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Toelichting vragensteller

Op 9 februari 2018 is er door de provincie Zuid-Holland een ontheffing verleend aan 

de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (ODH-2017-00120269) voor gebruik van 

geweer binnen afpalingskringen van diverse eendenkooien in de provincie Zuid-

Holland. Ontheffing wordt gevraagd om beheer en schadebestrijding met geweer van 

12 inheemse diersoorten mogelijk te maken, te weten: grauwe gans, kolgans, 

brandgans, Canadese gans, knobbelzwaan, wilde eend, fazant, haas, houtduif, kauw, 

zwarte kraai en vos. De ontheffing werd aangevraagd en is verleend voor een periode 

van 6 jaar.

1. In de toelichting van de ontheffing wordt niet vermeld hoeveel schade de 12 inheemse 

diersoorten veroorzaken en waarom schadebestrijding nodig zou zijn. Op welke 

gegevens baseert u zich en op welke wijze valt daaruit te concluderen dat dit nodig is?

Antwoord

Het uitvoeren van beheer en schadebestrijding is voor alle betreffende diersoorten 

reeds mogelijk op grond van een landelijke vrijstelling, een provinciale vrijstelling of 

een provinciale ontheffing. In het kader van het verlenen van die toestemmingen is 

reeds geoordeeld dat er sprake is van dreigende schade.

2. Op welke gegevens baseert u zich dat beheer van deze 12 inheemse diersoorten 

nodig is binnen de genoemde afpalingskringen en kunt u dit nader toelichten?

Antwoord

In principe is het gebruik van het geweer binnen de afpalingskring van eendenkooien 

verboden. Dit verbod beschermt de belangen van de kooiker: er is rust nodig om 

eenden te kunnen vangen met de eendenkooi. Dat betekent dat er rondom de diverse 

eendenkooien behoorlijke grote gebieden zijn waar geen schadebestrijding en 

populatiebeheer met het geweer kan plaatsvinden, terwijl deze gebieden qua inrichting 

volstrekt vergelijkbaar zijn met andere (agrarische) gebieden. Het beheer van 

bijvoorbeeld de populaties ganzen wordt ernstig bemoeilijkt wanneer er bij 

eendenkooien niet opgetreden kan worden.
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Pagina 2/3 De kooikers hebben belang bij de rust rondom hun eendenkooi. Met de belangen van 

deze kooikers is rekening gehouden door de concept-ontheffing aan hen voor te 

leggen. Dit heeft geleid tot een definitieve ontheffing waar alle betrokken kooikers mee 

akkoord zijn. Om van de ontheffing gebruik te maken, is ook schriftelijke toestemming 

van de kooiker vereist. De kooiker kan hierbij ook voorwaarden stellen.

3. Hoe groot was de schade veroorzaakt door de genoemde inheemse diersoorten 

binnen deze afpalingskringen in 2016 en 2017 en kunt u dit per diersoort toelichten?

Antwoord

Dat is onbekend. De schade binnen afpalingskringen wordt niet afzonderlijk 

geregistreerd. De schade binnen de afpalingskringen is als zodanig ook niet de grond 

voor het verlenen van onderhavige ontheffing. Het gaat om het bestrijden van schade 

op of nabij schadepercelen en het beheren van schadeveroorzakende populaties.

4. Zijn er preventieve middelen genomen om de schade -veroorzaakt door deze 12 

inheemse diersoorten- te beperken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Per diersoort is in de desbetreffende ontheffing of vrijstelling aangegeven in hoeverre 

er bevredigende alternatieve oplossingen zijn of moeten worden ingezet alvorens tot 

afschot mag worden overgegaan.

5. Is er een maximum gesteld aan het aantal inheemse dieren dat per jaar binnen de 

genoemde afpalingskringen doodgeschoten mag worden? Zo ja, hoeveel en hoe 

wordt dit geregistreerd? Zo nee, waarom niet?

6. Wordt per eendenkooi bijgehouden hoeveel dieren en welke diersoorten jaarlijks 

worden gedood? Kunnen wij deze specifieke cijfers jaarlijks ontvangen?

Antwoord

De voorschriften die gelden bij de vigerende vrijstellingen en ontheffingen zijn ook 

binnen de afpalingskringen van de eendenkooien onverkort van kracht. Voor sommige 

soorten betekent dat een beperking op het aantal te doden dieren. Het aantal gedode 

dieren wordt niet per eendenkooi geregistreerd. De registratie van gedode dieren vindt 

plaats per wildbeheereenheid.

7. Het verlenen van de ontheffing voor 12 gebieden nabij eendenkooien is een maatregel 

van een algemeen karakter. Op basis van de Wet natuurbescherming mogen 

vergunningen van dergelijke algemene aard niet worden verleend. Ontheffingen 

moeten voor een specifiek geval gelden. Waarom hebt u dit wel zo algemeen 

verleend?

Antwoord

De ontheffing biedt ruimte aan de uitvoering van eerder verleende vrijstellingen en 

ontheffingen. Die toestemmingen zijn alle bedoeld voor specifieke gevallen.
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Pagina 3/3 8. Bent u het met onze fractie eens dat op basis van gegevens uit de ontheffing niet kan 

worden gesteld dat beheer en schadebestrijding van de 12 inheemse diersoorten 

nodig is omdat de onderbouwing ontbreekt? Zo nee, kunt u nader toelichten waarom 

niet?

Antwoord

Nee, zie de beantwoording van de vragen 1 en 3.

9. Kunt u toelichten waarom u de ontheffing gelijk voor een periode van 6 jaar verleent 

en niet per jaar bekijkt of het nodig is (daarmee kan onnodig dierenleed worden 

voorkomen)?

Antwoord

Uitvoering van de ontheffing is afhankelijk van de eerder genoemde ontheffingen en 

vrijstellingen. De daarbij vastgestelde geldigheid is dus leidend. Mocht tussentijds 

blijken dat de bestrijding of het beheer van een bepaalde diersoort niet langer nodig is, 

dan zal de desbetreffende diersoort ook niet langer bestreden kunnen worden binnen 

de afpalingskringen van de diverse eendenkooien.

Den Haag,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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