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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 28 mei 2021 hebben wij van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland een aanvraag om ontheffing ontvangen als
bedoeld in artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming. Met de aanvraag wordt beoogd gebruik te maken
van het geweer op een terrein gelegen aan de Bredeweg te Zevenhuizen, welke niet voldoet aan de krachtens
artikel 3.12 van het Besluit natuurbescherming gestelde eisen voor een jachtveld. Dit wordt aangevraagd namens
de heer C.A. de Vrij ter bescherming van kwetsbare gewassen. Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van
de verbodsbepaling(en) zoals genoemd in:

Artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het gebruik van een

geweer op gronden, niet zijnde een jachtveld, dat niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3.12, van het
Besluit natuurbescherming.

Besluit
Wij besluiten:

de aangevraagde ontheffing ex artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming te verlenen aan de

I.

Faunabeheereenheid Zuid-Holland, voor het gebruik van een geweer op een terrein dat niet voldoet aan de

krachtens artikel 3.12 van de Besluit natuurbescherming gestelde eisen.

de voorschriften 1 tot en met 6 te verbinden aan deze ontheffing;
de aanvraag en de veiligheidsbeoordeling van het jachtveld (bijlage 1 bij dit besluit) onderdeel te laten zijn
van deze ontheffing;

dat deze ontheffing geldig is gedurende 5 jaar na bekendmaking van dit besluit.

IV,

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen.

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

Bijlage:

1.

Veiligheidsbeoordeling jachtveld kleiner dan 40 hectare, D-01007298,15 april 2021 (ODH-2021-00090879)

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
1

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

digitaal uitsluitend aan de heer C.A. de Vrij.
2

Deze ontheffing kan enkel worden gebruikt in combinatie met een vigerende vrijstelling, aanwijzing, opdracht

of ontheffing voor het doden en/of opzettelijk verontrusten van diverse soorten.
3

Deze ontheffing is slechts geldig op het terrein van de heer C.A. de Vrij zoals weergegeven op de bijgevoegde

kaart in de veiligheidsbeoordeling (in bijlage). De uitvoerders dienen zich te houden aan de
veiligheidsvoorwaarden die in de veiligheidsbeoordeling aangegeven zijn.

4

Alle personen die aanwezig zijn bij een bestrijdingsactie dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van dit
besluit.

5

De uitvoerder van deze ontheffing dient dit besluit fysiek dan wel digitaal tijdens een bestrijdingsactie bij zich
te dragen, alsmede (een kopie van) de schriftelijke toestemming waarop de door de Faunabeheereenheid
Zuid-Holland toegekende uitvoeringscode is vermeld.

6

Het kaliber van het te gebruiken geweer (met een getrokken loop) dient ten minste .22 inch, zoals gesteld in
artikel 3.26, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming, en maximaal .243 inch te bedragen.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 28 mei 2021 hebben wij van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland een aanvraag om ontheffing ontvangen als
bedoeld in artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Met de aanvraag wordt beoogd
gebruik te maken van het geweer op een terrein gelegen aan de Bredeweg te Zevenhuizen, welke niet voldoet aan
de krachtens artikel 3.12 van het Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb) gestelde eisen voor een jachtveld. Dit
wordt aangevraagd namens de heer C.A. de Vrij ter bescherming van kwetsbare gewassen. Ontheffing wordt
gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepaling(en) zoals genoemd in:

Artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het gebruik van een

geweer op gronden, niet zijnde een jachtveld, dat niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3.12, van het
Besluit natuurbescherming.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze
beschikking.

Toetsingskader en grondslag beschikking
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de
Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (hierna: de Beleidsregel).

Op grond van artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, van de Wnb is het verboden gebruik te maken van een geweer op
een terrein dat niet voldoet aan de krachtens artikel 3.12 van de Bnb gestelde eisen.
Op grond van artikel 3.26, derde lid van de Wnb kunnen wij ontheffing verlenen van het eerste lid, onderdeel b.

In artikel 3.12 van het Besluit natuurbescherming staat dat een jachtveld een aaneengesloten oppervlakte van ten
minste 40 hectare heeft, per jachthouder die in zijn hoedanigheid als jachthouder gerechtigd is tot het uitoefenen
van de jacht in dat jachtveld en dat een jachtveld zodanige afmetingen heeft dat in het jachtveld een cirkel met een
straal van ten minste 150 meter kan worden beschreven.
In artikel 3.6 van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland is bepaald dat wij slechts gebruik
maken van de in artikel 3.26, derde lid van de Wnb genoemde bevoegdheid om bij ontheffing af te wijken van de
aan een jachtveld gestelde regels indien er door fysieke barrières geen mogelijkheid is tot het vormen van een
jachtveld dat voldoet aan deze regels.

