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Bijlagen 

 

Datum verzending 

 

Geachte heer Rosing, 

 

Op 3 juli 2015 hebben wij uw aanvraag ontvangen om ontheffing van artikel 68 van de Flora- 

en faunawet1. De ontheffing is aangevraagd voor het doden van wilde eenden met 

gebruikmaking van het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen in het 

werkgebied van 13 Wildbeheereenheden (WBE) in de Provincie Overijssel. 

De ontheffing wordt voor 12 WBE werkgebieden aangevraagd voor periode van 

1 juli tot 15 augustus voor de duur van het faunabeheerplan, dat is tot 15 augustus 2019. 

Verder wordt de ontheffing aangevraagd voor het werkgebied van de WBE IJssellanden voor 

de periode van 1 mei tot 15 augustus voor de duur van het faunabeheerplan, dat is tot 15 

augustus 2019. De ontheffing is aangevraagd voor de periode vanaf een uur voor 

zonsopkomst tot een uur na zonsondergang. 

 

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:  

Wij verlenen hierbij ontheffing2 aan de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) voor 

het doden van wilde eenden met behulp van het geweer ter voorkoming van belangrijke 

schade aan gewassen op schade percelen voor zover deze bestaan uit (gelegerde) 

graanpercelen, en direct daaraan grenzende percelen, gelegen binnen de volgende WBE 

gebieden: Tussen grens & Vecht-De Akkerlanden, De Noord-Westhoek, De Vechtstroom, 

Tussen Vecht en Dedemsvaart, IJsselvallei, De Weerribben, IJsselstreek-Wijhe, Noorder 

Vechtlanden, Ootmarsum, Ommen-Den Ham, West-Twente en D”Oldematen. 

 

 

 

 

                                                 
1 Ons kenmerknummer  2015/0198336 
2 Wij verlenen ontheffing op basis van art 68 van: 

- De verbodsbepalingen in artikel 9 van de Flora- en faunawet 
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Wij verlenen hierbij ontheffing3 aan de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) voor 

het doden van wilde eenden met behulp van het geweer ter voorkoming van belangrijke 

schade aan gewassen op schade percelen voor zover deze bestaan uit (gelegerde) 

graanpercelen, vollegronds-groenten percelen en direct daaraan grenzende percelen, gelegen 

binnen het werkgebied van de WBE De IJssellanden.  

 

De ontheffing kan gebruikt worden vanaf een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na 

zonsondergang.  

De ontheffing geld ieder jaar van 1 juli tot 15 augustus voor de duur van het faunabeheerplan. 

En daarna jaarlijks voor dezelfde periode tot 15 augustus 2019 voor de volgende WBE 

werkgebieden: Tussen grens & Vecht-De Akkerlanden, De Noord-Westhoek, De Vechtstroom, 

Tussen Vecht en Dedemsvaart, IJsselvallei, De Weerribben, IJsselstreek- Wijhe, Noorder 

Vechtlanden, Ootmarsum, Ommen-Den Ham, West-Twente en D’Oldematen.  

 

De ontheffing voor het werkgebied van de WBE De IJssellanden geldt ieder jaar van 1 mei tot  

15 augustus voor de duur van het faunabeheerplan. In dit geval loopt de ontheffing voor de 

WBE IJssellanden jaarlijks voor dezelfde periode tot 15 augustus 2019.  

 

Wij weigeren de ontheffing te verlenen voor het doden van wilde eenden voor één heel uur 

voor zonsopkomst en één heel uur na zonsondergang zoals aangevraagd. Daarentegen kan op 

basis van artikel 7, 9e lid onder A van het “Besluit beheer en schadebestrijding dieren” het 

geweer gebruikt worden vanaf een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na 

zonsondergang. 

 

Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden: 

1. Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) is als ontheffinghouder 

verantwoordelijk voor het gebruik van de ontheffing en de naleving van de voorschriften 

waaronder zij is verleend. De verantwoordelijkheid van de FBE laat onverlet dat de 

ontheffinggebruiker strafrechtelijk kan worden vervolgd bij overtreding van deze 

ontheffing  

2. De FBE kan via de WBE jacht(akte)houders, en zo nodig incidenteel de individuele 

grondgebruiker of jachtaktehouder, schriftelijk machtigen tot gebruik van de ontheffing. 

