoorten 

zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet.  

                                                
6 In bijlage 2 staat een plattegrond van de Sekdoornplas
7 Grasschade wordt door de taxateurs van het Faunafonds gemeten volgens de landelijke 

Taxatierichtlijn, gebaseerd op het rapport Meten is weten.
8 Handreiking voor beleid ten aanzien van overzomerende ganzen, ministerie van LNV, september 

2007;  

én, Uitvoering van het Beleidskader Faunabeheer in verband met overwinterende ganzen en 

smienten (vanaf 1 oktober 2004), Ministerie van LNV, juni 2004 
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Uit de Beleidsnota invasieve exoten van de minister van LNV blijkt dat het Rijksbeleid erop 

gericht is de introductie van nieuwe soorten invasieve exoten tegen te gaan. Als de populatie 

een minimale omvang heeft wordt gestreefd naar eliminatie door het treffen van 

bestrijdingsmaatregelen. Indien een populatie zich in Nederland gevestigd heeft, en een 

nulstand niet meer haalbaar is, dan is het Rijksbeleid gericht op beheersmaatregelen. 

Door middel van deze specifieke aanwijzing willen wij de stand van de populatie actief 

beperken. Het resultaat van deze aanwijzing moet om de volgende redenen een eliminatie van 

de soort in de WBE’s Salland Midden, IJsselstreek en Wijhe en IJssellanden zijn: 

er aantoonbaar belangrijke schade aan landbouwgewassen door de Nijlgans is 

aangericht, en;

deze schade niet wordt vergoed door het Faunafonds, en; 

preventieve maatregelen om de schade aan gewassen te beperken geen effect 

hebben gehad, en;

de gunstige staat van instandhouding van de soort niet gewaarborgd hoeft te worden,

Om de nulstand van de populatie te realiseren is het noodzakelijk dat (naast op de 

schadegevoelige percelen) op alle gronden binnen de WBE’s Salland Midden, IJsselstreek en 

Wijhe en IJssellanden nijlganzen worden geschoten, en dat het legsel vernietigd wordt.

Natura 2000-gebieden

In het Wildbeheereenheidgebied waarvoor de aanwijzing aangevraagd is, liggen beschermde 

gebieden. Dit zijn de zogenaamde "vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden" die in het kader 

van de Natura 2000 regeling aangewezen zijn. Gedeputeerde Staten dienen te toetsen of, in 

de vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden, de activiteiten die uit de aanwijzing voortvloeien, 

leiden tot significante verstoring van de kwalificerende vogel- en/of diersoorten.  

Binnen de Natura 2000-gebieden is een beoordeling van de vergunningplicht in het kader van 

de Natuurbeschermingswet door Gedeputeerde Staten noodzakelijk, voordat er nijlganzen 

geschoten gaan worden. Het is namelijk mogelijk dat door het schieten van nijlganzen 

kwalificerende soorten worden verstoord. Het is mogelijk dat naast deze aanwijzing ex artikel 

67 van de Flora- en faunawet, een vergunning op basis van artikel 19 d van de 

Natuurbeschermingswet (1998) noodzakelijk is.  

Het afschot op enige afstand van Natura 2000-gebieden vindt al vele jaren plaats. Het is niet 

aannemelijk dat eventuele verstoringen significante effecten hebben op de doelstellingen van 

de gebieden. Hiervan is in het verleden althans niets gebleken. 

Betreden van gronden 

Artikel 67 lid 5 biedt gedeputeerde staten de mogelijkheid, om te bepalen dat de door hen 

aangewezen personen of categorieën van personen, toegang hebben tot alle aangewezen 

gronden. Wij zien geen noodzaak om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het blijft 

verboden om, in het kader van schadebestrijding, zonder toestemming van de grondgebruiker 

diens gronden te betreden.  

Conclusie 

Wij zijn van mening dat tot een aanwijzing kan worden besloten omdat (mogelijke) 

belangrijke schade door nijlganzen aan landbouwgewassen duidelijk is aangetoond, 

preventieve maatregelen niet effectief genoeg gebleken zijn. Bovendien hoeft de gunstige 

staat van instandhouding van de nijlganzen niet overwogen te worden. 
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Afschriften 

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, aan de Faunabescherming, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, 

Politie Twente, Politie IJsselland en naar het Faunafonds in Dordrecht.

