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Wljzlglngsbeschlkking
Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrljding
Onderwerp
Op 21 oktober 2020, aangevuld bij schrijven van 14 december 2020, hebben wij van de
Faunabeheereenheid Zuid-Holland een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de op grond van artikel
3.26, derde lid, van de Wet natuurfciescherming verieende ontheffing van 11 September 2020 met kenmerk
ODH-2020-00065330.

Besluit
Wij besluiten:
I.

dat de voorschriften gaan luiden zoals omschreven onder Voorschriften;

II.

dat voor het overige de ontheffing van 13 augustus 2020, met kenmerk ODH-2020-00065330, in
stand blijft;

III.

dat de aanvraag van 21 oktober 2020 met de aanvulling van 14 december 2020 deel uitmaakt van
dit besluit.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN
Voorschriften voor Faunabeheereenheid Zuid Holland
1

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland verleent voor uitvoering van de ontheffing schriftelijk of digitaal
toestemming.

2

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland zal de uitvoerder alleen toestemming geven voor gebruik van de
ontheffing voor wat betreft het gebruik van het geweer binnen de afpalingskring van een eendenkooi op
basis van schriftelijke toestemming van de kooiker van de eendenkooi ter plaatse. In deze toestemming
kan de kooiker beperkingen stellen aan de schadebestrijding.

Voorschriften uitvoerder
3

Voor acties waarbij het luchtdrukgeweer wordt ingezet op een voor publiek toegankelijke locatie geldt dat
uiteriijk de dag voorafgaand aan de actie voor 20:00 uur door de uitvoerder melding te worden gemaakt
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Toezicht en handhaving, team Groene Wetten.
Emailadres voor meldingen is meldingWnb(@ozhz.nl, telefoonnummer is 078-7708081 (inspreken op
antwoordapparaat). Hierbij moet de uitvoeringscode worden vermeld, evenals de locatie en de datum,
waarbinnen de bestrijdingsactie zal plaatsvinden.

4

Alvorens van deze ontheffing gebruik kan worden gemaakt op een voor publiek toegankelijke locatie
buiten de bebouwde kom, dient er een plan van aanpak te worden opgesteld, welke aan de
Faunabeheereenheid wordt voorgelegd en door de Faunabeheereenheid dient te worden goedgekeurd.
In dit plan van aanpak moet in ieder geval worden aangegeven welke werende middelen reeds zijn
ingezet en zullen worden ingezet naast de inzet van het luchtdrukgeweer.

5

De uitvoerder van de ontheffing dient (een kopie van) de ontheffing en (een kopie van) het
uitvoeringsformulier, waarop de door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland toegekende uitvoeringscode
is vermeld, te kunnen tonen.

6

De uitvoerder van de ontheffing dient te voldoen aan de gestelde uitvoeringsregels, zoals vermeld op het
uitvoeringsformulier van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

7

Het luchtdmkgeweer mag alleen worden gebruikt voor zover het kaliber minimaal 5,5 millimeter en
maximaal 7,62 millimeter en de mondingsenergie minimaal 20 Joule bedraagt.

8

De luchtdmkkogels en/of pellets biehorend bij het luchtdrukgeweer dienen een gewicht te hebtjen van
minimaal 15 grain en dienen bedoeld te zijn voor jacht of schadebestrijding.

Extra voorschriften gebruik (luchtdruk)geweer en munitie binnen de bebouwde kom
9