De WBE handelt in deze op gezag van de FBE. 

3. Van deze ontheffing mag uitsluitend gebruik worden gemaakt vanaf een half uur voor 

zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang. 

4. De gebruiker van de ontheffing is verplicht een kopie van de door de FBE 

gewaarmerkte ontheffing alsmede de jachtakte bij zich te houden. 

5. Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 

46, lid 5 besluiten om de jacht en/of schadebestrijding op te schorten. 

6. Ringen welke zich aan de gedode wilde eenden bevinden, moeten met een opgave 

van plaats en datum van vangst van de betreffende vogels naar het vogeltrekstation  

(Postbus 40, 6666 ZG Heteren) gezonden worden. 

7. Het afschot mag alleen plaatsvinden op het schadeperceel zelf, of het direct daaraan 

grenzend perceel ter voorkoming van belangrijke schade op deze schadepercelen. 

8. Er mag pas van deze ontheffing gebruik gemaakt worden, nadat de inzet van  

2 preventieve maatregelen onvoldoende gebleken zijn. Voorbeelden van preventieve 

maatregelen worden genoemd in het Handboek Faunaschade van het Faunafonds. 

 

                                                 
3 Wij verlenen ontheffing op basis van art 68 van: 

- De verbodsbepalingen in artikel 9 van de Flora- en faunawet 



 

Flora- en Faunawet; aanvraag ontheffing 

 

Datum 

17.07.2015 

Kenmerk 

2015/0203063 

Pagina  

3 

 

Uw brief 

 

Uw kenmerk 

 

 

Registratie en rapportage 

9. De FBE houdt in het Faunaregistratiesysteem (FRS) bij, welke machtigingen verleend 

en ingetrokken zijn. 

10. De FBE moet ervoor zorgen dat de wildbeheereenheden alle doorgeschreven 

ontheffingen in het Faunaregistratiesysteem (FRS) registreren. 

11. De FBE dient met betrekking tot deze ontheffing schriftelijk jaarlijks voor 15 oktober 

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

hetgeen met behulp van deze ontheffing is opgespoord, bemachtigd en gedood (aantal, 

locaties en data). 

12. De FBE moet er zorg voor dragen dat het gebruik van de ontheffing van Wilde eend 

door de gebruiker binnen 24 uur afgerapporteerd wordt in het Faunaregistratiesysteem. 

Indien de provincie Overijssel daarom verzoekt, dienen ook tussentijds de 

afschotgegevens aan de provincie beschikbaar gesteld te worden.  

 

Overige opmerkingen 

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

worden ingetrokken. 

 

Advies Faunafonds 
Op  16 juli 2015 hebben wij per mail het advies van het bestuur van het Faunafonds op onze 
concept ontheffing ontvangen4. Het Faunafonds adviseert (kenmerk van het Faunafonds 
BIJ12.2015.0549.FFa) positief. Het Faunafonds geeft echter wel aan dat de ontheffing bedoeld 
moet zijn als aanvullende verjaagmethode.  En dat dit onderdeel duidelijker in de ontheffing 

beschreven moet worden. Naar onze mening komt dit voldoende tot uiting omdat er voordat 
er over kan worden gegaan tot het gebruik van de ontheffing de inzet van minimaal  
2 preventieve maatregelen onvoldoende moet zijn gebleken. Verder is afschot alleen mogelijk 
op  schadepercelen en direct daaraan grenzende percelen. Gezien de aard en de leefwijze van 
de Wilde eend in relatie tot het gebruik van deze ontheffing heeft in zich dat over een zeer 
korte periode een beperkt aantal wilde eenden zal worden geschoten als aanvullende 
verjaagmethode. Wilde eenden vallen namelijk vlak voor het verstrijken van de half uur 
periode, zoals opgenomen in de ontheffing, in op de potentiële schadepercelen.  Daarom is het 
opnemen van een aantal te schieten wilde eenden in de ontheffingvoorschriften naar onze 
mening niet noodzakelijk. Met betrekking tot het advies om een verbod op te nemen om de 
wilde eenden te lokken kunnen wij opmerken dat het gebruik van lokmiddelen op basis van 
artikel 10 BBSD niet is toegestaan omdat wij dit niet expliciet in de ontheffing hebben 

opgenomen.  

