Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - februari 2016

Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders,
Door middel van deze nieuwsbrief informeert de FBE u over de meest recente ontwikkelingen.
De volgende onderwerp komen deze keer aan bod:
 Ontheffing schadebestrijding zomerganzen
 Nieuwe medewerker: Rik Schoon

Ontheffing schadebestrijding zomerganzen
Vanaf 1 maart 2016 zijn er weer machtigingen (AM en PM) beschikbaar ter voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door grauwe gans (Anser anser),
brandgans (Branta leucopsis), Canadese gans (Branta Canadensis) en verwilderde gedomesticeerde en/of hybride ganzen in al hun verschijningsvormen.
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De ontheffing schadebestrijding zomerganzen is geldig in de hele provincie van 1 maart tot 1 november. Hij mag weekrond gebruikt worden van één uur voor
zonsopgang tot één uur na zonsondergang. Een aantal onderdelen uit de ontheffing zullen hieronder nader toegelicht worden. Voor meer informatie over de
ontheffing broedparen verwijzen wij u naar de ontheffings- en besluittekst.

Voorschriften machtiging
* Alvorens tot afschot wordt overgegaan heeft de machtiginghouder zich op de hoogte gesteld van de desbetreffende hoofdstukken uit het
Ganzenbeheerplan 2015-2020 van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, de volledige tekst van Besluit 14 (2015)/Besluit 13 (2015) en de daarin
gestelde voorschriften en beperkingen;
* De machtiging, een kopie van de ontheffing, grondgebruikers-verklaring en de jachtakte(s) moeten aantoonbaar aanwezig zijn op of nabij het veld waar de
uitvoerders gerechtigd tot uitvoering zijn.
Met uitzondering van de jachtakte mogen genoemde documenten langs elektronische weg, leesbaar worden getoond;
* Het gebruik van deze ontheffing mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de machtiginghouder hiervan per mail of telefonisch melding heeft gemaakt bij de
provincie Noord-Holland via meldenffw@noord-holland.nl of via het servicepunt SVT (0800-9986734) conform voorschrift 4;
* De machtiginghouder mag zich laten vergezellen door mede-uitvoerders (waaronder geweerdragers);
* Voor de algemene ontheffing (besluit 13 (2015) zijn werende middelen zijn niet vereist; lokvogels, zoals kunststof imitaties van ganzen om ganzen te lokken
zijn toegestaan;
* Voor de perceelsgebonden (besluit 14 (2015) ontheffing geldt het volgende: ‘voordat er van deze ontheffing gebruik kan worden gemaakt, dient de
grondgebruiker, alleen voor kwetsbare gewassen en buiten de weidevogelgebieden zoals begrensd in het provinciale Natuurbeheerplan, minimaal twee
werende middelen (1 akoestisch, 1 visueel) te hebben ingezet zoals deze voor de diersoort gans zijn omschreven in de Handreiking Faunaschade van het
Faunafonds’.
* Vanaf de begindatum van de machtiging dient de machtiginghouder maandelijks te rapporteren aan de Faunabeheereenheid Noord-Holland in het
FaunaRegistratieSysteem (FRS), uiterlijk binnen een week nadat betreffende maand is verstreken.
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Natuurbeschermingswet-vergunning: in of nabij N2000 gebieden
De onderhavige ontheffing is afgegeven op grond van de Flora- en faunawet. Op grond van de huidige Natuurbeschermingswet 1998 (Nb wet) geldt tevens
een vergunningplicht voor activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden die een verslechterend effect kunnen hebben op de kwalificerende habitattypen of
een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Gezien de aard van de activiteiten is er mogelijk tevens
een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk. Een beoordeling - en indien van toepassing een vergunning – zijn noodzakelijk
voor dat tot uitvoering in of grenzend aan Natura 2000-gebieden kan worden overgegaan. Houder van deze ontheffing is zelf verantwoordelijk voor de
afstemming met de Nbwet.
Indien deze ontheffing gebruikt wordt in of grenzend aan Natura 2000- gebied, dient er dus een beoordeling (toetsing) te hebben plaatsgevonden in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet).
Deze toetsing heeft plaatsgevonden voor de volgende gebieden: Zeevang; Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder; Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en
Twiske; Texel; Zwanenwater & Pettemerduinen; Oostelijke Vechtplassen; Westzaan.; Abtskolk & De Putten; Naardermeer en tot slot Eemmeer en Gooimeer
Zuidoever.
Dat heeft geleidt dat:
 In de periode van 1 maart tot en met 31 oktober het is toegestaan de ontheffing te gebruiken in de gebieden Zeevang, Wormer- en Jisperveld &
Kalverpolder (alleen Kalverpolder), Westzaan (uitgezonderd terreinen van Staatsbosbeheer) en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske
(uitgezonderd terreinen van Staatsbosbeheer);
 In de maanden september en oktober het is toegestaan de ontheffing te gebruiken in de gebieden Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (alleen
Wormer- en Jisperveld); Oostelijke Vechtplassen;
 In de maanden 21 juni tot en met 31 oktober het is toegestaan de ontheffing te gebruiken in de gebieden Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en
Twiske (alleen terreinen van Staatsbosbeheer), Westzaan (alleen terreinen van Staatsbosbeheer), Eemmeer en Gooimeer (alleen in deelgebied
Naardermeent;
 In de maanden 1 maart tot en met 30 september het is toegestaan de ontheffing te gebruiken in de gebieden Abtskolk & De Putten (uitgezonderd
terreinen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en gemeente Bergen);
 In de maanden augustus en september het is toegestaan de ontheffing te gebruiken in de gebieden Abtskolk & De Putten (alleen binnen terreinen van
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en gemeente Bergen);
 Tot slot dat het in de natura 2000 gebieden Texel; Zwanenwater & Pettemerduinen en Naardermeer niet toegestaan is de ontheffing te gebruiken.
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In de onderstaande tabel is dit overzicht grafisch weergegeven:
Afschot jaarrond verblijvende ganzen (zomerontheffing)
N2000
Januari
februari Maart
Zeevang
WJK:
Womer- en Jisperveld
Kalverpolder
IVOT
Terreinen Staatsbosbeheer
Texel
Zwanenwater &
Pettemerduinen
OVP
Westzaan:
grauwe gans, Canadese
gans, nijlgans, Indische
gans
brandgans, kolgans
Terreinen Staatsbosbeheer
Abtskolk & De Putten