Beoordeling
Het desbetreffende terrein waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd is gelegen aan de Bredeweg te
Zevenhuizen en ligt ingeklemd tussen de oprit van de Rijksweg A12, en kassen aan de noordwestzijde. Het gebied
heeft een grootte van 8,8 hectare en er worden kwetsbare gewassen op geteeld.
Het terrein van de heer De Vrij is ingesloten door enerzijds de oprit naarde Rijksweg A12, dan wel openbare wegen
en een bedrijfspand. Hierdoor is het fysiek onmogelijk om tot een jachtveld te komen dat voldoet aan de hiervoor
gestelde eisen. Derhalve kunnen wij gebruik maken van de mogelijkheid zoals bedoeld in artikel 3.6 van de
Beleidsregel om bij ontheffing af te wijken van de aan een jachtveld gestelde regels.
Een toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft ter plaatse beoordeeld of op het betreffende
terrein het gebruik van het geweer veilig kan plaatsvinden. De toezichthouder heeft daarover een positief advies
uitgebracht (zie veiligheidsbeoordeling in bijlage).
In de veiligheidsbeoordeling is bepaald dat uitsluitend in de lengterichting van helperceel geschoten dient te
worden vanaf het woonhuis van de grondgebruiker. Het talud van de oprit naar de A12 heeft een hoogte variërend
van 2,5 meter tot circa 4,5 meieren kan als veilige kogelvang fungeren. In voorschrift 3 is vastgelegd dat uitvoerders
zich dienen te houden aan de veiligheidsvoorwaarden die in de veiligheidsbeoordeling aangegeven zijn.
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Op basis van deze ontheffing kan schade aan de kwetsbare gewassen op de desbetreffende locatie worden
bestreden middels het geweer. In deze situatie betreft het diverse soorten ganzen welke schade aanrichten.
Deze ontheffing kan enkel worden gebruikt in combinatie met een vigerende vrijstelling, aanwijzing, opdracht of
ontheffing voor het doden en/of opzettelijk verontrusten van soorten. Bij het nemen van die besluiten is al
overwogen of de door de betreffende diersoorten veroorzaakte schade voldoende aanleiding was tot het nemen
van het besluit, of er andere bevredigende oplossingen omtrent de door deze dieren veroorzaakte
schadeproblematiek bestaan en of de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar komt. Indien er
voorwaarden in desbetreffende besluiten staan, zijn deze uiteraard onverminderd van kracht.

Conclusie
Op grond van het bovenstaande concluderen wij dat de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.26, eerste lid,

van de Wnb kan worden verleend.
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Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

afschrift

Faunabeheereenheid Zuid-Holland

Postbus 85881
2508 CN Den Haag

Verzenddatum

Uw brief van

15-04-2021

Uw kenmerk
Reactie op

Onderwerp

Veiligheidsbeoordeling jachtveld
kleiner dan 40 hectare

Zaaknummer

00229122-0001

Ons kenmerk

D-01 007298

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden]

Behandeld door A.E. de la Sencerie

Naam en adres jachthouder

C.A. de Vrij, Bredeweg 65, 2741 GH te Moerkapelle

Mede uitvoerder

D.P. van der Spek, Bredeweg 104, 2761 KB te Zevenhuizen

Soorten

Diverse soorten ganzen waarvoor provinciale vrijstelling, ontheffing, aanwijzing en/of
opdracht is verleend

Globale locatie

WBE Schieland

Omschrijving jachtveld

Het jachtveld is gelegen te Zevenhuizen. Het veld ligt ingeklemd tussen de oprit van
Rijksweg Al 2, de oprit naar de Al 2 en kassen aan de noord-westzijde. Het gebied

is 8,8 hectare groot, waarop kwetsbare gewassen op geteeld worden. Zie
bijgevoegd overzicht van het perceel (bron: Google Maps).______________________
Werkwijze bij afschot

Voorafgaand aan de beoordeling heeft inspecteur A.E. de la Sencerie uitgebreid

overleg gehad met jachthouder De Vrij. Jachthouder De Vrij geeft aan alleen gebruik
te willen maken van een klein kaliber kogelgeweer (tot maximaal kaliber .243) en
alleen in de lengterichting van het perceel te schieten gezien vanaf het woonhuis
van de grondgebruiker. Het talud van de oprit naar de Al 2 heeft een hoogte

variërend van 2,5 meter tot circa 4,5 meter hoogte en kan als veilige kogelvang
fungeren.
Jachthouder De Vrij geeft aan dat hij op voornoemde wijze vrij uitzicht heeft op hef
perceel en de wegen erom heen en daardoor veilig afschot kan plegen op de op het
perceel zittende ganzen. Jachthouder De Vrij heeft aangegeven dat hij op het

midden van het perceel een lokstal op zal bouwen, waardoor hij de mogelijkheid

creëert om de ganzen binnen een afstand van circa 100 meter veilig en doeltreffend

te kunnen bestrijden/beheren._______________________________________________
Advies inspecteur OZHZ

Afgegeven door: A.E. de la Sencerie
Conclusie: Op basis van de door jachthouder De Vrij voornoemde voorstellen, wordt

positief advies gegeven voor het beheren en bestrijden van ganzen op voornoemd
jachtveld dat niet voldoet aan de wettelijke afmeting van 40 ha. Met groen is de
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veilige schiethchting aangegeven en is met een groene pijl de veilige schietrichting
aangegeven.
Indien afgeweken wordt van de werkwijze welke door jachthouder De Vrij is

aangegeven, dan zal OZHZ niet terughoudend zijn in het nemen van bestuurlijke
en/of strafrechtelijke maatregelen.
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Bijlage: Ligging en spelregels in jachtveld
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