 

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); 

 

De Wilde eend (Anas platyrhynchos) wordt aangemerkt als een beschermde inheemse 

diersoort zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet. Ten aanzien van beheer en schadebestrijding 

zijn in de wet uitzonderingsbepalingen opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ons kenmerknummer: 2015/020363 
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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. 

 

Een aanvraag om ontheffing ex artikel 68 kan verleend worden indien er geen andere 

bevredigende oplossing bestaat en geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige 

instandhouding van een soort en indien sprake is van schending van een belang zoals 

genoemd in artikel 68. Deze belangen zijn: 

a) het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid; 

b) het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

c) ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige 

visserij en wateren of 

d) ter voorkoming van schade aan flora en fauna; 

e) met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. 

 

In artikel 68, lid 1 onder c staat dat ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen een 

ontheffing verleend kan worden. 

 

Een ontheffing kan verleend worden indien de aanvrager aannemelijk kan maken dat 

voldoende preventieve maatregelen genomen zijn en dat het effect van deze preventieve 

maatregelen onvoldoende is, en dat de gunstige instandhouding van een soort niet in gevaar 

wordt gebracht. 

 

Ingevolge de Flora- en faunawet worden ontheffingen ex artikel 68, lid 4 van de wet verleend 

aan een Faunabeheereenheid op basis van een goedgekeurd Faunabeheerplan. 

 

Provinciaal beleid 

Het volgende provinciale beleid is van toepassing bij de beoordeling van de 

ontheffingaanvraag: 

- de Nota beleidsregels Faunabeheer Provincie Overijssel (vastgesteld op                    

19 september 2014), en, 

-  de Verordening beheer en schadebestrijding dieren in Overijssel (vastgesteld op            

19 september 2014), en, 

-  het Faunabeheerplan Overijssel, (geldig van 1 september 2014 tot en met                  

1 september 2019)  

 

Overweging 

De Wilde eend is in Overijssel een algemeen voorkomende soort. De soort wordt niet in zijn 

voorbestaan bedreigd. De Flora- en faunawet staat de jacht op vijf soorten toe: Konijn, Haas, 

Fazant, Houtduif, Patrijs en Wilde eend.5  

De jacht op de Wilde eend is geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. 

 

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Flora- en faunawet, onze beleidsregels Faunabeheer, 

de Verordening beheer en schadebestrijding en het geldende Faunabeheerplan.  

 

                                                 
5 Op Patrijs, ook aangewezen als wildsoort, is de jacht gesloten zolang deze vermeld staat op de 

Rode Lijst.   
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Voorkoming van belangrijke schade 

De wetgever heeft in artikel 68, lid 1 onder c ‘belangrijke schade aan gewassen’ als belang 

opgenomen waarvoor een ontheffing verleend kan worden. In de Nota Beleidsregels 

Faunabeheer staat dat de provincie voor het begrip 'belangrijke schade aan gewassen' een 

drempel hanteert van € 250,— per geval.  

 

Wilde eenden kunnen belangrijke schade aan gewassen veroorzaken. Uit de rapportage van de 

FBE  blijkt dat door de inzet van de verleende ontheffingen in de afgelopen jaren voor afschot 

van de Wilde eend in de periode van 1 juli t/m 15 augustus de schade nagenoeg nul is 

gebleven. In enkele gevallen zijn nog schade meldingen bij het Faunafonds ingediend.  

