
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Faunabeheereenheid Zuid-Holland
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Postbus 85881

2508 CN  Den Haag
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Goedkeuring faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-

Holland 2018-2024

 

Geacht bestuur, 

Gedeputeerde Staten
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Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

DOS-2016-0001312 
PZH-2018-661082557
Uw kenmerk

 
Bijlagen

1

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Op 29 mei 2018 ontvingen wij van u het Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-

2024, met het verzoek dit plan goed te keuren. 

 

Procedure

Na ontvangst is dit faunabeheerplan door ons beoordeeld aan de hand van de geldende eisen,

zoals deze hieronder worden beschreven. Tevens is het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan

besproken in de vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 13 juni 2018.

 

Eisen aan faunabeheerplannen

Op grond van artikel 3.12, zevende lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) behoeft een

faunabeheerplan goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Daarnaast gelden op grond van artikel

3.12, vierde, vijfde en zesde lid van de Wnb enkele inhoudelijke eisen: in het faunabeheerplan

moeten passende en doeltreffende maatregelen zijn opgenomen ter voorkoming en bestrijding

van schade aangericht door in het wild levende dieren, het faunabeheerplan moet worden

onderbouwd door trendtellingen. Alvorens een faunabeheerplan vast te stellen, hoort de

faunabeheereenheid de binnen haar werkgebied werkzame wildbeheereenheden over de inhoud

van het plan. In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (hierna: de

Verordening) zijn aanvullende eisen opgenomen, waaraan faunabeheerplannen dienen te

voldoen. 

 

Het faunabeheerplan dat door u is ingediend, voldoet aan de gestelde eisen. Tijdens en naar

aanleiding van de bespreking in de vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling

zijn echter twee zaken naar voren gekomen die nadere aandacht behoeven. 

Ten eerste gaat het om het minimaal aantal knobbelzwanen dat op een locatie aanwezig moet

zijn voordat er mag worden overgegaan tot verjaging met ondersteunend afschot. In de bijlage bij

de Verordening is bepaald dat er pas afschot mag plaatsvinden bij een groepsgrootte van 15 of
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meer knobbelzwanen. Deze eis blijkt in de praktijk niet of nauwelijks naleefbaar en handhaafbaar.

Op uw verzoek en naar aanleiding van een toezegging van gedeputeerde Weber aan de

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling, zullen wij de bijlage bij de Verordening aanpassen en

de minimale groepsgrootte vervangen door een maximaal aantal te doden knobbelzwanen per

bestrijdingsactie. 

Ten tweede blijkt het voor het publiek onduidelijk te zijn op welke wijze de verschillende

methoden en middelen ter voorkoming van schade worden ingezet. Dit zorgt voor

maatschappelijke onrust en onbegrip. Op ons verzoek hebt u daarom de inzet van de

verschillende methoden en middelen verduidelijkt in een aanvullende toelichting op het

faunabeheerplan. Deze toelichting is bijgevoegd en zal evenals het Faunabeheerplan op uw

website worden gepubliceerd.

 

Besluit

Na beoordeling besluiten wij hierbij het Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018 –

2024, zoals vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, goed te

keuren voor de periode van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2024, inclusief bijgevoegde

aanvullende toelichting. Hiermee maakt het Faunabeheerplan knobbelzwaan onderdeel uit van

het faunabeleid van de provincie Zuid-Holland.

 

Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat het goedgekeurde faunabeheerplan op grond van

artikel 3.12, zevende lid, van de Wet natuurbescherming door u openbaar dient te worden

gemaakt.

  

Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Awb bij ons een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt dit bezwaarschrift binnen zes weken na

dagtekening van verzending of uitreiking van het besluit aan ons toezenden, onder vermelding

van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift. 

Het adres is: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602,

2509 LP Den Haag.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen

- Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024

- Aanvullende toelichting bij Faunabeheerplan knobbelzwaan 

 


