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Geacht college 
 
Op 3 juni 2014 heeft de Omgevingsdienst Haaglanden, namens het college van Ge-
deputeerde Staten van Zuid-Holland, besloten een ontheffing ex artikel 68, lid 1 on-
der a, van de Flora- en faunawet te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zuid-
Holland voor het verjagen en doden van wilde eenden met alle toegestane middelen. 
De ontheffing is met name afgegeven ter voorkoming van schade op percelen met:  

 granen en graszaad van 1 juni t/m 14 augustus 

 vollegronds groenten van 1 april t/m 14 augustus 

 bloemen, bloemzaden, bloembollen en blauwmaanzaad van 1 maart t/m 14 
augustus 

 
Tevens is hierbij het gebruik van het geweer toegestaan van een halfuur vóór zons-
opkomst tot een halfuur na zonsondergang. 
 
Tegen onderdelen van de verleende ontheffing maakt de Stichting Natuur- en Vo-
gelwacht Biesbosch, als belanghebbende voor de gehele provincie Zuid-Holland, bij 
deze bezwaar. 
De Wilde eend Anas platyrhynchos is op grond van artikel 32 van de Flora- en fau-
nawet opgenomen als bejaagbaar wild. De reguliere jacht op de Wilde eend is al ge-
opend van 15 augustus t/m 31 januari. 
De verleende ontheffing betekent op de betreffende teelten dus een uitbreiding van 
de huidige jachtmogelijkheid (van 5,5 maand) met respectievelijk 1,5, 4,5 en 5,5 
maand. In het ergste geval rest er slechts een gesloten tijd van één maand. De uit-
breiding valt in alle gevallen binnen de broedtijd van de Wilde eend, terwijl met de 
huidige bejaagbare periode juist rekening is gehouden met het voortplantingsseizoen 
van de Wilde eend (1 februari t/m 14 augustus). 
 
 



 
 
 
 
Artikel 68 van de Flora- en faunawet maakt ontheffingsverlening van de verbodsbe-
palingen alleen mogelijk als er geen andere bevredigende oplossing bestaat, er geen  
afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort wordt 
gedaan én voor zover er sprake is van schending van één of meer belangen die in dit 
artikel met name worden genoemd. 
Frappant in dit geval is dat de aanvrager belang c aanvoert en de vergunningverlener 
hieraan voorbijgaat en alleen ontheffing voor belang a en niet voor het gevraagde 
belang (c) verleent. Dit is dus in  tegenspraak met de aanvraag en maakt de onthef-
fing derhalve ongeldig. Belang a is ook niet aan orde. Het gaat in dit geval immers 
niet om de volksgezondheid en de openbare veiligheid (belang a), maar om voorko-
ming van belangrijke schade aan gewassen (belang c). 
Hiermee is de ontheffing op oneigenlijke gronden verleend en ongeldig. 
 
Indien de ontheffing wel op belang c was geënt, maken wij bezwaar tegen de inter-
pretatie van belangrijke schade. De Flora- en faunawet spreekt immers expliciet over 
de belangrijkheid van de schade. Volgens het Faunafonds bedraagt de uitgekeerde 
schade aan gewassen in de Provincie Zuid-Holland slechts € 200,- - € 1500,- per 
jaar. Dergelijke bedragen kunnen onmogelijk belangrijk genoemd worden, maar val-
len onder de categorie (zeer) beperkte schade.  
Indien er agrariërs zijn die geen verzoek tot schadevergoeding indienen, zoals het 
Faunafonds beweert, betekent dit ons inziens dat er voor de betreffende agrariërs 
ook geen sprake is van belangrijke schade. Dit gegeven mag dan ook niet opgevoerd 
worden als extra waardering voor de importantie van de schade. 
Belang c is dus (net als belang a) niet van toepassing. En ook voor dit belang zou de 
ontheffing dus op oneigenlijke gronden zijn verleend. 
 
Onze organisatie is niet tegen het onderdeel van de ontheffing waar sprake is van 
verjaging van de Wilde eend op percelen waar gewasschade op kan treden, als dit 
maar niet met het geweer gebeurt en de dood van de betreffende dieren tot gevolg 
heeft. Zeker niet in het voortplantingsseizoen, als er nog eieren bebroed of jongen 
verzorgd worden. Deze zijn in die periode immers nog volledig afhankelijk van de 
broedzorg van de oudervogels. Het bovenstaande past onsinziens ook niet in de de-
finities van weidelijk jagen en is immoreel. 
 
Zoals hiervoor gemotiveerd, is de ontheffing onsinziens op oneigenlijke gronden ver-
leend, in strijd met de Flora- en faunawet en moreel laakbaar en daar tekenen wij bij 
deze bezwaar tegen aan. 
 
Wij verzoeken uw college ons bezwaar gegrond te verklaren en de verleende onthef-
fing met onmiddellijke ingang in te trekken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch 
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