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Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Stichting 
Faunabeheereenheid Gelderland (hierna te noemen de FBE) van 23 mei 2017, om een wijziging 
van de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet, nu Wet natuurbescherming (hierna de 
Wnb). 
 
AANVRAAG EN PROCESVERLOOP 
 
Op 23 mei 2017 ontvingen wij een aanvraag van de FBE voor een wijziging van de ontheffing in 
het kader van Flora en faunawet, nu hoofdstuk 3, van de Wnb op grond van artikel 3.10 lid 2c 
(paragraaf 3.3 beschermingsregime anders soorten) voor het doden van Vossen (Vulpes vulpes) 
na zonsondergang en voor zonsopkomst met niet toegestane middelen. De wijziging betreft 
verruiming van de afschotperiode en het verruimen van het werkgebied. 
 
De ontheffing (documentnummer 02212546) is verleend voor de verboden die gelden ten 
aanzien van het gebruik van het geweer artikel 3.13 lid 4 en 3.16 lid 1a (Besluit 
natuurbescherming: Titel 3.3, middelen voor het vangen en doden van dieren, paragraaf 3.3.3. 
Regels inzake het gebruik van het geweer): 

 bij kippenhouderijbedrijven met vrije uitloop, 

 ter voorkoming van predatie weidevogels in weidevogelgebieden, 

 ter voorkoming van predatie Korhoenders in Nationaal park Hoge Veluwe,  
op grond van het in de Wnb in artikel 3.10, tweede lid onder c genoemde belang: 
ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter 
plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de 
maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden (artikel 3.10c Wnb).  
De ontheffing geldt voor het gebruik van het geweer overdag en van zonsondergang tot 
zonsopgang met restlichtversterker, kunstlicht en geluiddemper. 
 
De aangevraagde wijziging bestaat uit verruiming van bestrijding van vossen ter voorkoming 
van predatie weidevogels in weidevogelgebieden door: 

 Verruimen van de afschotperiode naar 1 december – 15 juli (i.p.v. 1 februari – 1 juli) 

 Vergroten van de bufferzone rondom weidevogelgebieden naar 5 km (i.p.v. 2 km) 
Ook wordt een redactionele wijziging van de voorschriften voorgesteld. 
 
De aanvraag voor wijziging maakt deel uit van deze ontheffing. 
 
Jaarlijks dient de FBE een verslag in over de wijze waarop van de ontheffing gebruikt is 
gemaakt. Dit maakt deel uit van de jaarrapportage over het gebruik van de ontheffing conform 
artikel 3.12, lid 8 van de Wet natuurbescherming. Uit de rapportage blijkt dat de inzet van de 
ontheffing naar ruimte en tijd beperkt zijn. Te beperkt om voldoende schade te kunnen 
voorkomen aan weidevogels. Daarom wordt in de rapportage 1-11—2015 tot 1-11-2016 
aanbevolen een verruiming van de ontheffing aan te vragen.  
 
25 juli 2017 is het project voor herintroductie en bescherming van Korhoenders in Nationaal Park 
Hoge Veluwe gestopt.  
 
In Gelderland blijkt dat ondanks alle inspanningen de stand van akker- en weidevogels steeds 
verder terugloopt. Om het tij te keren voor akker- en weidevogels is er aanvullende actie nodig. 
Dat vonden ook de Provinciale Staten in Gelderland, die met overgrote meerderheid een motie 
met deze strekking hebben aangenomen in december 2015. 
Dit geeft aanleiding om in dit besluit de mogelijkheid te creëren voor toevoeging van een 
weidevogelgebied ook wanneer deze nog niet in de omgevingsvisie is vastgelegd. 
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Deze ontheffing mag niet gebruikt worden in de Vogelrichtlijngebieden (Natura2000) in de 
periode 1 oktober tot 1 april met uitzondering van het Natura 2000 gebied Veluwe.  
 
Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. 

BESLUIT 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
gelet op het artikel 3.10c en 3.12 
 
ONTHEFFING IN TE TREKKEN 
 
van stichting Faunabeheereenheid Gelderland 
 
voor de verbodsbepalingen het doden van vossen  
 

 ter voorkoming van predatie Korhoenders in Nationaal park Hoge Veluwe,  
 
ONTHEFFING TE VERLENEN 
 
aan stichting Faunabeheereenheid Gelderland 
 
voor de verbodsbepalingen het doden van vossen ter voorkoming van predatie weidevogels in 
weidevogelgebieden: 

 voor een afschotperiode van 1 december – 15 juli;  

 in een bufferzone rondom weidevogelgebieden van 5 km; 
 
en voor het gebruik van het geweer overdag en van zonsondergang tot zonsopgang al dan niet 
met:   

 restlichtversterker; 

 kunstlicht 

 geluiddemper   
 
Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wnb de volgende voorschriften 
verbonden: 
 
Algemene voorschriften (A t/m E) bij ontheffingen aan de Faunabeheereenheid Gelderland 
(documentnummer 02792206) zijn onderdeel van dit besluit en ook te raadplegen op de 
site www.faunabeheereenheid.nl/gelderland 
 
  

http://www.faunabeheereenheid.nl/gelderland
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Soortspecifieke voorschriften bij ontheffing Vos aan faunabeheereenheid Gelderland 

Vastgesteld bij besluit d.d. 13 oktober 2015 zaaknr. 2015-001794 expireert 13 oktober 2020.                                                  
Gewijzigd bij besluit d.d. 7 maart 2018. De algemene voorschriften en de annex begrippenlijst 
(documentnummer 02792206) zijn van toepassing. 
 
F   PERIODE 

1 Afschot is jaarrond toegestaan van zonsondergang tot zonsopgang ter voorkoming en 
beperking van schade aan vee te weten bedrijfsmatig gehouden kippen met vrije uitloop.  

2 Afschot is toegestaan van zonsondergang tot zonsopgang ter voorkoming en beperking 
van schade aan fauna (weidevogels) van 1 december tot 15 juli. 
 

G    GEBIED      
1 Voor schadebestrijding is het gebied beperkt tot: 

a. kippenhouderijbedrijven met vrije uitloop en in een bufferzone van ten hoogste 2 km 
daaromheen; 

b. in de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland aangewezen 
weidevogelgebieden en in een bufferzone van ten hoogste 5 km daaromheen. 

2 Van de in artikel 1a genoemde straal van 2 kilometer kan ter beoordeling van de FBE 
worden afgeweken indien dit wenselijk is om aan te sluiten op landschappelijke 
kenmerken tot maximaal 2,2 kilometer ten opzichte van de grens van het 
kippenhouderijbedrijf met vrije uitloop.  

3 Veranderingen door beëindiging, danwel vestiging van nieuwe kippenhouderijbedrijven 
met vrije uitloop mogen door de FBE worden toegepast. Zij stelt de provincie tenminste 5 
dagen voorafgaand aan het gewijzigd gebruik op de hoogte. Deze kennisgeving bevat 
tenminste:  

- wat wordt toegevoegd, danwel geschrapt; 
- welk bedrijf of weidevogelgebied en welke WBE (’s) het betreft; 
- wat de reden is van de wijziging; 
- een beschrijving van de schade en de reeds getroffen preventieve maatregelen; 
- een nieuwe kaart met de aangegeven wijziging(en).   

4 Veranderingen in aangewezen weidevogelgebieden mogen door de FBE worden 
toegepast voor zover in overeenstemming met het vigerende Omgevingsvisie.   

5 In uitzondering op voorschrift G4 mag de FBE weidevogelgebieden welke nog in 
procedure zijn voor vaststelling in de Omgevingsvisie toevoegen met instemming van de 
provincie.   

6 De FBE stelt kaarten op waarop de betrokken gebieden zoals genoemd bij G1a en G1b 
inclusief bufferzone helder worden weergegeven. De FBE beheert deze kaarten. 
 

H     MIDDELEN EN GEBRUIK 
1. Gebruik van het geweer is toegestaan, overdag en van zonsondergang tot 

zonsopgang al dan niet met:   
a. restlichtversterker; 
b.  kunstlicht voor het toegestane afschot onder F periode;                       
c.  geluiddemper mits dit ook is toegestaan op grond van de Wet Wapens en Munitie. 

2. Elk gebruik van de ontheffing met meevoeren van een geweer in de periode van een uur 

na zonsondergang tot een uur voor zonsopgang dient vooraf per jachtveld bij de regionale 

meldkamer van de politie te worden gemeld.  
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BEOORDELING VAN DE AANVRAAG 
De beoordeling heeft plaatsgevonden in het besluit voor de vigerende ontheffing en betreft in dit 
besluit alleen de gevraagd verruiming, het wijzigen van gebieden op basis van de 
Omgevingsvisie en de ontwikkelingen op gebied van Korhoenderbescherming.  
 
Aanleiding 
Vossen mogen volgens de landelijke vrijstelling jaarrond verontrust, gevangen en gedood 
worden om schade aan in het wild levende fauna en vee te voorkomen. Deze bestrijding mag 
met de volgens de Wnb toegestane middelen, d.w.z. overdag.  
Ondanks deze vrijstelling lukte het niet om voldoende schade aan pluimvee en weidevogels te 
voorkomen en is de Vos ook een predator van de Korhoenders in Nationaal Park Hoge Veluwe. 
Op basis van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan is een ontheffing 
verleend voor nachtelijke bestrijding van vossen: 

 bij kippenhouderijbedrijven met vrije uitloop, 

 ter voorkoming van predatie weidevogels in weidevogelgebieden, 

 ter voorkoming van predatie Korhoenders in Nationaal park Hoge Veluwe,  
De ontheffing geldt voor het gebruik van het geweer overdag en van zonsondergang tot 
zonsopgang met restlichtversterker, kunstlicht en geluiddemper. 
 
Faunabeheerplan vos 2015-2020 
De beoordeling van het Faunabeheerplan vos heeft in de vigerende ontheffing plaatsgevonden. 
In de aanvraag voor wijziging van deze ontheffing wordt verwezen naar het Faunabeheerplan 
voor de onderbouwing voor verruiming van afschot en werkgebieden.  
In dit faunabeheerplan wordt onderbouwd dat het territorium van een vos in open landelijke 
gebieden veel groter kan zijn. Ook wordt gepleit voor een ruime periode omdat deze al beperkt 
wordt door de mogelijkheden in de Vogelrichtlijngebieden en voor het overige gelijkloopt met de 
periode dat de jongen van de vos opgroeien. Men wil de stand vóór het weidevogelseizoen al 
omlaag brengen. Bovendien brengen moervossen vanaf eind maart hun jongen op waardoor 
vanaf dan terughoudend wordt omgegaan met afschot.  
Gevraagd wordt de afschotperiode naar 1 december – 15 juli te verruimen (i.p.v. 1 februari – 1 
juli). En de bufferzone rondom weidevogelgebieden naar 5 km (i.p.v. 2 km) te vergroten. 
 
Uitspraak rechtbank Leeuwarden 2010 en rechtbank Leeuwarden 2010 
De FBE verwijst voor onderbouwing naar twee uitspraken van de Rechtbank. 
De uitspraak van de rechtbank Leeuwarden omvat het instandhouden van de noodzaak voor 
nachtelijke bejaging van de vossen in het belang van weidevogelbescherming. Ook acht de 
rechtbank het voldoende bewezen dat er geen alternatieven voorhanden zijn om deze schade te 
voorkomen en dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. De rechtbank acht 
niet bewezen dat er noodzaak is voor het jaarrond gebruiken van deze ontheffing. 
De uitspraak van Rechtbank Overijssel omvat het instandhouden van de voorgestelde 
bufferzone van 5 km rondom weidevogel-  en korhoendergebieden als werkgebied voor 
vossenbestrijding. 
 
Beperking door Vogelrichtlijngebieden 
De weidevogelgebieden liggen vaak (gedeeltelijk) in Vogelrichtlijngebieden (Natura 2000). De 
FBE heeft geen vergunning om ’s nachts in de voor de doelsoorten gevoelige periode schade te 
mogen bestrijden. Dat betekent dat deze ontheffing niet gebruikt mag worden in de periode 1 
oktober tot 1 april. 
 
Project Korhoenders Nationaal Park Hoge Veluwe 

25 juli 2017 is het project voor herintroductie en bescherming van korhoender in Nationaal Park 

Hoge Veluwe gestopt. Het project heeft na jarenlange intensieve inzet niet tot een stabiele 

populatie van Korhoenders geleid. Bestrijding van vossen om predatie van korhoenders te 
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voorkomen is niet meer aan de orde.  

Predatiebeheer in nieuwe gebieden 
In Gelderland blijkt dat ondanks alle inspanningen de stand van akker- en weidevogels steeds 
verder terugloopt. Om het tij te keren voor akker- en weidevogels is er aanvullende actie nodig. 
Provinciale Staten in Gelderland hebben met overgrote meerderheid een motie met deze 
strekking aangenomen in december 2015. 
 
Op 22 april 2016 vond de Gelderse Akker- en Weidevogeldag plaats. Als vervolg hierop hebben 
de betrokken Gelderse partijen (de Gelderse Natuur en Milieufederatie, LTO-Noord Gelderland, 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Vogelbescherming Nederland en de drie Gelderse 
Agrarische Collectieven) een initiatiefgroep gevormd die in overleg met de provincie een 
actieplan heeft uitgewerkt gericht op concrete maatregelen in het veld, kennisontwikkeling en 
verankering in lokale organisaties en in beleid. 
 
In dit actieplan is ook een onderdeel over kritische weidevogels opgenomen. De conclusie is dat 
Gelderland extra kans kan bieden voor wulp, tureluur en grutto, op percelen waar deze soorten 
in bovengemiddelde dichtheden voorkomen en waarop nog geen beheersovereenkomst rust. 
Deze gebieden zijn samen met de collectieven op kaart gezet als leefgebied ‘open grasland nat’ 
waardoor er specifieke maatregelen kunnen worden afgesloten ten behoeve van de kritische 
weidevogels, grutto en tureluur.  
Deze nieuwe gebieden worden op termijn opgenomen in de omgevingsvisie kaart 
Functiegebieden weidevogels. De procedure is daarvoor opgestart.  
 
Deze kaart is tevens toetsingskader voor de FBE bij het verlenen van ontheffing voor 
predatiebestrijding van vos met behulp van een lichtbak. De beheermaatregelen in deze nieuwe 
gebieden worden al in het beheerjaar 2018 genomen. De procedure van het aanpassen van de 
Omgevingsvisie kent een lange doorlooptijd. Vaststelling wordt verwacht in december 2018. 
Waardoor de beheermaatregelen die genomen worden ten behoeve van de kritische 
weidevogels in voorjaar 2018 niet via ondersteunende predatiebestrijding kan worden 
uitgevoerd. Dat is geen effectief gebruik van de middelen voor agrarisch natuurbeheer.  
 
In dit besluit wordt daarom middels een extra voorschrift mogelijk gemaakt predatie door vossen 
te bestrijden in de nieuwe gebieden, vooruitlopend op de vaststelling van de aangepaste 
functiekaart weidevogels in de omgevingsvisie.  

 

Andere bevredigende oplossing 
Er is bij bestaande ontheffing voldoende aangetoond dat er geen afdoende alternatieve 
maatregelen bestaan. De uitspraken van de rechtbanken onderbouwen deze argumenten. 
 

Gunstige staat van instandhouding 

Er is geen afname in de populatie van vossen waargenomen. Ook niet sinds de soort op de 
landelijke vrijstellingslijst staat. De gunstige staat van instandhouding van de vos is niet in het 
geding. De uitspraken van de rechtbanken onderbouwen deze argumenten. 
 
Conclusie 

Er is voldoende onderbouwd dat een verruiming van periode en werkgebied gewenst is om 

schade aan het genoemde belang te voorkomen. De gevraagde wijzigingen kunnen worden 

verleend. 
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OVERIGE VERPLICHTINGEN 
Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde 
ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving. 
 
ZIENSWIJZEN 
Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke 
besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het 
zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een 
mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen 
met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99). 
 
Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend 
als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men 
belanghebbende is. 
 
De periode van terinzagelegging is te vinden onder de technische informatie van de 
kennisgeving. Deze kennisgeving is in te zien op de website van Overheid.nl. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/provinciaal_blad

