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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Op 25 januari 2021 ontvingen wij uw verzoek om de goedkeuring van het “faunabeheerplan

ganzen Zuid-Holland 2015-2020” (verder: het faunabeheerplan ganzen) te verlengen tot 1

oktober 2021. De vigerende goedkeuring betreft ons besluit van 10 november 2015 waarbij wij

genoemd faunabeheerplan hebben goedgekeurd voor de periode tot en met 31 oktober 2020.

Eisen aan faunabeheerplannen

Het faunabeheerplan ganzen dat eerder door ons is goedgekeurd, is getoetst aan de destijds

geldende eisen op grond van de Flora- en faunawet. Deze eisen gelden niet meer en zijn

vervangen door eisen die zijn gesteld in de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) en de

Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Landelijke eisen op grond van de Wnb

Op grond van artikel 3.12, zevende lid, van de Wnb behoeft een faunabeheerplan goedkeuring

van Gedeputeerde Staten. Daarnaast gelden op grond van artikel 3.12, vierde, vijfde en zesde lid

van de Wnb enkele inhoudelijke eisen: in het faunabeheerplan moeten passende en

doeltreffende maatregelen zijn opgenomen ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht

door in het wild levende dieren en het faunabeheerplan moet worden onderbouwd door

trendtellingen. Dit zijn beide eisen die in vergelijkbare vorm ook golden onder de Flora- en

faunawet en het faunabeheerplan ganzen voldoet hieraan. Ook bepaalt de Wnb dat de

faunabeheereenheid (verder: FBE) de in het gebied werkzame wildbeheereenheden hoort over

de inhoud van het plan. Ter voldoening hieraan heeft de FBE de wildbeheereenheden binnen

Zuid-Holland gehoord over het verzoek tot verlenging. Zij stemmen in met het verzoek tot

verlenging.

Provinciale eisen op grond van de Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening Zuid-Holland bevat in de artikelen 6.3 en 6.5 nadere eisen waaraan

een faunabeheerplan dient te voldoen. In de bijlage zijn deze artikelen integraal opgenomen en
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voorzien van een verwijzing naar de corresponderende gedeelten uit het faunabeheerplan. Hieruit

blijkt dat het faunabeheerplan ganzen ook voldoet aan de eisen die de Omgevingsverordening

stelt, behalve wat betreft de inbreng van de wetenschapper. Artikel 6.3, zevende lid van de

Omgevingsverordening luidt: “Bij het opstellen van een faunabeheerplan wordt een

vertegenwoordiger vanuit de wetenschap betrokken”. Dat is een nieuwe eis die onder de Flora-

en faunawet niet gold, en waaraan het faunabeheerplan ganzen niet expliciet voldoet. Mede gelet

op de beperkte periode van vier maanden waarvoor aanvullende goedkeuring wordt gevraagd en

het feit dat het hier gaat om maatregelen die reeds gedurende een lange periode worden

uitgevoerd, zijn wij van mening dat het vasthouden aan de betrokkenheid van een wetenschapper

in dit geval tot onevenredig bezwarende gevolgen zou leiden. Artikel 6.7a van de

Omgevingsverordening Zuid-Holland biedt ons in een dergelijk geval de mogelijkheid om af te

wijken van de eisen die artikel 6.3 van de Omgevingsverordening stelt.

Conclusie

Op grond van al het vorenstaande en gelet op artikel 3.12, zevende lid, van de Wet

natuurbescherming en de artikelen 6.3, 6.5 en 6.7a van de Omgevingsverordening Zuid-Holland

komen wij tot de conclusie dat het faunabeheerplan ganzen voor een korte aanvullende periode

kan worden goedgekeurd.

Besluit

Na beoordeling besluiten wij hierbij het Faunabeheerplan ganzen zoals vastgesteld door het

bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, goed te keuren voor de periode van 1 maart

2021 tot en met 1 oktober 2021.

Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat het goedgekeurde faunabeheerplan op grond van

artikel 3.12, zevende lid, van de Wet natuurbescherming door u openbaar dient te worden

gemaakt.

Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Awb bij ons een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt dit bezwaarschrift binnen zes weken na

dagtekening van verzending of uitreiking van het besluit aan ons toezenden, onder vermelding

van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift.

Het adres is: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602,

2509 LP Den Haag.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

A Kamsteeg

Bureauhoofd Water en Groen

Bijlage

- Eisen aan faunabeheerplannen op grond van Omgevingsverordening Zuid-Holland, toegepast op het faunabeheerplan

ganzen.
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