 

Uit het faunabeheerplan Overijssel 2014-2019 (blz 67 en 68) blijkt dat wilde eenden van  

1 juli tot 15 augustus schade op voornamelijk graanpercelen  kunnen aanrichten. Verder kan 

er vanaf 1 mei schade aan vollegronds-groenten optreden. Wilde eenden kunnen belangrijke 

schade aan gewassen veroorzaken. Uit de rapportage van de FBE  blijkt dat door de inzet van 

de verleende ontheffingen in de afgelopen jaren voor afschot van de Wilde eend in de periode 

van 1 juli t/m 15 augustus de schade nagenoeg nul is gebleven. In enkele gevallen zijn nog 

schade meldingen bij het Faunafonds ingediend. Er zijn 4 wildbeheereenheden met een 

schadehistorie (2008 t/m 2013) boven de drempelwaarde. Het betreft hier de WBE’s Tussen 

Grens & Vecht-De Akkerlanden, De IJssellanden, De  Noord-West Hoek en IJsselvallei. Verder 

zijn er volgens de rapportage van het Faunafonds nog recente schademeldingen van de WBE’s 

De Weeribben en Ommen-Den Ham die onder de drempelwaarde bleven. Een overzicht van 

deze getaxeerde schadegevallen per wildbeheereenheid is in de onderstaande tabel 

opgenomen.  

 

    Tabel: Overzicht meldingen en getaxeerde schade per wildbeheereenheid in de periode  

    2008 t/m 2013. (bron: Faunafonds) 

 
Verder zijn er volgens opgave van Faunafonds in 2014 nog 2 schademeldingen afgehandeld. 

In een geval betrof het hier een schade aan vollegronds-groenten in WBE De IJssellanden 

(4.950 EURO). Het andere geval betrof een schade aan wintergraan in WBE IJsselvallei  

(62 EURO).    

 

In het WBE werkgebied Vriezenveen is in 2014 geen gebruik gemaakt van de in 2014 

verleende ontheffing en is er geen schade historie bekend.  
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Indien in een WBE een gewasschade is geweest van meer dan 250 Euro per geval , en/of er is 

in de Faunabeheerplanperiode 2009 t/m 2014 een ontheffing verleend waar ook gebruik van 

gemaakt is, komt de WBE in aanmerking voor ontheffing in de periode 2014 t/m 2019. Het 

betreft dan de volgende 13 WBE’s die in aanmerking komen voor een ontheffing: 

 

Tussen grens & Vecht-De Akkerlanden,  

De Noord-Westhoek  

De Vechtstroom  

Tussen Vecht en Dedemsvaart 

IJsselvallei 

De Weerribben 

De IJssellanden  

IJsselstreek-Wijhe 

Noorder Vechtlanden  

Ootmarsum 

Ommen-Den Ham 

West-Twente  

D’Oldematen. 

  

In de WBE De IJssellanden is volgens de cijfers van het Faunafonds in de afgelopen 

beheerplanperiode sprake geweest van belangrijke schade aan vollegronds-groenten (opgave 

Faunafonds schade aan vollegronds-groenten in WBE De IJssellanden: 4.950 EURO). Op basis 

hiervan is het aannemelijk dat er een reële dreiging bestaat op nieuwe schade aan 

vollegronds-groenten in de WBE De IJssellanden en dat deze schade al kan optreden vanaf  

1 mei.  

 

Omdat eenden foerageren gedurende de nacht en veelal pas ruim na zonsondergang op de 

schadepercelen arriveren en ruim voor zonsopkomst weer vertrekken is de ontheffing 

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

Naar aanleiding hiervan kunnen wij het volgende opmerken.  

Op 25 juni 2015 heeft de rechtbank Gelderland6 een uitspraak gedaan.  Concreet houdt deze 

uitspraak in dat wij in het gebruik van middelen bij het doden van vogels niet mogen afwijken 

van hetgeen in het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (BBSD) staat. In het BBSD 

worden limitatief de middelen genoemd waarmee dieren gedood kunnen worden, en staan 

verboden op bijv. welk tijdstip en op welke vogels deze middelen gebruikt mogen worden.  

Daarom is het niet mogelijk om de ontheffing te verlenen voor het afschieten van eenden in 

de periode van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang, omdat deze tijden 

niet in het BBSD zijn opgenomen. In overeenstemming met het BBSD kan voor wilde eenden 

van het geweer gebruik worden gemaakt voor de periode vanaf een half uur voor 

zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang. 

