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Activiteit 

Wet natuurbescherming: Deels verlenen, deels 

weigeren van ontheffing vangkooi zwarte kraai en 

kauw in fruitteelt 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Stichting 

Faunabeheereenheid Gelderland (FBE), hierna te noemen de aanvrager, van 21 december 2018, om 

een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb. 

 

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP 

Op 21 december 2018 ontvingen wij een aanvraag van de FBE voor een ontheffing voor het vangen 

en doden van zwarte kraaien en kauwen middels  een vangkooi.  

 

De ontheffing wordt aangevraagd voor het artikel 3.1 eerste lid Wnb het opzettelijk vangen en 

doden van zwarte kraaien (Corvus corone) en kauwen (Corvus monedula). In 2016 is er eerder 

ontheffing verleend voor het vangen en doden van zwarte kraaien en kauwen middels een vangkooi 

(zaaknummer 2016�016741). 
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De ontheffing is door de FBE met het doel het bestrijden van schade aan fruitteelt zoals, appels en 

peren veroorzaakt door zwarte kraaien en kauwen, namens grondgebruikers, voor het werkgebied 

van tien verschillende WBE’s, namelijk de Bommelerwaard, Groot Buren, Maas en Waal West, 

Midden Betuwe, Neder Betuwe, Overbetuwe Oost, Rijnwaarden, Tielerwaard West, Tielerwaard 

Oost en Wijchen en Waal.  

 

De ontheffing wordt aangevraagd voor het gebruik van de volgende middel: 

- Vangkooi, in combinatie met het gebruik van lokvoer en lokvogel. 

 

Het ontwerpbesluit heeft van 13 maart tot 24 april ter visie gelegen. 

Op 16 april 2019 zijn er zienswijzen ontvangen van Fauna4life & Animal Rights. Deze zienswijzen 

hebben niet geleid tot een wijziging van het besluit zoals dat ter inzage heeft gelegen. 

 

Toetsingskader 

Absolute voorwaarden 

Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 

a) Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 

b) Zij is nodig, geredeneerd vanuit de wettelijk erkende belangen die zijn genoemd in artikel 3.17, 

eerste lid van de Wnb, zoals bijvoorbeeld landbouwschade;  

c) De maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de 

desbetreffende soort (Vogelrichtlijn), of; er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de 

populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 

van instandhouding te laten voortbestaan (Habitatrichtlijn en andere soorten). 

 

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. 

 

BESLUIT 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

HEBBEN BESLOTEN 

 

gelet op artikelen 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5 en 3.4 lid 2 en artikel 3.17 van de Wet natuurbescherming.  

 

ONTHEFFING TE VERLENEN 

 

aan Stichting Faunabeheereenheid Gelderland, van Twickelostraat 13 te Deventer. 

 

Voor het opzettelijk vangen en doden van de zwarte kraai en kauw. 

 

en voor het gebruik van het middel, onderscheidenlijk methoden, op grond van het bepaalde in 

artikel 3.25, eerste lid Wnb en artikel 3.9 lid 1 onder e, Besluit natuurbescherming: 

- Vangkooien, van het type laddervangkooi (M�model). 

 

De aanvraag voor de ontheffing van de overige vangkooitypes wordt geweigerd. 
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Daarnaast wordt ontheffing verleend voor doden van het zwarte kraaien en kauwen met de 

dodingsmiddelen zoals benoemd in artikel 3.9 lid 1 onder a en i Bnb. 

 

Tevens worden de dodingsmethoden zoals genoemd in artikel 3.9 lid 2 onder c, d, f en g van het 

Bnb toegestaan. 

 

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wnb de volgende voorschriften verbonden. 

 

 
Algemene voorschriften 

De algemene voorschriften (A t/m E) en begrippenlijst bij ontheffingen aan de Stichting 

Faunabeheereenheid Gelderland, zoals deze van toepassing zijn op het moment dat van de 

ontheffing gebruik wordt gemaakt, zijn van toepassing en worden als herhaald en ingelast 

beschouwd. Deze zijn te raadplegen op de website 

www.faunabeheereenheid.nl/gelderland/publicaties. 

 

Reikwijdte 

De ontheffing geldt voor de wildbeheereenheden: De Bommelerwaard, Groot Buren, Maas en Waal 

West, Midden Betuwe, Neder Betuwe, Overbetuwe Oost, Rijnwaarden, Tielerwaard West, 

Tielerwaard Oost en Wijchen en Waal.  

