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Beschikking
Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrijding

Onderwerp
Op 9 juli 2019 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen om een aanvulling op de ontheffing met

kenmerk ODH-2018-00143355. De gevraagde aanvulling betreft een ontheffing op grond van de Wet

natuurbescherming voor het gebruik van nachtzichtapparatuur bij het doden van het konijn ten behoeve van

schadebestrijding in de gehele provincie Zuid-Holland.

Er wordt aanvullend ontheffing gevraagd van het verbod zoals genoemd in de krachtens artikel 3.26, tweede

lid, van de Wet natuurbescherming gestelde regels, voor wat betreft artikel 3.13, vierde lid, van het Besluit

natuurbescherming en voor wat betreft het gebruik van een (luchtdruk)geweer voorzien van een vizier met

beeldomzetter, een elektronische beeldversterker of enig ander instrument om in de nacht te schieten.

Besluit
Wijbesluiten

l. de aangevraagde aanvullende ontheffing te verlenen;

dat ter aanvulling van de bestaande ontheffing, met kenmerk ODH-2018-00143355, een

(luchtdruk)geweer tevens mag worden voorzien van een vizier met beeldomzetter, een elektronische

beeldversterker of enig ander instrument om in de nacht te schieten;

lll. de aanvraag van 9 juli 2019 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing

Onderteken¡ng
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. H man

Hoofd T ng & Vergunningverlening Milieu

van de Omgevingsdienst Haaglanden
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oDH-2019-00103668

Bijtase(n) Afschrift ontheffing d.d. 1 1 februari 2019 (kenmerk ODH-2018-00143355)
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Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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OVERWEGINGEN

Aanleiding

Onderwerp
Op g juli 2019 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen om een aanvulling op de op 1 1 februari

201g afgegeven ontheffing met kenmerk ODH-2018-00143355. De gevraagde aanvulling betreft een

ontheffing van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het gebruik van nachtzichtapparatuur bij het

doden van het konijn ten behoeve van schadebestrijding in de gehele provincie Zuid-Holland'

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking

Verlenging
Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 16 juli 2019 de termijn voor de afhandeling

van de aanvraag met zeven weken verlengd.

Bevoegd gezag
De handeling wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de

Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Toetsingskader en grondslag beschikking
Dit besluit is een aanvulling op de bestaande met kenmerk ODH-2018-0014335 d.d. 11 februari 2019' Voor

het toetsingskader en de beoordeling hiervan verwijzen wij naar genoemde ontheffing.

ln dit besluit wordt slechts beoordeeld of nachtzichtapparatuur als extra middel ingezet kan worden bij de

bestrijding van konijnen. De aanvraag is getoetst aan artikel 3.26 van de Wnb en artikel 3.13 van het Besluit

natuurbescherming.

Beoordeling aanvraag
ln de aanvraag wordt gesteld dat er sprake is van voortschrijdend inzicht ten opzichte van het moment van

vaststellen en goedkeuren van het Faunabeheerplan jachtsoorten (mei 2017). De techniek van de

nachtzichtapparatuur aan het geweer is sterk in ontwikkeling waardoor deze apparatuur steeds beter wordt

Deze nachtzichtapparatuur biedt meer veiligheid en extra mogelijkheden voor bestrijding 's nachts. Omdat

het gebruik van nachtzichtapparatuur een beter zicht verschaft, vergroot het gebruik van

nachtzichtapparatuur de veiligheid. Nachtzichtapparatuur vormt daarmee een goede aanvulling op de

middelen die al kunnen worden toegepast.

Een sterk voordeel van het gebruik van nachtzichtapparatuur is dat een uitvoerder beter zicht heeft ten

opzichte van het gebruik van kunstlicht. Bij het gebruik van nachtzichtapparatuur is er vooral sprake van een

veel beter zicht rondom de schutter. Bij het gebruik van kunstlicht daarentegen is het zicht buiten de

lichtbundel erg beperkt. Daarnaast is het bijvoorbeeld nuttig om bij nachtelijke schadebestrijding van

konijnen af te kunnen wisselen tussen nachtzichtapparatuur aan het geweer en het gebruik van kunstlicht.

Konijnen raken na verloop van tijd gewend aan het gebruik van kunstlicht, waardoor het steeds lastiger

wordt om konijnen met alleen gebruik van kunstlicht te schieten. Het gebruik van nachtzichtapparatuur is dan

een goed alternatief. De schadebestrijding met gebruik van deze nachtzichtapparatuur kan, net zoals bij

kunstlicht en richtkijker aan het geweer, ook door één persoon worden uitgevoerd.
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Schadebestrijding met nachtzichtapparatuur kan bovendien de nodige onrust voorkomen in de situatie dat
de schadebestrijding plaatsvindt in de omgeving van bebouwing. Het gebruik van een kunstmatige lichtbron
valt dan veel meer op. Schadebestrijding met nachtzichtapparatuur kan onnodige meldingen bij politie over
gebruik van schijnwerpers voorkomen.

Bovenstaande onderbouwing achten wij voldoende om het gebruik van nachtzichtapparatuur toe te voegen
aan de bestaande ontheffing.

Conclusie
Het bovenstaande overwegende, komen wij tot de conclusie dat wij kunnen overgaan tot het verlenen van
de gevraagde aanvulling van de ontheffing.
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