 

Schade door wilde eenden kan vooral in gelegerd (afrijpend) graan vanaf 1 juli optreden. 

Wilde eenden kunnen vanaf deze datum in zeer korte tijd, naast vraatschade ook  

vertrapping- en/of bevuilingschade aanrichten in (vooral gelegerde) graanpercelen. Door 

weersomstandigheden(bijvoorbeeld onweersbuien met harde windstoten) kan het graan in 

zeer korte tijd gaan legeren. Om te voorkomen dat wilde eenden in korte tijd in (vooral 

gelegerde) graanpercelen schade kunnen aanrichten, en de provincie in dat geval niet op stel 

en sprong een ontheffing kan verlenen, verlenen GS nu een ontheffing om snel in te kunnen 

grijpen op deze schadepercelen, indien wilde eenden schade aanrichten in graanpercelen.  

                                                 
6 Uitspraak rechtbank Gelderland zaaknummerr  AWB-14_7964 
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Omdat het praktisch niet altijd mogelijk is om het flankerend afschot op het schadeperceel zelf 

uit te voeren, is afschot – conform het FBP -  ook toegestaan op de direct aan de 

schadepercelen grenzende percelen.  

 
Treffen van preventieve maatregelen 

Wilde eenden zijn provinciale schadesoorten waarvoor Gedeputeerde Staten reeds een 

vrijstelling verleend hebben voor het opzettelijk verontrusten.7 Dit is gebeurd op grond van 

artikel 65 lid 1b van de Flora- en faunawet. 

 

Er bestaan veel methoden om wilde eenden te verjagen. Met enige regelmaat worden nieuwe 

methoden bedacht. Een uitgebreide lijst van preventieve maatregelen wordt beschreven in de 

Handreiking Faunaschade van het Faunafonds. In de afgelopen faunabeheerplan periode 

(2009-2014) is gebruik gemaakt van de Verordening beheer en schadebestrijding dieren in 

Overijssel (verontrusten). Daarnaast zijn preventieve maatregelen (visueel en akoestisch) 

ingezet op grond van de voorschriften en de verleende ontheffingen waarin bepaald is dat 

afschot pas mag plaatsvinden na inzet van tenminste 2 preventieve maatregelen.  

De volgende preventieve maatregelen zijn daartoe toegepast: vlaggen, ritsellint, 

vogelverschrikkers, knalapparaat, vogelafweerpistool, menselijke verjaging en verjaging met 

een hond (bron: Faunabeheereenheid Overijssel; mail 07 juli 2015 kenmerk 2015/0206227). 

In de afgelopen Faunabeheerplan perioden is gebleken dat de inzet van de voorgeschreven 

preventieve maatregelen (visueel, akoestisch, regelmatige verontrusting) niet tot het 

gewenste verjagingeffect hebben geleid.8 Het blijkt dat wilde eenden wennen aan de 

preventieve maatregelen. Verjaging blijkt met name zinvol in combinatie met flankerend 

afschot9. Uit het faunabeheerplan blijkt ook dat door een goed gebruik van preventieve 

middelen en verjaging met ondersteunend afschot de eenden in hun foerageergedrag gestoord 

worden en daardoor schade voorkomen of beperkt kan worden.  

Daarom hebben wij het voorschrift opgenomen dat pas afschot mag plaatsvinden nadat de 

inzet van 2 preventieve maatregelen onvoldoende is gebleken. Uit de gegevens die zijn 

verstrekt door de FBE, en zijn opgenomen in het Faunabeheerplan blijkt dat door de inzet van 

de verleende ontheffingen in de afgelopen jaren voor afschot van de Wilde eend in de periode 

van 1 juli t/m 15 augustus de schade  beperkt is gebleven. Zie daartoe de onderstaande 

tabel.

                                                 
7 Verordening beheer en schadebestrijding dieren in Overijssel 19 september 2014 
8 Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019.  
9 Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019 
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Tabel: getaxeerde schade aangericht door Wild eend in de Provincie Overijssel in de periode  

2008 t/m medio 2013. (Bron: Faunafonds) 

 

Gunstige staat van instandhouding 

De Wilde eend is geen soort die op de Rode Lijst vermeld wordt. Daarmee is zij niet 

aangemerkt als een kwetsbare soort die in haar voortbestaan bedreigd wordt. Daarnaast is de 

jacht op de Wilde eend geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. In de periode 1980 

tot 2011 werden landelijk tussen de 80.000 tot 120.000 broedende Wilde eenden vastgesteld. 

In de tabellen hieronder zijn de aantalsontwikkeling van de Wilde eend als broedvogel en in de 

winter in Nederland weergegeven. (Bron: Sovon.nl). 

 

 
 

Omdat er maar een gering aantal wilde eenden met de verleende ontheffingen is geschoten 

zal dit geen effect hebben op de gunstige staat van instandhouding van de soort. 
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In de onderstaande tabel is het afschot weergegeven dat op basis van de ontheffingen in de 

periode 2008-2013 is geraliseerd.  

 
Tabel: Afschot Wilde eend, op basis van verleende ontheffingen 2008-2013  

(Bron: Faunabeheereenheid Overijssel) 

 

Nota beleidsregels en Faunabeheerplan 

In de Nota Beleidsregels Faunabeheer Provincie Overijssel staat dat  voor de Wilde eend 

grondgebruikers vrijstelling krijgen voor het verstoren van wilde eenden, om schade aan 

gewassen te voorkomen of te bestrijden. Er is ontheffing mogelijk op grond van het 

Faunabeheerplan10.  

 

Op basis van het Faunabeheerplan kunnen ontheffingen ex artikel 68 Flora- en faunawet 

worden verleend. Volgens de wet wordt een ontheffing slechts verleend aan een 

faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan (art 68 lid 4)  

 

De Faunabeheereenheid heeft, gezien de belangrijke schade in het verleden, de noodzaak 

gezien de Wilde eend in haar Faunabeheerplan op te nemen. In het Faunabeheerplan staat de 

volgende doelstelling voor beheer genoemd: 

 

“De faunabeheereenheid richt haar beheer op het voorkomen en bestrijden van 

schade aan gewassen. In dit kader heeft het beheer tot doel de schade aan gewassen 

te minimaliseren ten behoeve van de belangen van de grondgebruiker” 11 

 

De schadebestrijding zal daarbij gericht zijn op schadegevoelige akkerbouwpercelen, schade 

aan percelen met blijvend grasland, percelen met vollegronds-groententeelt en percelen 

waarvan na 1 augustus van het voorgaande jaar gras is ingezaaid.  

 

 

 

  

                                                 
10 Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019 
11 Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019 
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Natura 2000 gebieden 

In de Wildbeheereenheid gebieden waarvoor de ontheffing aangevraagd is, liggen beschermde 

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

van de Natura 2000 regeling aangewezen zijn. De ontheffinghouder (Faunabeheereenheid 

Overijssel) dient te toetsten of, in de vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden, de activiteiten 

die uit de ontheffing voortvloeien, leiden tot (significante) negatieve effecten op de 

instandhoudingdoelstellingen.   

 

Het afschot buiten 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.  

 

Binnen of in de directe nabijheid van de Natura-2000 gebieden kan een beoordeling van de 

vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet door Gedeputeerde Staten 

noodzakelijk zijn, voordat er wilde eenden geschoten gaan worden. Het is namelijk mogelijk 

dat door het schieten van wilde eenden kwalificerende soorten significant worden verstoord. 

Het is mogelijk dat naast deze ontheffing ex artikel 68 van de Flora- en faunawet daarom een 

vergunning op basis van artikel 19 d van de Natuurbeschermingswet (1998) noodzakelijk is.  

 

De Faunabeheereenheid (FBE) is de houder van de ontheffing. Het is de verantwoordelijkheid 

van de FBE om, voordat een ontheffing aan een Wildbeheereenheid (WBE) doorgeschreven 

wordt, te beoordelen of het gebied waar geschoten gaat worden, in een Natura 2000 gebied 

ligt.  