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

namens dezen, 

mevrouw ing. P.A. Weenink, 

teamleider Vergunningverlening 
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Op 18 november 2011 heeft de toezichthouder van de provincie Overijssel, de heer B.

Visschedijk, belangrijke schade vastgesteld aan landbouwgewassen door nijlganzen in de

Wildbeheereenheid (WBE) De Vechtstroom.

Hieronder leest u ons besluit op deze vaststelling en onze toelichting op dit besluit voor de

WBE gebieden De Vechtstroom, Tussen Vecht en Dedemsvaart, Het Reestgebied, Noorder

Vechtlanden, Zuider Vechtlanden, Lemelerberg eo, Ommen-Den Ham, Vriezenveen e.o.,

Tubbergen en Ootmarsum e.o.. Op de besluitvorming zijn de bepalingen van hoofdstuk 4 van

de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Besluit:

Gedeputeerde Staten van Overijssel, gelet op artikel 57 van de Flora- en faunawet, besluiten

ontheffing te verienen voor het doden van nijlganzen (Alopochen aegyptlacus) met behulp van

het geweer, en het vernietigen van legsel van de Nijlgans met behulp van het geweer op

gronden gelegen binnen de WBE's: De Vechtstroom, Tussen Vecht en Dedemsvaart, Het

Reestgebied, Noorder Vechtlanden, Zuider Vechtlanden, Lemelerberg eo, Ommen-Den Ham,

Vriezenveen e.o., Tubbergen en Ootmarsum e.o.

GS overwegen daarbij dat ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, er geen

andere bevredigende oplossing bestaat en het gebruik van een aanwijzing noodzakelijk is, en

wijzen hierbij op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet als categorieën van personen

aan:
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de jachtaktehouders in de

de jachtaktehouders in de

de jachtaktehouders in de

de jachtaktehouders in de

de jachtaktehouders in de

de jachtaktehouders in de

de jachtaktehouders in de

de jachtaktehouders in de

de jachtaktehouders in de

Wildbeheereenheid

Wildbeheereenheid

Wildbeheereenheid

Wildbeheereenheid

Wildbeheereenheid

Wildbeheereenheid

Wildbeheereenheid

Wildbeheereenheid

Wildbeheereenheid

Wildbeheereenheid

De Vechtstroom;

Tussen Vecht en Dedemsvaart;

Het Reestgebied;

Noorder Vechtlanden;

Zuider Vechtlanden;

Lemelerberg e.o.;

Ommen-Den Ham;

Vriezenveen e.o.;

Tubbergen;

Ootmarsum e.o..

Bijlagen

1
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met inachtneming van de in de Flora- en faunawet vastgestelde verboden ex artikel 74,

alsmede; met inachtneming van de regels zoals gesteld in het Jachtbesluit en het Besluit

Beheer en Schadebestrijding dieren.

Als gronden als bedoeld in artikel 57 worden aangewezen: alle gronden binnen de grenzen van

de WBE's: De Vechtstroom, Tussen Vecht en Dedemsvaart, Het Reestgebied, Noorder

Vechtlanden, Zuider Vechtlanden, Lemelerberg eo, Ommen-Den Ham, Vriezenveen e.o.,

Tubbergen en Ootmarsum e.o..

De aanwijzing geldt jaarrond en in beginsel voor onbepaalde t i jd.

Gedeputeerde Staten bepalen verder dat vervoer, bezit en handel van gedode nijlganzen is

toegestaan.

Binnen de Natura 2000 gebieden kunnen Gedeputeerde Staten toetsen of de activiteiten die

uit de aanwijzing voortvloeien, leiden tot significante verstoring van de kwalificerende

diersoorten en/of habitattypen.

Aan de aanwijzing worden de volgende voorschriften verbonden:

1. Van de beheermaatregel afschot mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een uur voor

zonsopgang tot een uur na zonsondergang;

2. De gebruiker van de aanwijzing is verplicht een kopie van de aanwijzing evenals de

jachtakte bij zich te houden;

3. Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 46 lid 5 

besluiten om de jacht en/of schadebestrijding op te schorten;

4. Van de aanwijzing mag slechts gebruik worden gemaakt met toestemming van de

grondgebruiker voor het betreden van de gronden.

5. Het aantal gedode exemplaren van de Nijlgans, dient één keer per jaar (uiterlijk op 1 

augustus) door de WBE's De Vechtstroom, Tussen Vecht en Dedemsvaart, Het

Reestgebied, Noorder Vechtlanden, Zuider Vechtlanden, Lemelerberg eo, Ommen-Den

Ham, Vriezenveen e.o., Tubbergen en Ootmarsum e.o. gemeld te worden bij de Provincie

Overijssel, Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, ter attentie van de

vergunningverlener Flora- en faunawet van de eenheid Publieke Dienstverlening van het

team Vergunningen;

Overige opmerkingen

Deze aanwijzing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 80 van de Flora- en faunawet

worden ingetrokken.

Wet te l i j k kader en bele id

1. De Flora- en faunawet biedt een passieve bescherming van dier- en plantensoorten.

2. Deze bescherming komt tot uitdrukking in een algemeen landelijk verbodstelsel.

Op grond van de wet is het verboden beschermde inheemse diersoorten:

• te doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen (art. 9) ;

• nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren,

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit

te halen, weg te nemen o f te verstoren, (art 11)

• eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te

rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen, (art 12)
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' De rechtbank van Zwolle en Arnhem hebben onlangs (21 juli 2011, respectievelijk 13 september

2011) bevestigd dat de Nijlgans niet inheems is, en daarom niet onder de beschermende werking

van de Vogelrichtlijn valt. (AWB 11/263 resp. AWB 10/4187). Ook de Afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State heeft op 4 januari 2012 bevestigd dat de Nijlgans niet inheems is, en daarom

niet onder de beschermende werking van de Vogelrichtlijn valt. (ZNR. 201103334/1/H3)

'ij

1

O

De Nijlgans (Alopochen aegyptlacus) is een exoot, en wordt niet aangemerkt als een

beschermde inheemse diersoort zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet. De verboden uit de

Flora- en faunawet gelden daarom niet voor de nijlgans. De middelen waarmee dieren mogen

worden gevangen of gedood, zijn echter wel gereguleerd ten behoeve van beheer en O 

schadebestrijding.

Ten aanzien van beheer en schadebestrijding zijn in de wet uitzonderingsbepalingen

opgenomen.

Beheer en schadebestrijding

In de artikelen 65, 57 en 68 van de wet zijn drie instrumenten opgenomen die in verband met

beheer en schadebestrijding de mogelijkheid bieden om inbreuk te maken op de in de

desbetreffende artikelen opgesomde verbodsbepalingen. In de artikelen 72 tot en met 74a van

de wet zijn vervolgens nadere bepalingen opgenomen die bij beheer en schadebestrijding in

acht moeten worden genomen

Artikel 57 van de Flora- en faunawet biedt de mogelijkheid om, wanneer er geen andere

bevredigende oplossing bestaat, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee,

bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, voor de daarvoor aangewezen diersoorten,

personen of categorieën van [sersonen aan te wijzen om af te wijken van de artikelen 9, 11 ,

12, 50, 5 1 , 53, 72 vijfde lid en 74 van de Flora- en faunawet.

De Nijlgans wordt in bijlage 1 van de Regeling beheer en schadebestrijding dieren genoemd

als 'aangewezen' diersoorten als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Flora- en faunawet.

De Nijlgans is een exoot' en wordt niet aangemerkt als een beschermde inheemse diersoort.

Dit betekent dat geen rekening hoeft te worden gehouden met de gunstige staat van

instandhouding van de soort. Hoewel onbeschermde dieren zoals exoten gedood mogen

worden, is daar toch een aanwijzing ex. artikel 57 voor nodig. Bij het doden van dieren zijn

volgens artikel 72 slechts middelen toegestaan uit het eerste lid artikel 5 van het Besluit

beheer en schadebestrijding dieren. Volgens artikel 10 van voornoemd besluit mogen de

middelen uit artikel 5 lid 1 slechts gebruikt worden, indien Gedeputeerde Staten daartoe

schriftelijk toestemming verleend heeft.

Een aanwijzing tot het doden van nijlganzen kan verieend worden indien aannemelijk is, dat er

(dreiging van) schade aanwezig is, er voldoende preventieve maatregelen genomen zijn, en

dat het effect van deze preventieve maatregelen onvoldoende is.

In artikel 57 lid 6 van de Flora- en faunawet staat dat Gedeputeerde staten kunnen bepalen

hetgeen met de bemachtigde dieren dient te geschieden.

In artikel 57 lid 5 van de Flora- en faunawet staat dat Gedeputeerde staten kunnen bepalen

dat ten aanzien van de door hen krachtens het eerste lid aangewezen personen of categorieën

van personen dat zij toegang hebben tot alle krachtens het eerste lid aangewezen gronden.
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Faunafonds keert namelijk alleen een schadevergoeding uit voor schade veroorzaakt door

inheemse diersoorten.

De agrariër de heer Van der Pol wonend aan 't Holt te Hardenberg heeft bij de toezichthouder

van Flora- en faunawet van de provincie Overijssel, de heer B. Visschedijk, aangegeven

belangrijke schade te ondervinden, aan percelen met wintertarwe en grasland door nijlganzen.

Deze nijlganzen zitten op en rond de zandwinplas Collendoorn die ten noordwesten van

Hardenberg ligt.

Op 18 november 2011 is onze toezichthouder de heer Visschedijk, op de schadelocaties wezen

kijken. Hij telde 80 nijlganzen op een schadeperceel. Daarnaast constateerde hij dat er slechts

enkele grauwe ganzen in de omgeving van het schadeperceel waren. Volgens de agrariër de Q 

heer Van der Pol, zijn in de directe omgeving van de zandwinplas Collendoorn ongeveer 200

stuks nijlganzen. Op dit moment zijn er volgens de heer Van der Pol slechts enkele grauwe

ganzen op en om de schadepercelen. Deze ganzen mogen echter wel met behulp van een

ontheffing (ex art 68) door afschot verjaagd worden.*

Onze toezichthouder, de heer Visschedijk, heeft geconstateerd dat er sprake is van

belangrijke schade aan landbouwgewassen. Op agrarische percelen in de directe omgeving

van de zandwinplas heeft hij de volgende schade aan percelen met landbouwgewassen

geconstateerd:

e Schade aan een perceel wintertarwe over een oppervlakte van 13,5 hectare. 30% van het

gewas was weggevreten (voor locatie zie bijlage I).

Het Faunafonds gaat bij het vaststellen van schade aan graan uit van een klloprijs van 0,14

Euro per kilo Wintertarwe. Op zandgrond is de opbrengst van Wintertarwe 7800 kg per

hectare. Een berekening met de gegevens van het Faunafonds levert een schade op van

4.422,60 Euro7 De berekende schade is substantieel meer dan 250 Euro, en is er sprake van

'belangrijke schade aan gewassen'. Deze schade is volledig toe te wijzen aan nijlganzen.

Ook stelde de heer Visschedijk schade vast aan percelen met ingezaaid grasland en koolzaad.

Volgens de agrariër hebben 15 van zijn buren ook schade aan landbouwgewassen door de

nijlganzen.

Uit waarnemingen van het SOVON blijkt dat in Overijssel groepen van honderd nijlganzen

geen uitzondering zijn. Verwacht mag worden dat nijlganzen ook op andere plekken waar niet

door het Faunafonds getaxeerd werd, belangrijke schade veroorzaakt hebben.

^ telefonische mededeling door de heer E.J. van der Pol op 10 januari 2012

^ 13,5 ha *7800 kg/ha*0,14 Euro*30%= 4422,6 Euro
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In de nieuwsbrief van SOVON van Overijssel uit september 2009 worden tellingen van

nijlganzen in Twente in het jaar 2008 gepresenteerd. Het volgende wordt in de nieuwsbrief

vermeldt:

" In 1991 werd de Nijlgans langs de Dinkel voor het eerst in Twente gezien.

Tegenwoordig zijn groepen van honderd vogels geen uitzondering en broeden ze in

diverse gebieden. In de " t a ö e / 1 " zijn 1514 waarnemingen verwerkt met in totaal

30.605 vogels (over het jaar 2008)."

jan febi im1 .•>pi mei jmii liili aus sep okt nov dec

138 175 216 216 i.";: S.̂ 75 95 Sl 84 71 12S waameniiiiceii

\62'.> : i87 1646 OS? 916 1415 2954 5570 5109 4415 2127 16';4 ;i.irnal voaels j 

ö

tabel 1. tellingen nijlganzen in 2008

Gezien de grote aantallen nijlganzen, het huidige schade beeld en het feit dat ganzen een

afstand van 30 kilometer vliegen om bij geschikt foerageer gebied te komen, is het

aannemelijk dat ook in de toekomst, in het werkgebied van de WBE's De Vechtstroom, Tussen

Vecht en Dedemsvaart, Het Reestgebied, Noorder Vechtlanden, Zuider Vechtlanden,

Lemelerberg eo, Ommen-Den Ham, Vriezenveen e.o., Tubbergen en Ootmarsum e.o., er een

dreiging van belangrijke schade is.°

Omdat nijlganzen al foerageren gedurende een nachtdeel is de aanwijzing gedaan voor de

periode vanaf een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang.

Preventieve maatregelen

Er bestaan veel methoden om groepen foeragerende ganzen te verjagen. Met enige regelmaat

worden nieuwe methoden bedacht. Een uitgebreide lijst van preventieve maatregelen wordt

beschreven in het Handboek Faunaschade van het Faunafonds. Uit onderzoek is gebleken dat

de inzet van voldoende preventieve maatregelen niet tot het gewenste verjaglngseffect

hebben geleid.' Ganzen wennen snel aan de preventieve maatregelen, wanneer blijkt dat hier

geen werkelijk gevaar van uitgaat.

Volgens onze toezichthouder de heer Visschedijk worden de nijlganzen op de percelen van de

heer Van der Pol te Hardenberg verjaagd door vlagen te plaatsen, menselijke verstoring,

schieten van grauwe ganzen en verjaging met een hond. Desondanks is toch schade

opgetreden.

Uit onderzoek is gebleken dat verjaging met name zinvol is in combinatie met afschot. '° Gelet

op het hierboven beschreven gewenningseffect, is het noodzakelijk om naast eventuele

werende of verjagende methoden ook afschot toe te passen.

Volgens de brief van de Directie Natuur aan Gedeputeerde Staten van 11 februari 2004 kunnen

ganzen een afstand tot 30 kilometer overbruggen om bij geschikt foerageergebied te komen.

' Handreiking voor beleid ten aanzien van overzomerende ganzen, ministerie van LNV, september

2007;

én, Uitvoering van het Beleidskader Faunabeheer in verband met overwinterende ganzen en

smienten (vanaf 1 oktober 2004), Ministerie van LNV, juni 2004

'" Handreiking voor beleid ten aanzien van overzomerende ganzen, ministerie van LNV, september

2007;
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stand van de populatie "{

De gunstige staat van instandhouding van de Nijlgans hoeft niet gewaarborgd te worden, {^

omdat het een exoot is. Exoten zijn niet aangemerkt als beschermde inheemse diersoorten ƒ 

zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet.

Uit de Beleidsnota invasieve exoten van de minister van LNV blijkt dat het Rijksbeleid erop

gericht is de Introductie van nieuwe soorten invasieve exoten tegen te gaan. Als de populatie

een minimale omvang heeft wordt gestreefd naar eliminatie door het treffen van

bestrijdingsmaatregelen. Indien een populatie zich in Nederiand gevestigd heeft, en een

nulstand niet meer haalbaar is, dan is het Rijksbeleid gericht op beheersmaatregelen.

Door middel van deze specifieke aanwijzing willen wij de stand van de populatie actief

beperken. Het resultaat van deze aanwijzing moet om de volgende redenen een eliminatie van

de soort in de WBE's De Vechtstroom, Tussen Vecht en Dedemsvaart, Het Reestgebied,

Noorder Vechtlanden, Zuider Vechtlanden, Lemelerberg eo, Ommen-Den Ham, Vriezenveen

e.o., Tubbergen en Ootmarsum e.o.  zijn:

e er aantoonbaar belangrijke schade aan landbouwgewassen door de Nijlgans is

aangericht, en;

• deze schade niet wordt vergoed door het Faunafonds, en;

• preventieve maatregelen om de schade aan gewassen te beperken geen effect

hebben gehad, en;

• de gunstige staat van Instandhouding van de soort niet gewaarborgd hoeft te worden.

Om de nulstand van de populatie te realiseren Is het noodzakelijk dat (naast op de

schadegevoelige percelen) op alle gronden binnen de WBE's De Vechtstroom, Tussen Vecht en

Dedemsvaart, Het Reestgebied, Noorder Vechtlanden, Zuider Vechtlanden, Lemelerberg eo,

Ommen-Den Ham, Vriezenveen e.o., Tubbergen en Ootmarsum e.o. nijlganzen worden

geschoten, en dat het legsel vernietigd wordt.

Natura 2000-gebieden

In het Wildbeheereenheidgebied waarvoor de aanwijzing aangevraagd is, liggen beschermde

gebieden. Dit zijn de zogenaamde "vogelrichtlijn- en habitatrichdijngebieden" die in het kader

van de Natura 2000 regeling aangewezen  zijn. Gedeputeerde Staten dienen te toetsen of, in

de vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden, de activiteiten die uit de aanwijzing voortvloeien,

leiden tot significante verstoring van de kwalificerende vogel- en/of diersoorten.

Binnen de Natura 2000-gebieden Is een beoordeling van de vergunningplicht in het kader van

de Natuurbeschermingswet door Gedeputeerde Staten noodzakelijk, voordat er nijlganzen

geschoten gaan worden. Het is namelijk mogelijk dat door het schieten van nijlganzen

kwalificerende soorten worden verstoord. Het is mogelijk dat naast deze aanwijzing ex artikel

67 van de Flora- en faunawet, een vergunning op basis van artikel 19 d van de

Natuurbeschermingswet (1998) noodzakelijk is.

Het afschot op enige afstand van Natura 2000-gebieden vindt al vele jaren plaats. Het is niet

aannemelijk dat eventuele verstoringen significante effecten hebben op de doelstellingen van

de gebieden. Hiervan is in het verieden althans niets gebleken.

provincie"^verijssel



aanwijzing Nijlgans

1

JC.

l

»•])

Betreden van gronden

Artikel 57 lid 5 biedt gedeputeerde staten de mogelijkheid, om te bepalen dat de door hen Cl»

aangewezen personen of categorieën van personen, toegang hebben tot alle aangewezen

gronden. Wij zien geen noodzaak om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het blijft P 

verboden om, in het kader van schadebestrijding, zonder toestemming van de grondgebruiker I f

diens gronden te betreden. v 

l
Evaluatie moment

Jaariijks ontvangen wij van de betreffende WBE's een rapportage over het aantal geschoten

nijlganzen, en een telling van het aantal aanwezige nijlganzen in het gebied van de

wildbeheereenheden. Indien uit deze rapportage blijkt, dat er door middel van deze aanwijzing

geen vogels meer afgeschoten worden, en daarnaast wordt er geen melding van schade aan .«!

gewassen door nijlganzen meer gedaan, kunnen wij besluiten de aanwijzing in te trekken.

Conclusie

Wij zijn van mening dat tot een aanwijzing kan worden besloten omdat (mogelijke)

belangrijke schade door nijlganzen aan landbouwgewassen duidelijk is aangetoond,

preventieve maatregelen niet effectief genoeg gebleken  zijn. Bovendien hoeft de gunstige

staat van instandhouding van de nijlganzen niet overwogen te worden.

Afschr i f ten

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan het ministerie van Economie, Landbouw en

Innovatie, aan de Faunabescherming, de Koninklijke Nederiandse Jagersvereniging, Politie

Twente, Politie IJsselland en naar het Faunafonds in Dordrecht.

Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

" " ^ '
D

(-We^^Lr-iO
Patricia WeeniTTk--"Driessen,

teamleider Vergunningverlening

Bezwaar

Binnen zes weken Ingaand op de dag na de datum van verzending van het bijgaand besluit,

kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team

Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305).

U kunt het bezwaarschrift desgewenst ook per fax verzenden. Het faxnummer van het Team

Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u 

vinden op www .overiissel. n 1/bezwaa rschriften.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht

verschuldigd.

provincie=^verijssel


