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Onderwerp

Ontheffing Wet natuurbescherming voor afschot hazen in boomkwekerij
van Vermeerderingstuinen Nederland aan de Ossenkampweg 1 te
Zeewolde
Geachte heer/mevrouw,
Op 19 februari 2020 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, inclusief de bijbehorende
toelichting, in het kader van de Wet natuurbescherming ontvangen voor afschot van hazen met het
geweer ter voorkoming van schade aan basiskweekbomen in een vermeerderingstuin aan de
Ossenkampweg 1 te Zeewolde.
Bij de beoordeling van de ontheffing zijn wij nagegaan of er geen andere bevredigende oplossing is
en of de ontheffing nodig is voor genoemd belang in de wet. Deze beoordeling heeft ertoe geleid
dat wij hebben besloten de door u aangevraagde ontheffing te verlenen. Hierbij treft u ons besluit
aan.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
drs. D.J. Tijl

Inlichtingen bij

L. Verbeek

Doorkiesnummer

Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op een verzoek voor een ontheffing op grond van
artikel 3.10 Wet natuurbescherming.
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Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
A. Besluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten op grond van artikel 3.10 Wet
natuurbescherming (verder: Wnb), overwegende dat er sprake is van belangrijke dreigende schade
en geen andere bevredigende oplossing bestaat, ontheffing te verlenen voor afschot van hazen met
geweer van één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang in een afgerasterde
vermeerderingstuin/ fruitboomkwekerij op de locatie Ossenkampweg 1 te Zeewolde conform het
Faunabeheerplan Flevoland en de aanvraag aan:
Faunabeheereenheid Flevoland
Patroonsweg 10
3892 DB Zeewolde
Aan deze ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:
1. Het gebruik van de ontheffing wordt door de gebruiker binnen 48 uur geregistreerd in het FRSsysteem. Hierin wordt het afschot vastgelegd.
2. De ontheffing mag gebruikt worden tot en met 21 maart 2020.
3. Op verzoek van toezichthouders (OFGV, politie of daartoe door de provincie aangewezen
ambtenaren) toont de gebruiker:
a. Een kopie van dit besluit;
b. Een geldige jachtakte;
c. Een geldige grondgebruikersverklaring.
B. Motivering besluit
B.1 Onderwerp aanvraag
Op 19 februari 2020 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wnb
ontvangen voor afschot van hazen met het geweer ter voorkoming van schade aan basiskweekbomen
in een vermeerderingstuin aan de Ossenkampweg 1 te Zeewolde. De aanvraag en bijbehorende
stukken maken onderdeel uit van het besluit.
B.2 Wettelijk kader Wet natuurbescherming
De Wnb is het nationale wettelijke kader voor de soortbescherming van in Nederland in het wild
levende planten en dieren. De Wnb geeft algemene beschermingsmaatregelen met de zorgplicht
(artikel 1.11) en de actieve soortenbescherming (artikel 1.12) Artikel 1.3 lid 1 luidt: Ingeval
Gedeputeerde Staten ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet bevoegd zijn tot het nemen
van een besluit met betrekking tot projecten of handelingen, zijn, tenzij anders bepaald, bevoegd
Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project of de handeling wordt gerealiseerd,
onderscheidenlijk verricht. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 1.3 lid 1 van de
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Wnb het bevoegd gezag voor onderhavige handeling. In hoofdstuk 3: soorten, worden drie
beschermingsregimes aangegeven: de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 tot en met 3.4), de Habitatrichtlijn
(artikel 3.5 tot en met 3.9) en de Andere soorten (artikel 3.10 tot en met 3.11).
De haas
De haas, waarvoor in dit geval ontheffing is aangevraagd van de in de Wnb genoemde verboden, valt
onder het beschermingsregime van art. 3.10 tot en met 3.11. De haas is op grond van artikel 3.10,
eerste lid van de Wnb aangewezen als beschermde inheemse diersoort en is een wildsoort waarop
de jacht is geopend van 15 oktober tot en met 31 december. Gedeputeerde Staten kunnen op grond
van artikel 3.10, tweede lid Wnb en art. 3.9 Besluit natuurbescherming ontheffing verlenen voor het
gebruik van het geweer buiten de periode waarin de jacht is geopend voor het doden van hazen met
geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.
Er dient dan voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:
• er is geen andere bevredigende oplossing voor handen;
• zij is nodig (o.a.):
o
ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen,
bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom,
• de ontheffing op het verbod veroorzaakt geen verslechtering van de staat van
instandhouding van de betreffende soort.
B.3 Beleidsuitgangspunten provincie Flevoland
Omgevingsverordening Flevoland
In de Omgevingsverordening Flevoland (2019) zijn door Provinciale Staten regels gesteld ter
invulling van de taken die de Provincie Flevoland heeft voortvloeiende uit de Wnb.
Beleidsregels Wet natuurbescherming
De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wnb zijn opgenomen in de
Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming 2016.
Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023
Het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023, dat door Gedeputeerde Staten op 20 december 2018 is
goedgekeurd, richt zich op het proactief voorkomen en beperken van schade.
In het faunabeheerplan wordt het volgende vermeld met betrekking tot schade door hazen:
11.2.7 Noodzaak beheer:
In de Noordoostpolder is in de afgelopen planperiode belangrijke schade opgetreden, met name aan
suikerbieten en groenten. In Oostelijk Flevoland is in deze periode ook belangrijke schade