Het is de verantwoordelijkheid van de FBE om met behulp van een verstorings- of 

verslechteringstoets of passende beoordeling aan te tonen wat de effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied zijn.  Indien effecten op voorhand 

niet uit te sluiten zijn, dient de FBE een vergunning krachtens artikel 19d van de 

Natuurbeschermingswet 1998 bij  Gedeputeerde Staten van Overijssel aan te vragen.   

 

Zienswijze  

Wij weigeren de ontheffing te verlenen voor het doden van wilde eenden voor één heel uur 

voor zonsopkomst en één heel uur na zonsondergang zoals aangevraagd. 

 

Op grond van voorgaande heeft onze medewerker de heer Ben Molendijk op 7 juli 2015 ons 

voornemen om voor deze onderdelen een ontheffing te weigeren, voor een zienswijze 

voorgelegd aan uw secretaris van de FBE de heer J. Rosing. De heer Rosing heeft namens u, 

middels een mail die wij op 7 juli 2015 ontvangen hebben, (kenmerk: 2015/0206227) laten 

weten geen probleem te hebben met het weigeren van een deel van de aangevraagde periode. 

Verder is aan u voorgelegd om de ontheffing te verlenen voor (gelegerde) graanpercelen en 

vollegronds-groenten percelen omdat hiervoor voldoende schadereferenties zijn aan te 

voeren. De heer Rosing heeft namens u middels dezelfde mail aangegeven akkoord te gaan 

met het expliciet opnemen van deze schadegevoelige percelen in de ontheffing.  
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Conclusie 

Wij zijn van mening dat ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen de gevraagde 

ontheffing voor periode van 1 juli tot 15 augustus voor de duur van het faunabeheerplan, dat 

is jaarlijks deze periode tot 15 augustus 2019 afschot van de Wilde eend, op de 

schadegevoelige gewassen voor zover bestaande uit (gelegerde) graanpercelen, en de direct 

daaraan grenzende percelen,  in de volgende 12 WBE-gebieden: Tussen grens & Vecht-De 

Akkerlanden,  De Noord-Westhoek, De Vechtstroom, Tussen Vecht en  Dedemsvaart, De 

IJsselvallei, De Weerribben, IJsselstreek-Wijhe, Noorder Vechtlanden, Ootmarsum, Ommen-

Den Ham, West Twente en D’Oldematen.  

Wij zijn van mening dat ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen de gevraagde 

ontheffing kan worden verleend voor afschot van de Wilde eend voor periode van 1 mei  

tot 15 augustus voor de duur van het faunabeheerplan, dat is jaarlijks deze periode tot 15 

augustus 2019, op de schadegevoelige gewassen, zover bestaande uit (gelegerde) 

graanpercelen en vollegronds-groenten percelen en de direct daaraan grenzende percelen,  in 

het werkgebied van de WBE De IJssellanden.  

De ontheffing kan voor deze gebieden verleend worden omdat duidelijk is aangetoond dat er 

een reële dreiging op belangrijke schade bestaat aan gewassen door  wilde eenden, de 

wettelijk vereiste preventieve maatregelen voldoende uitgenut zijn en niet effectief genoeg 

gebleken zijn. Bovendien loopt de gunstige staat van instandhouding van de Wilde eend geen 

gevaar. 

 

Afschriften 

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan: 

 het ministerie van EZ,  

 de Faunabescherming,  

 de Koninklijke Jagersvereniging,  

 de Nederlandse Organisatie Voor Jacht en Grondbeheer,  

 het Faunafonds,  

 de politie ‘Eenheid Oost-Nederland’. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

 

 

 

 

Lars Wuijster, 

teamleider Vergunningverlening 
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Niet mee eens? 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending 

van dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hoe u dat moet doen 

kunt u hieronder lezen.  

 

Rechtsmiddel 

Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit, kan een 

belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team 

Juridische Zaken, postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 - 499 93 05). 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat in ieder geval: 

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.overijssel.nl/loket/bezwaar-klachten 

 

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

verschuldigd. 

Voor inlichtingen over de bezwaarprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal 

medewerker die bij het besluit is vermeld. 

 

Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de 

Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Overijssel (telefoon 088-3615555). In 

dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. 

http://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klachten