 

Specifieke voorschriften 

 

F PERIODE  

 

1. De ontheffing eindigt op 1 februari 2023. 

2. Het vangen en doden van zwarte kraaien en kauwen met een vangkooi ter voorkoming van 

schade aan fruitteelt (appels en peren) is toegestaan in de periode van 1 juni tot en met  

31 oktober. 

3. Gebruik luchtdruk1/hagelgeweer van zonsopgang tot zonsondergang, niet op zon� en 

feestdagen. 

 

G GEBIED  

 

1. Binnen het werkgebied van de volgende WBE’s: De Bommelerwaard, Groot Buren, 

Maas en Waal West, Midden Betuwe, Neder Betuwe, Overbetuwe Oost, Rijnwaarden, 

Tielerwaard West, Tielerwaard Oost en Wijchen en Waal. 

2. Van de ontheffing mag enkel gebruik worden gemaakt op het schadeperceel zelf en in 

een zone van 25 meter hieromheen. 

3. Maximaal één vangkooi per 10 hectare fruitteeltperceel (appels en peren) is 

toegestaan. 

  

                                                                 
1 De Nota van toelichting (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb�2016�383.html#d17e3965) geeft het volgende 
aan: “Onder het begrip «geweer», zoals gebruikt in de wet en in de onderhavige artikelen, moeten ook 
luchtdrukgeweren worden begrepen 
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H MIDDELEN EN GEBRUIK 

  

1. Voordat de vangkooi gebruikt mag worden dienen eerst preventieve maatregelen ingezet te 

worden bestaande uit akoestische en visuele middelen ter verjaging.  

2. Aan de vangkooi worden de volgende eisen gesteld: 

a. Uitsluitend de laddervangkooi M�model mag worden ingezet; 

b. De vangkooi mag niet geheel of gedeeltelijk van flexibele netten zijn gemaakt; 

c. De maaswijdte van het gaas is minimaal 50 mm; 

d. Het gebruik van kunstlokvogels en levende lokvogels is toegestaan. Als gebruik wordt 

gemaakt van een levende lokvogel dient te worden voldaan aan de wettelijke 

voorschriften2; 

e. Lokvoer is toegestaan met uitzondering van dierlijke eiwitten. 

3. De vangkooi is voorzien van voldoende water, voedsel, lucht, beschutting en bewegingsruimte. 

4. De gebruiker van de ontheffing is verplicht minimaal eenmaal per etmaal de gevangen zwarte 

kraaien en kauwen op een zo snel mogelijke manier te doden, zonder onnodig lijden met 

behulp van de middelen genoemd in  art 3.9 lid 1 onder a en i en lid 2 onder f Besluit 

natuurbescherming. Tevens worden andere vogel� en diersoorten worden onmiddellijk vrij 

gelaten. 

5. Alvorens gebruik mag worden gemaakt van de ontheffing voor het plaatsen van een vangkooi, 

dient de gebruiker hiervan voor de dag van plaatsing dit te melden via e�mailadres 

post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019�000125. Bij deze melding 

dienen de volgende gegevens te worden vastgelegd:  

6. Naam, adres en (mobiel) telefoonnummer van verantwoordelijke en feitelijke gebruiker van de 

vangkooi;  

7. Exacte locatie van de vangkooi. Dit middel aanduiding van de coördinaten of een luchtfoto met 

daarop een duidelijke aanduiding van de locatie van de vangkooi. 

8. In geval dat voorschrift H 1 t/m 7 niet in acht kunnen worden genomen moet de vangkooi 

buiten gebruik3 worden gesteld. Daarbij dient in ieder geval te worden gezorgd dat in de kooi 

geen vogels of andere dieren gevangen kunnen raken of de vangkooi door derden in gebruik 

kan worden genomen. 

9. Indien de vangkooi buiten gebruik is dient de machtiging in het Faunaregistratiesysteem (FRS) 

op inactief gezet te worden.  

10. De vangkooien worden in de periode 1 november tot 1 juni uit het veld verwijderd.  

  

                                                                 
2
 Art 3.9 lid 8 Besluit natuurbescherming: De aanwijzing van lokvogels, bedoeld in het tweede lid, aanhef en 

onderdeel c, geldt, indien het levende lokvogels betreft, uitsluitend indien: (a). het eksters, kauwen, zwarte kraaien, 
ganzen, eenden of spreeuwen betreft, die worden gebruikt voor het vangen van eksters, kauwen, zwarte kraaien, 
ganzen, eenden, onderscheidenlijk spreeuwen met vangkooien, kastvallen of vangnetten; (b). de vogels zijn gefokt; (c). 
de vangkooien en kastvallen zodanig zijn vervaardigd dat in de kooi of val geen lichamelijk contact mogelijk is tussen 
de lokvogel en het te vangen dier; (d). de vogels niet verminkt of blind zijn, en (e). de vogels beschikken over 
voldoende voedsel, water, lucht, beschutting en bewegingsruimte en worden ook overigens gehouden overeenkomstig 
de eisen gesteld bij of krachtens de Wet dieren. 
3 Onder buiten gebruik stellen wordt in deze verstaan: (a) Het mechanisme is zodanig afgedekt waardoor vogels 
hierdoor de kooi niet kunnen betreden. (b) Lokvogels en eventueel aanwezig lokvoer uit de kooi zijn verwijderd. (c) 
Minimaal één zijopening of deur is opengezet en zodanig geborgd dat eventueel toch onbedoeld ingevangen vogels en 
andere soorten ongehinderd en direct de kooi kunnen verlaten. Indien genoemde maatregelen niet zijn getroffen geldt 
de kooi als “vangklaar” en als ingezet middel waarop de voorwaarden van deze ontheffing van toepassing zijn.   
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BEOORDELING VAN DE AANVRAAG 

 

Aanleiding 

Ten behoeve van de beperking van de schade van zwarte kraaien en kauwen als bedoeld in artikel 

3.1, eerste lid, kunnen Gedeputeerde Staten een ontheffing verlenen als bedoeld in artikel 3.3. Dit 

ter voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door zwarte kraaien en kauwen aan 

gewassen, vee, bossen, visserij of wateren indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat en 

indien geen afbreuk gedaan wordt aan de staat van instandhouding (hierna: SvI) van de soort. Deze 

aanvraag geldt enkel voor de bestrijding van schade aan appels en peren in de fruitteelt. De 

minister heeft de zwarte kraai en de kauw  op de landelijke vrijstellingslijst gezet. Echter, deze 

vrijstelling voorziet niet in het gebruik van de vangkooi en daarom wordt hiervoor ontheffing 

aangevraagd.  

 

Belang 

In onderhavig geval wordt de ontheffing aangevraagd op basis van het volgende wettelijk erkende 

belang:  

- ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren. 

 

Zwarte kraaien en kauwen veroorzaken pikschade in fruitteelt (appels en peren). Er is echter geen 

complete schadehistorie bekend van deze dieren, omdat deze schades niet in aanmerking komen 

voor vergoeding. De minister heeft bepaald dat de zwarte kraai en kauw belangrijke schade 

veroorzaken aan o.a. gewassen in het gehele land. Daarom zijn deze soorten op de landelijke 

vrijstellingslijst gezet en komen zij niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in schade.  

 

Conclusie  

Na beoordeling van de aanvraag komen wij tot de conclusie dat relevante wettelijke belangen hier 

aan de orde zijn. Er is voldaan aan de absolute voorwaarde dat sprake is van een wettelijk belang 

zoals genoemd in artikel 3.3 lid 4 van de Wnb waarvoor ontheffing kan worden verleend.  

 

Andere bevredigende oplossing 

Voor dat bejaging van zwarte kraaien en kauwen als bestrijdingsmiddel inzet kan worden, dient 

men eerst akoestische en een visuele preventieve maatregelen te treffen. Uit onderzoek van Alterra 

(2016) blijkt dat deze preventieve maatregelen niet in alle situaties effectief zijn4.  

 

Het is al mogelijk om zwarte kraaien en kauwen te bejagen met het geweer. Het gebruik van het 

geweer is echter geen optie, doordat het risico op beschadigingen aan de vruchten en de boombast 

door hagel hierbij te groot is. Fruit moet onbeschadigd geoogst worden om geen verlies in de 

opbrengst te lijden. 

Daarnaast het zijn vogels met onderlinge sociale relaties en individuele mensen kunnen 

herkennen5. Zo zijn ze in staat om snel associaties te leggen waardoor zowel verjaging als afschot in 

effectiviteit afneemt. Met name negatieve associaties (bijv. met de jager) zorgen ervoor dat ze 

elkaar onderling kunnen waarschuwen6 zelfs wanneer andere individuen zelf geen negatieve 

                                                                 
4 https://www.bij12.nl/assets/FF�Alterra�rapport�effectiviteit�wildschadepreventie.pdf 
5 Davidson, G., Thornton, A. & Clayton, N. S., 2015. Wild jackdaws, Corvus monedula, recognize individual humans 
and may respond to gaze direction with defensive behaviour. Animal behaviour, 2015, vol. 108 pp. 17�24 
6 Swift, K. N. & Marzluff, J. M., 2015. Wild American crows gather around their dead to learn about danger. Animal 
Behaviour, 2015, vol. 109 pp. 187�197 
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ervaring hebben opgedaan. Dit maakt dat ze hun foerageergedrag zo gaan aanpassen dat gedurende 

periodes met verhoogd risico op afschot ze niet aanwezig zijn, om zo snel als dat de gebruiker 

afwezig is weer terug te keren. Door vangkooien te gebruiken wordt er rekening gehouden met de 

sociale structuren van kraaien en kauwen, mede door gebruik te maken van een (levende) lokvogel, 

waardoor negatieve associatie minder snel plaats vind. Wetenschappelijk onderzoek heeft 

aangetoond dat vangkooien een effectieve maatregel zijn tot het reduceren van de lokale 

aanwezigheid van zwarte kraaien7. 

 

Conclusie 

Na een zorgvuldige overweging concluderen wij er geen andere bevredigende oplossing is en dat 

het gebruik van een vangkooi een effectief aanvullend middel is om schade aan fruitteelt te 

voorkomen. 

 

Gunstige staat van instandhouding 

De zwarte kraai en kauw staan op de landelijke vrijstellingslijst als bedoeld in artikel 3.1, Besluit 

natuurbescherming en kunnen reeds gedood worden ter voorkoming van schade aan o.a. fruit als 

appels en peren. Voor de soorten op deze vrijstellingenlijst geldt dat de gunstige staat van 

instandhouding niet in het geding is en dat de bestrijding van zwarte kraaien en kauwen ook geen 

bedreiging is voor de gunstige staat van instandhouding.  

 

Conclusie  

Het lokaal vangen en doden van zwarte kraaien en kauwen met de vangkooi in aanvulling op 

afschot doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van deze soort. 

 

Te beoordelen middelen 

De FBE vraagt het middel vangkooi aan als aanvulling op de bestrijding van zwarte kraaien en 

kauwen in fruitteelt (appels en peren). Het gaat hierbij voornamelijk om zwervende groepen zwarte 

kraaien en groepen kauwen. Als zij in het fruit vallen ontstaat er aanzienlijke schade. Territoriale 

kraaien zijn vaak het probleem niet en kunnen zelfs van nut zijn voor de fruitteelt, omdat zij soms 

kleinere zangvogels prederen en zwervende (jonge) kraaien en kauwen niet tolereren in hun 

territorium.  

 

Wetende dat het probleem zit in grote groepen zwarte kraaien en kauwen zal in het voorschrift 

opgenomen worden dat enkel gebruik gemaakt mag worden van een vangtype “laddervangkooi” 

(M�model). Deze vangkooien zijn dusdanig ruim dat er grote aantallen zwarte kraaien en kauwen 

gevangen kunnen worden. Een ander voordeel van dit type vangkooi is dat door de ruime inrichting 

het minder stress oplevert voor de gevangen vogels en daardoor de kans verkleind dat het 

aanwezige voedsel en water omgestoten word. 

 

Te beoordelen reikwijdte en periode 

De ontheffing wordt aangevraagd voor de WBE’s: De Bommelerwaard, Groot Buren, Maas en Waal 

West, Midden Betuwe, Neder Betuwe, Overbetuwe Oost, Rijnwaarden, Tielerwaard West, 

Tielerwaard Oost en Wijchen en Waal. 

 

                                                                 
7 Sage, R. B. & Aebischer, N. J., 2017. Does best practice crow Corvus corone and magpie Pica pica control on UK 
farmland improve nest success in hedgerow nesting songbirds? A field experiment. Wildlife Biology, 2017, wlb�
00375. 
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Dit zijn WBE’s waar in het verleden door BIJ12�Faunafonds schadetegemoetkomingen voor zijn 

aangevraagd (Tabel 1). Hieruit blijkt dat dat de beschikbare methoden (onder de landelijke 

vrijstelling) om zwarte kraaien en kauwenschade te voorkomen onvoldoende zijn. Daarom kan 

geconcludeerd worden dat het aanvullende middel vangkooi noodzakelijk is om de schade alsnog te 

voorkomen. 

 

Tabel 1 Zwarte kraaien en kauwenschade in de afgelopen beheerperiode in 

Gelderland (Bron: BIJ12.Faunafonds) 

WBE’s met fruitteeltschade 

 (appels en peren) 

2012 2016 

kauw kraai kauw 

De Bommelerwaard € 543 € 3.496   

Groot Buren   € 6.238 € 3.899 

Maas en Waal West € 1.909     

Midden Betuwe € 4.592 € 1.168 € 2.443 

Neder Betuwe   € 1.130 € 2.393 

Overbetuwe Oost € 650 € 805   

Rijnwaarden   € 879   

Tielerwaard Oost € 2.022 € 6.471 € 1.286 

Tielerwaard West   € 2.106   

Wijchen en Waal € 1.314     

 

CONCLUSIE 

 

Gelet op het voorgaande en in aanmerking genomen de artikelen 3.12, lid 7 en 3.17, lid 1 van de 

Wnb, hebben wij het volgende besloten; de gevraagde ontheffing kan worden verleend. 

 

ZIENSWIJZEN 

 

Wij hebben op het ontwerpbesluit 16 april 2019 een zienswijze ontvangen van Fauna4life en 

Animals Rights.  

 

De zienswijze komt kort samengevat neer op het volgende:  

Fauna4life en Animals Rights geven aan dat er geen belangrijke uitgekeerde schade is aangetoond. 

De Faunafonds schadecijfers van 2012 zijn verjaard en tellen daarom niet mee, de ontheffing zou 

alleen voor kauwen in vier WBE’s afgegeven mogen worden. Appels en peren zijn maar voor een 

korte periode schadegevoelig, de ontheffing is voor een te lange periode aangevraagd. Zij stellen dat 

het geweer voldoende is om schade te voorkomen in combinatie tot meer afwisseling tussen 

verjagende middelen. Zij pleiten dat de vangkooi niet effectief is en dat de aangevraagde middelen 

niet mogen worden gebruikt, omdat deze alleen gebruikt mogen worden voor ‘in nood verkerende, 

gewonde vogels’. 
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Reactie op zienswijze 

 

Verjaarde schadecijfers 

Fauna4life en Animals Rights beargumenteren dat er geen belangrijke schade is aangetoond. De 

zwarte kraai en kauw zijn op 1 april 2004 op de landelijke vrijstellingslijst gezet door de Minister 

LNV, wat inhoudt dat er landelijk belangrijke schade optreedt veroorzaakt door deze diersoorten 

(zoals benoemd in artikel 3.15 lid 6 onder a Wnb). Hiermee is dan ook voldoende onderbouwd dat 

belangrijke schade is aangetoond. 

  

Doordat de zwarte kraai en kauw op de landelijke vrijstelling staan is er geen uitgekeerde 

schadehistorie beschikbaar. Tegemoetkomingen worden immers niet verleend. De getaxeerde 

schadecijfers zijn dan ook niet bedoeld om de belangrijk schade aan te tonen, maar puur 

illustratief.  

Desondanks dat de zwarte kraai en kauw vrijgesteld zijn vond er in bepaalde WBE’s nog steeds 

schade plaats. Deze schades zijn inzichtelijk gemaakt, omdat de kraaien� en kauwenschade 

onderdeel was van een andere tegemoetkomingsaanvraag. Een voorbeeld: de tegemoetkoming is 

aangevraagd voor mezenschade, echter tijdens de taxatie bleek dat het deels uit zwarte kraaien 

en/of kauwenschade bestond. Voor de WBE’s waar deze ‘bijvangsten’ zijn vastgelegd is beoordeeld 

dat er ondanks de mogelijkheden die de vrijstelling geeft en nog steeds schade voordoet. Voor deze 

WBE’s wordt dan ook een aanvullend middel aangevraagd: de vangkooi. Deze cijfers zijn er 

ondersteuning van het beeld dat uit de praktijk wordt opgedaan.  

 

Periode ontheffingsverlening 

Fauna4life en Animals Rights geven aan dat schade zich enkel in de maanden juli en augustus 

voordoet, kijkende naar de schadecijfers. De schadecijfers geven echter geen volledig beeld, omdat 

de kraai en kauw vrijgesteld zijn. Voor een volledig schadebeeld kan daarom beter gekeken worden 

naar de faunaschade preventiekit van BIJ12 Faunazaken. In hoofdstuk 3.3 wordt aangegeven dat de 

gevoelige periode van fruit (appels en peren) zich voordoet in de zomer en de herfst. Dit is van  

1 juni t/m 30 november. De ontheffingsperiode is aangevraagd van 1 juni t/m 31 oktober en valt 

dus binnen deze periode. De aangevraagde ontheffingsperiode is hierom gerechtvaardigd. 

 

Alternatieve oplossing 

In de zienswijze wordt aangegeven dat het niet terecht is dat de inzet van preventieve middelen 

(welke middelen, frequentie intensief gebruik, duur gebruik) aan de grondgebruiker wordt 

overgelaten. De grondgebruikers dienen echter middelen te gebruiken zoals aangegeven in de 

BIJ12 Faunazaken preventiekit. De beleidsregels zijn dat zij twee preventieve maatregelen in 

dienen te zetten binnen dit kader. