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Geacht college van Gedeputeerde Staten 
 
 
Op  28 mei 2014 heeft de Omgevingsdienst Haaglanden, namens uw college, beslo-
ten een ontheffing ex artikel 68, lid 1 onder a, b, c en d van de Flora- en faunawet te 
verlenen aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het vangen, vervoeren en 
aansluitend doden van Grauwe ganzen, Kolganzen, Brandganzen en Canadese 
ganzen. De verleende ontheffing geldt voor de gehele provincie Zuid-Holland en is 
geldig tot 1 november 2015. 
 
Tegen de verleende ontheffing maakt de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, 
als belanghebbende voor de gehele provincie Zuid-Holland, bij deze bezwaar. 
Het op de voorgestane wijze aan de natuur onttrekken en doden van ganzen levert 
geen enkele bijdrage aan het oplossen of inperken van schade aan gewassen, noch 
aan volksgezondheid en openbare veiligheid of veiligheid van het luchtverkeer en 
aan schade aan flora en fauna, de belangen die met name van toepassing zijn op de 
ontheffingsmogelijkheden genoemd in de Flora- en faunawet.  
 
Vogels in het algemeen en ganzen in het bijzonder, zullen door de verstoring die het 
opjagen en vangen met zich mee zal brengen juist meer schade gaan veroorzaken, 
omdat zij door dat opjagen en verstoren extra energie verliezen die zij vervolgens, 
door een grotere voedselopname, zullen moeten compenseren. Het vangen van 
maximaal 50 individuen per keer zal (verstorings)effect hebben op veel grotere aan-
tallen vogels, zeker als daarbij honden zullen worden ingezet. 
Het “oogsten” van 50 ganzen per keer zal op de langere termijn geen bijdrage leve-
ren aan de schadebestrijding omdat het ecologisch evenwicht in de natuur er voor 
zorgt dat de draagkracht van een gebied spoedig weer op peil zal worden gebracht 
door een grotere reproductie of een aanvulling van dieren vanuit andere gebieden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Schadebestrijding heeft ecologisch gezien uitsluitend kans van slagen als het pro-
bleem bij de bron wordt aangepakt. Dit is alleen te verwezenlijken door de teeltkeuze  
van gewassen in schadegevoelige gebieden aan te passen of leefgebieden voor 
ganzen minder geschikt te maken. 
Het vangen en doden van een beperkt aantal dieren levert zoals gezegd op termijn 
geen enkele bijdrage aan schadebeperking en moet dan ook puur gezien worden als 
oogsten van wild door een zeer beperkte groep uit de samenleving. Met schadebe-
strijding heeft het niets van doen. 
 
Het vangen, vervoeren en aansluitend doden, zoals in de ontheffing beschreven, 
vindt niet volgens het goedgekeurde faunabeheersplan van de Faunabeheereenheid 
Zuid-Holland plaats en is derhalve strijdig. 
Bovendien geeft artikel 15A van de Flora- en faunawet aan dat het verboden is ge-
bruik te maken van alle middelen, installaties of methoden voor het massaal of niet 
selectief bemachtigen, vangen of doden van vogels als bedoeld in artikel 4, eerste 
lid, onderdeel b, of die de plaatselijke verdwijning van deze soorten tot gevolg kun-
nen hebben. Bij deze ontheffingsverlening is er wel sprake van methoden voor het 
massaal bemachtigen, vangen of doden van vogels, die de plaatselijke verdwijning 
van ganzen tot gevolg kunnen hebben.  
In de ontheffingsverlening wordt aangegeven dat er geen sprake is van een middel,  
de wet spreekt echter ook over methoden en de nek omdraaien van ganzen is zo’n 
methode.  
De ontheffingsverlening is hiermee volledig in strijd met de wet (Artikel 15A). 
 
 
Het verlenen van de ontheffing is onsinziens op oneigenlijke gronden gedaan en in 
strijd met de Flora- en faunawet 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 vriendelijk groet, 
namens de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch  
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