Voor alle acties waarbij binnen de bebouwde kom het luchtdrukgeweer wordt ingezet, geldt dat uiteriijk
de dag voorafgaand aan de actie voor 20:00 uur door de uitvoerder melding te worden gemaakt bij de
meldkamer van de politie van de betreffende gemeente.
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10 Indien de uitvoerder voornemens is op te treden binnen de bebouwde kom op een voor publiek
toegankelijke locatie, dienen bij het gebruik van de bij deze ontheffing toegestane middelen de
werkwijze, locatie, omstandigheden en te gebruiken middelen vooraf afgestemd te worden met de
burgemeester. In het kader van die afstemming vindt door de gemeente de beoordeling plaats of de te
gebruiken middelen bezien vanuit openbare orde wel of niet veilig is. Deze afstemming vindt plaats op
basis van een melding door uitvoerder. Deze melding vindt uiteriijk 7 dagen voorafgaand aan het
voorgenomen gebruik van de middelen plaats. De burgemeester heeft binnen deze 7 dagen de
mogelijkheid om op grond van diens bevoegdheden op grond van opentiare orde en veiligheid regels te
stellen aan het gebruik van de middelen of het gebruik te verbieden.
11 Alvorens van deze ontheffing gebruik kan worden gemaakt op een voor publiek toegankelijke locatie
binnen de betxiuwde kom, dient er een plan van aanpak te worden opgesteld, welke aan de
Faunabeheereenheid wordt voorgelegd en door de Faunabeheereenheid dient te worden goedgekeurd.
In dit plan van aanpak moet in ieder geval worden aangegeven welke werende middelen reeds zijn
ingezet en zullen worden ingezet naast de inzet van het luchtdrukgeweer.
12 Bij uitvoering van de ontheffing binnen de bebouwde kom op een voor publiek toegankelijke locatie dient
de uitvoerder herkenbaar als bestrijder gekleed te zijn.
13 Indien de inzet van het luchtdrukgeweer binnen de bebouwde kom plaatsvindt, dient het (deel van een)
terrein waar de biestrijding plaatsvindt dusdanig te zijn afgesloten dan wel te zijn afgeschermd dat het
terrein niet toegankelijk is voor omstanders.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 21 oktober 2020 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de bestaande ontheffing van
11 September 2020 met kenmerk ODH-2020-00065330 (zaaknummer 00579663). Met de ontheffing wordt
de bestrijding van de bruine en zwarte rat in de gehele provincie Zuid-Holland met een luchtdrukgeweer
mogelijk gemaakt. In voorschrift 11 is opgenomen dat het luchtdrukgeweer alleen worden gebruikt voor
zover de mondingsenergie minimaal 20 Joule en maximaal 50 Joule bedraagt. Met de aanvraag wordt
beoogd de beperking van de te gebmiken mondingsenergie op te heffen.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Bevoegd gezag
De handeling wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de
Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming.

Beoordeling
In de verieende ontheffing hebben wij in voorschrift 3 opgenomen dat voor alle acties waarbij het
luchtdrukgeweer wordt ingezet, ongeacht de locatie, geldt dat uiteriijk de dag voorafgaand aan de actie voor
20:00 uur door de uitvoerder melding te worden gemaakt bij de meldkamer van de politie van de betreffende
gemeente.
Gebleken is dat een melding bij de politie van afschot van andere diersoorten buiten de bebouwde kom niet
gangbaar is. Bovendien vormt dit een onnodige belasting van de politie.
Gelet hierop concluderen wij dat het wenselijk is dat slechts wordt gemeld bij de politie bij een
tiestrijdingsactie binnen de bebouwde kom.
In de verieende ontheffing hebben wij in voorschrift 11 opgenomen dat een luchtdrukgeweer mag worden
gebruikt voor zover de mondingsenergie minimaal 20 Joule en maximaal van 50 Joule biedraagt. Nieuwe
inzichten bij de aanvrager hebben echter geleid tot een aanvraag tot wijziging van dit voorschrift.
Bij de bestrijding van ratten is het doel een rat direct dodelijk te treffen is, zodat onnodig lijden wordt
voorkomen. Bij de bestrijding zal, met name door professionele schadebestrijders, een groter kaliber
(bijvoorbeeld 7,62 mm) worden toegepast dan het in voorschrift 11 opgenomen minimum kaliber van 5,5
millimeter. Dit heeft een naar verhouding veel grotere energieoverdracht op het dier waardoor er sprake is
van een veel grotere impact op het dier. Een schot in de voorste helft van het dier zal dan in veruit de
meeste gevallen direct dodelijk zijn.
Voor het gebruik van een groter kaliber is ook een grotere hoeveelheid mondingsenergie nodig dan in de
huidige ontheffing is toegestaan. Zo is bij een kaliber van 7,62 mm een mondingsenergie vanaf 100 joules
nodig. Het gebruik van een groter kaliber met hogere mondingsenergie wordt tevens geadviseerd door het
Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.
Verder biedt de huidige ontheffing te weinig gebruiksmogelijkheden voor professionele rattenbestrijders. De
in de huidige ontheffing opgenomen maximale mondingsenergie van 50 joules betekent in de praktijk dat
doorgaans alleen luchtdrukgeweren met een kaliber van 5,5 mm kunnen inch worden gebruikt. De meeste
professionele rattenbestrijders die elders in Nederiand al actief zijn gebruiken een 7,62 mm luchtdrukgeweer
voor de rattenbestrijding.
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Gelet op vorenstaande komen wij tot de conclusie dat het wenselijk is om geen maximum te stellen aan de
mondingsenergie bij het gebruik van het luchtdrukgeweer. Om te voorkomen dat een te groot kaliber wordt
gebruikt, stellen wij in voorschrift 7 dat het kaliber maximaal 7,62 mm mag bedragen.
Verder wenst de aanvrager een andere ordening van de voorschriften. Er is behoefte aan expliciete
duidelijkheid over welke voorschriften algemeen van toepassing zijn en welke voorschriften extra gelden
voor afschot binnen de bebouwde kom.
Naar aanleiding van het verzoek van de aanvrager hebben wij de ordening van de voorschriften aangepast.
Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen bienodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde wijziging worden verieend.
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