
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BESLUIT FLORA- EN FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND 

 
 
Datum besluit : 6 mei 2015 
 
Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014- 006997 
Activiteit/betreft : standregulatie middels vangen van ganzen   werkgebied 

Faunabeheereenheid Gelderland 
 
Verlenen/afwijzen : goedkeuren plan van aanpak  
 
Aanvrager : de Faunabeheereenheid Gelderland  
Zaaknummer : 2014-006997 
 
Ontheffing Flora- en faunawet (hierna Ffw) artikel 68 aan Faunabeheereenheid Gelderland ter 
voorkoming van schade aan landbouwgewassen van  overzomerende grauwe ganzen  
 

I. GEGEVENS 
 
a Aanvraag 
 
Gegevens 
Op   29 april 2015, ontvingen wij een aanvraag van de Faunabeheereenheid Gelderland voor 
goedkeuring van het bijgevoegde  plan van aanpak voor het vangen van ganzen. 
 
De aanvraag betreft: 
- aangevraagde soort(en):  Grauwe gans; 
- schade/overlast aan: landbouwgewassen; 
- locatie:   werkgebied Faunabeheereenheid Gelderland; 
- periode aanvraag: looptijd plan van aanpak vangen maximaal 3 jaar; 
- aangevraagde middelen: vangkraal en doden. 
 
Relevante eerdere ontheffingen 
Aan de FBE Gelderland is onder zaaknummer 2014-006997 d.d. 28 oktober 2014 onder andere 
ontheffing verleend voor het vangen en doden van grauwe ganzen voor de periode 2014-2019 
op basis van een door ons goedgekeurd faunabeheerplan ganzen.  
 
b Procedure 
 
In  de  Flora-  en  faunawet  en onze beleidsregels  is niet  naar  een  specifieke  
afhandelingsprocedure verwezen en daarom zijn de algemene bepalingen betreffende besluiten 
van hoofdstuk 4 van het Algemene  wet bestuursrecht van toepassing. 
 

II. TOETSINGSKADER 
 
In het primaire ontheffingsbesluit is het provinciale beleid voor overzomerende ganzen reeds 
uiteengezet en ontheffing verleend om ganzen te vangen en te doden. Daarbij is al  ingestemd 
met het reguleren van de stand van zomer ganzen middels het schudden en rapen van eieren, 
afschot van ganzen op grond van goedgekeurde gebiedsplannen  en het vangen van 
overzomerende ganzen door middel van een van constructie (vangkraal) en het doden door 
middel van CO2 en/of cervicale dislocatie in de ruiperiode. Daarbij zullen niet meer ganzen 
gedood worden, dan in de jaarlijkse werkplannen is aangegeven om de gewenste stand op het 
binnen 5 jaar op het gewenste niveau van 2005 terug te brengen. Aan deze ontheffing zijn ten 
aanzien van het vangen en doden van ganzen voorschriften verbonden.  Deze zijn voor het 
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vangen te onderscheiden in een plan van aanpak wat onze goedkeuring behoeft en nadere 
voorschriften over de te gebruiken middelen.  
 
Het plan van aanpak.   
 

Op grond van de algemene voorschriften (E; Plan van aanpak 1 t/m 6 )  is inzet van de 

ontheffing voor vangacties slechts toegestaan op basis van een vooraf door de provincie goed 

te keuren plan van aanpak. Dit plan van aanpak met een looptijd van maximaal 3 jaar beschrijft 

in ieder geval: 

a. De aanleiding: een beschrijving van de schade aan wettelijke belang(en) in relatie tot de 

gewenste situatie. 

b. Het doel: de doelstelling volgens het Faunabeheerplan en de daarop gebaseerde 

ontheffing. 

c. De uitwerking: Welke aanpak wordt gekozen, welke bijzondere middelen zijn nodig, wie 

doet wat, inzet van mensen, organisatie en communicatie. 

d. Monitoring: de wijze waarop de voortgang wordt bewaakt en bijgestuurd en hoe en 

wanneer teruggekoppeld wordt naar de provincie. 