April

Mei

Juni

Juli

Augustus September Oktober

November December

vanaf 21 juni

vanaf 21 juni

Op de terreinen van
Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer,
Hoogheemraadschap Holland
Noorderkwartier en gemeente
Bergen is afschot uitsluitend
toegestaan voor de periode van
1 augustus tot 1 oktober.

Naardermeer
Eemeer en Gooimeer
Zuidoever (alleen in
deelgebied Naardermeent)

vanaf 21 juni

De uitvoerder dient zich te houden aan de voorschriften uit de voor het betreffende gebied geldende Nb-wet-vergunning respectievelijk Uitvoeringsplan. Om
die reden dient de uitvoerder, vóórdat hij gebruik wil maken van de machtiging, contact op te nemen met de betreffende WBE-secretaris, aangezien
coördinatie van de Uitvoeringsplannen Nb-wet-vergunning door de WBE wordt uitgevoerd. De WBE secretaris kan u desgewenst voorzien van de tekst van de
Nb-wet vergunning en het uitvoeringsplan.
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Foerageergebieden en Rustgebieden
De foerageergebieden zijn uitgesloten binnen deze ontheffing van jaarlijks van 1 november tot 1 april.
Opgelet: in de periode nadat door GS rustgebieden zijn aangewezen, geldt deze ontheffing niet in de rustgebieden:
- van 1 november tot 1 april indien daar de grauwe gans (Anser anser) en/of de kolgans (Anser albifrons) aanwezig zijn/is;
- in de periode van 1 november tot 1 mei indien daar de brandgans (Branta leucopsis) aanwezig is
- in de periode van 1 november tot 1 juni indien daar de rotgans (Branta bernicla) aanwezig is.

Even voorstellen: nieuwe medewerker FBE Nood-Holland: Rik Schoon
Omdat velen van u met verschillende medewerkers van de FBE contact hebben is het goed te weten wie er voor en/of namens ons aan het werk is. Rik Schoon
is sinds kort voor onze FBE tijdelijk aan het werk.
Voor het komende ruim half jaar zal Rik schoon het bureau van de Faunabeheereenheid Noord-Holland komen versterken op het ganzendossier,
faunatellingen en wildaanrijdingen.
Daarnaast zal Rik waar nodig allerhande losse projecten bijstaan.
Rik Schoon is samen met Gerrit Jan Spek eigenaar van Natuurlijk! Fauna-advies B.V.. Natuurlijk! Fauna-advies is een adviesbureau dat zich bezighoudt met
faunabeheer in de meest brede zin des woords en is het fusieproduct van een tweetal voorheen zelfstandige adviesbureaus: Terra Salica (Rik Schoon) en Spek
advies (Gerrit Jan Spek).
De expertise van Rik Schoon betreft wetgeving, populatiemodellen en het praktische beheer van dierpopulaties; van gans tot duif en van konijn tot damhert.
Rik is in 1984 afgestudeerd als hydroloog en in 1986 afgestudeerd in bos- en natuurbeheer.
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Voor vragen n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij:
Faunabeheereenheid Noord-Holland
Spaarne 17
2011 CD HAARLEM
023 2100 223
info@fbenoordholland.nl
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