opgetreden, met name aan fruitbomen en boomteelt. Deze schadegevallen treden vaak op buiten
het jachtseizoen. Het is over het algemeen niet mogelijk om deze schades te voorkomen door
bejaging van het haas in het jachtseizoen. (15 oktober tot en met 31 december).
11.2.8 Doelstelling beheer:
Voorkoming van belangrijke gewasschade (meer dan €250 per geval per bedrijf).
De FBE verzoekt de provincie ontheffing op voorhand te verlenen voor aan verjaging ondersteunend
afschot van hazen in de Noordoostpolder buiten het jachtseizoen, vanwege voorkoming en
beperking van schade aan suikerbieten. De FBE zal zo nodig incidenteel ontheffing aanvragen voor
afschot van hazen buiten het reguliere jachtseizoen. Deze incidentele ontheffingen hebben
betrekking op deelgebieden binnen de gehele provincie en kunnen betrekking hebben op andere
zaken dan suikerbieten, zoals fruitbomen en boomteelt. Aangezien hazen ook in de schemer actief
zijn, dienen de ontheffingen bestrijding mogelijk te maken van één uur voor zonsopgang tot één uur
na zonsondergang.
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B.4 Inhoudelijke beoordeling
Situatie
Hazen zijn lange tijd succesvol uit de kwekerij geweerd. Het bedrijf hecht er grote waarde aan
deze wering op orde te hebben. Er is om het gehele bedrijf een deugdelijk hazen kerend raster
geplaatst en bij het toegangshek is een wildrooster aangebracht. Door een modificatie aan het
toegangshek lijkt het erop dat er een opening is ontstaan waardoor enkele hazen zich toch toegang
hebben verschaft tot de kwekerij. Dit is inmiddels verholpen door een nieuwe rubberen flap te
plaatsen aan de onderzijde van het hek. Tijdens het jachtseizoen is drie keer een jacht
georganiseerd om de aanwezige hazen te schieten. Hierbij zijn in totaal drie hazen geschoten.
Tijdens de laatste jacht werd geen haas meer gezien. Recent werd ontdekt dat er ongeveer 600 van
de zogenaamde basiskweekbomen (het feitelijke basismateriaal voor alle toekomstige fruitbomen)
waren aangevreten door hazen. Een deel daarvan waren zeer recent aangevreten. Een aanzienlijk
deel van deze bomen zal afsterven doordat deze geschild zijn. Bij een stuksprijs van €50,- is er
belangrijke schade ontstaan. Als er niet wordt ingegrepen, zal de schade snel en fors toenemen.
Veldbezoek
Op 20 februari 2020 is door een medewerker van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en
Vechtstreek (OFGV) een bezoek gebracht aan de fruitboomkwekerij. De medewerker heeft
geconstateerd dat er om de gehele kwekerij een deugdelijk raster is bevestigd, welke goed is
onderhouden en dat inderdaad sprake is van belangrijke (dreigende) schade. Er is inmiddels door de
aanwezige hazen al de nodige schade aangericht. De OFGV adviseert op korte termijn de gevraagde
ontheffing onder voorwaarden te verlenen.
Beoordeling
Er is sprake van dreigende belangrijke schade aan de fruitbomen in de kwekerij. Er zijn preventieve
maatregelen genomen in de vorm van een goed hazenkerend raster om de kwekerij heen. Er is
bovendien geprobeerd de hazen uit de kwekerij te ver- en bejagen. Dit is ten dele ook gelukt. Voor
de overige hazen die zijn achtergebleven is redelijkerwijs geen andere oplossing dan afschot van de
dieren. Het gaat hierbij om een kortdurende en eenmalig actie, daar er nu het raster is hersteld in
principe geen nieuwe dieren in de kwekerij kunnen komen. Bovendien is er sprake van een zeer
beperkt aantal dieren (een tot enkelen), waardoor negatieve effecten op de populatie op voorhand
kunnen worden uitgesloten. Aangezien hazen met name in de schemer actief zijn, is het voor het
meest effectieve gebruik van de ontheffing nodig het afschot mogelijk te maken van één uur voor
zonsopgang tot één uur na zonsondergang.
B.5 Conclusie
Er is in de aangevraagde situatie sprake van dreigende belangrijke schade aan gewassen (basis
kweekbomen) door vraatschade door hazen. Er zijn voldoende preventieve maatregelen genomen in
de vorm van een hazenkerend raster, deze zijn echter niet afdoende gebleken. Ook ver- en bejaging
heeft niet afdoende geholpen. Afschot van hazen in dit geval is toegestaan op grond van het
Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 en niet in strijd met de Omgevingsverordening Flevoland en
Beleidsregels Wet natuurbescherming van de provincie Flevoland. De gevraagde ontheffing kan
worden verleend.
C. Kennisgeving en afschriften
Van dit besluit zal conform artikel 3:42 tweede lid van de Algemene wet Bestuursrecht door ons
kennis worden gegeven door middel van publicatie in de Flevopost Zeewolde/ Almere en op de
website van de Provincie Flevoland. Afschriften van dit besluit worden verzonden aan gemeente
Zeewolde en de OFGV.
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D. Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende
informatieblad.
E. Ondertekening
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
drs. D.J. Tijl

L. Verbeek

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
Bezwaar
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze
website https://www.flevoland.nl/loket/producten/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365.
Verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht
tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende
ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift
ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te
slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het
bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.
Proceskostenvergoeding
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet
bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