 
Meer specifiek is in de voorschriften voor zomerganzen ( J middelen en gebruik 3 standregulatie 
b.) het volgende bepaald: 
 
Vangen en vervolgens doden van grauwe ganzen is slechts toegestaan op grond van een plan 
van aanpak en met inachtneming van de volgende uitgangspunten:  
     Vangen en doden mag alleen plaatsvinden: 

- door een daartoe gespecialiseerd bureau, dan wel personen; 
- in de ruiperiode; 
- met menskracht afgestemd op het aantal ganzen; 
- geen inmenging van derden; 
- op een locatie die ter plaatse een snelle toepassing van doding mogelijk maakt; 
- vervoer over korte afstand, waarna doding onmiddellijk kan plaats vinden (ook indien 

doding ter plaatse op weerstand van omwonenden/passanten stuit); 
- afdekken/verduisteren van de hokken waarin de gevangen levende ganzen zich 

bevinden; 
- middels cervicale dislocatie totdat de methode met CO2 toegepast kan worden; 
- middels een vangconstructie (vangkraal); 

- een en ander om zo min mogelijk stress bij de te doden dieren te doen ontstaan 

 
III. INHOUDELIJKE AFWEGING 

 
Gevraagd wordt om het plan van aanpak voor het vangen van ganzen goed te keuren.  
 
Wij overwegen het volgende; 
 
Het ingediende plan is opgesteld aan de hand van de voorschriften verbonden aan de ontheffing. 
Daarbij is aangegeven, dat afschot alleen niet voldoende is gebleken   om de gewenste stand in 
de daarvoor afgesproken termijn te realiseren. Met name voor zover dat betreft afschot binnen 
natuurgebieden hetwelk om redenen van niet gewenste verstoring niet of slechts ten dele wordt 
toegepast en aan vangen de voorkeur wordt gegeven.  Hierover zijn met de terreinbeheerders 
concrete afspraken gemaakt en vastgelegd in dit plan. Voor dit jaar komt dat op 4500 ganzen 
middels vangen.  De potentiële vanglokaties in de gebiedsplangebieden zijn op hun geschiktheid 
beoordeeld en dat resulteert in 7 vanglokaties. Het vangen zal door een daartoe gespecialiseerd 
bedrijf geschieden en met ondersteuning van ervaring van derden.  
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De aangegeven methode van vangen en doden zal conform de voorschriften middels cervicale 
dislocatie geschieden en wel omdat CO2 wettelijk nog niet geregeld is en binnen de ruiperiode.   
Er wordt afgestemd met de terreinbeheerder over datum, tijdstip van vangen en communicatie, 
waarbij de fbe een persbericht zal uitdoen in overleg met de provincie. Ten behoeve van het 
vangen zal minstens 2 dagen van tevoren de provincie in kennis gesteld worden. Ten behoeve 
van monitoring zal elke vangst geregistreerd worden in het faunaregistratiesysteem en 
gerapporteerd conform de voorschriften.  
 

Conclusie 
Het plan van aanpak voldoet aan de regels gesteld in de ontheffing en maakt het mogelijk om 
met name op plaatsen die gevoelig zijn voor verstoring middels gebruik van het geweer  en 
daarvoor geschikt zijn te vangen.  
 
 

IV. BESLUIT 
 
Gedeputeerde Staten besluiten  
 
gelet op de ontheffing  op grond van artikel 68 van de Flora- en Faunawet  ten behoeve van 
schadebestrijding en standregulatie van overzomerende  grauwe ganzen; 
 
met daaraan verbonden voorschriften; 
 
 d.d. 28 oktober  2014 ons zaaknummer 2014-006997, aan de Fbe Gelderland en  gewijzigd 

op:  31 maart 2015; 
 
op verzoek van de Faunabeheereenheid Gelderland; 
 
 
Het ingediende plan van aanpak voor het vangen en doden van overzomerende ganzen  goed te 
keuren conform de algemene voorschriften onder E artikel 3, lid 3. 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
H. Boerdam 
  
 
 

 
 
 
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een 
voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor 
gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek 
digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen 
van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en 
de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, 
telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl 
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Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de 
website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de 
brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", 
ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99. 
 
 
 
 


