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Betreft: Wijziging ontheffing 11 (2014) Ffwet voor het doden van
meerkoeten (Flora- en faunawetbesluit 9 (2016))
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Geachte heer Karelse,
Uw kenmerk
2016/Tk/Meerkoet

Op 1 8 april 2014 hebben wij u ons besluit 11 (2014), met kenmerk
349242/349866, toegezonden. Met dit besluit hebben wij u ontheffing
ex artikel 68 Flora- en faunawet (hierna: Ffwet) verleend van de
verboden genoemd in de artikelen 9 en 10 van de Ffwet om
maatregelen uit te voeren ter voorkoming en bestrijding van schade aan
gewassen, veroorzaakt door meerkoeten. Deze maatregelen staan
opgenomen in het Faunabeheerplan Algemene Soorten 2014-201 9 dat
op 16 april 2014' door ons is goedgekeurd.
Met uw brief van 23 september 201 5, door ons ontvangen op 1 5
oktober 201 5, heeft u ons een geactualiseerde versie van de
schadecijfers toegezonden (zie bijlage bij dit besluit). U geeft aan dat u
deze cijfers heeft opgenomen als bijlage in uw Faunabeheerplan
Algemene Soorten.
Vervolgens heeft u bij brief van 1 5 maart 2016, door ons ontvangen op
1 8 maart 2016, verzocht om op basis van deze cijfers de vigerende
ontheffing 11 (2014) voor het doden van meerkoeten aan te passen.
Uw aanvraag
In uw aanvraag geeft u aan dat er zes Wildbeheereenheden (hierna:
WBE's) zijn waar op basis van de geactualiseerde cijfers in de periode
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2009-2013 geen belangrijke schade (>€250,-) is geconstateerd, te weten
WBE Het Grootslag, WBE Gooi- en Vechtstreek, WBE De Dieën, WBE De
Purmer, WBE Waterland e.o. en WBE IJmeer en Vechtstreek. U stelt dat in
deze WBE's onder het voorgaande Faunabeheerplan Algemene Soorten
een ontheffing van kracht was. Doordat deze ontheffing in de periode
2009-2013 is ingezet, is het volgens u aannemelijk dat de inzet van de
ontheffing het ontstaan van belangrijke schade succesvol heeft
voorkomen. Daarom verzoekt u ons om voor deze WBE's het besluit 11
(2014) in stand te laten.
Beoordeling aanvraag
De door u aangeleverde cijfers geven aanleiding om de vigerende
ontheffing voor het doden van meerkoeten op een besluitonderdeel (de
werkgebieden van de Faunabeheereenheid waar de ontheffing geldig is)
aan te passen. Uit de geactualiseerde cijfers in uw Faunabeheerplan
blijkt dat in 1 0 wildbeheereenheden schade is ontstaan aan gewassen
(grasland w.o. ingezaaid gras en winter- en zomergraan).
Naar aanleiding van de geactualiseerde cijfers menen wij dat voldoende
is aangetoond dat in deze gebieden sprake is van dreigende belangrijke
schade aan de genoemde gewassen. Dit betekent dat in deze gebieden
van de vigerende ontheffing gebruik kan worden gemaakt.
Wij kunnen tegemoet komen aan uw verzoek de geldigheid van
ontheffing uit te breiden tot de gronden binnen de WBE Zeevang
aangezien hier sprake is van een recente schadehistorie en voldoende
onderbouwing van concrete dreiging van belangrijke schade.
Wij kunnen niet tegemoet komen aan uw verzoek de geldigheid van
ontheffing in stand te houden op de gronden binnen de WBE 's Het
Grootslag, WBE Gooi- en Vechtstreek, WBE De Dieën, WBE De Purmer,
WBE Waterland e.o. en WBE IJmeer en Vechtstreek aangezien hier geen
sprake is van een recente schadehistorie en onvoldoende onderbouwing
van concrete dreiging van belangrijke schade. Op grond van vaste
jurisprudentie dient de ontheffing zich te beperken tot die gewassen
waarvoor op grond van de schadehistorie aannemelijk is gemaakt dat
ten aanzien daarvan belangrijke schade is aangericht of dreigt te
worden aangericht.
Wij merken hierbij nadrukkelijk op dat wij de geactualiseerde
schadegegevens hebben getoetst aan de door het Faunafonds
geregistreerde schadegegevens. De door de u aangeleverde bewerking
van de 'onbewerkte' schadegegevens van het Faunafonds hebben wij
teruggerekend tot die 'onbewerkte' schadegegevens van het
Faunafonds. Deze gegevens komen overeen.
Besluit
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Wij besluiten om besluitonderdeel 3 van ons besluit van 1 8 april 2014
als volgt te wijzigen.
Punt 3 onder "Besluiten" luidt als volgt:

1. [
2. [
3.

1;
I:

het toepassingsgebied van deze ontheffing te beperken tot de
gronden in beheer bij de hierna genoemde Wildbeheereenheden, en
de toepassing van deze ontheffing te beperken tot schades
optredende aan de genoemde gewassen:
Wijcker en Langemeer (0079)

schade aan grasland

Het Grootslag (0096)

schade aan grasland

't Ouwe Land (011 0)

schade aan grasland

Gooi- en Vechtstreek (01 68)

schade aan grasland

De Dieën (0242)

schade aan grasland

Jachtraad v.d. Wieringermeer

schade aan graan

(0243)
Amstelland (0246)

schade aan grasland

De Purmer (0263)

schade aan grasland

Haarlemmermeer (0266)

schade aan graan

Westerkogge-jagers (0277)

schade aan grasland

Waterland e.o. (0278)

schade aan grasland

De Schermeer e.o. (0295)

schade aan grasland w.o.
ingezaaid gras

Zaanstreek e.o. (0297)

schade aan grasland

Noorder-Koggenland (0337)

schade aan grasland, graan

Ijmeer & Vechtstreek (0345)

schade aan grasland

4. [

1;

Besluit onderdeel 3 komt te luiden:
3.

het toepassingsgebied van deze ontheffing te beperken tot de
gronden

in beheer bij de hierna genoemde

de toepassing
optredende

van deze ontheffing

aan de genoemde

Wildbeheereenheden,

te beperken tot schades

gewassen:

Wijcker en Langmeer (0079)

schade aan grasland

't Ouwe Land (011 0)

schade aan grasland

Jachtraad v.d. Wieringermeer

schade aan wintergraan

(0243)
Amstelland (0246)

schade aan grasland

Haarlemmermeer (0266)

schade aan wintergraan,
zomergraan

Westerkogge-jagers (0277)

schade aan grasland

en
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De Schermeer e.o. (0295)
Zaanstreek e.o. (0297)
Noorder-Koggenland (0337)
Zeevang (0088)

schade aan grasland
schade aan grasland
wintergraan
schade aan grasland w.o.
ingezaaid gras

Wij zullen dit besluit in de Staatscourant en op de website van de
provincie Noord-Holland publiceren.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

sectormanager Vergunningen Tijdelijk Cluster Groen
mevr. drs. I.A.M.J. Sweep

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van NoordHolland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken:
www.noord-holland.nl.
Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch
contact opnemen met mevrouw K.M. Mur - Van Amerongen (tel. 0235144253).
Bijlage:
Tabel geactualiseerde cijfers FBP Algemene Soorten,
'Meerkoet Fulica Atra'
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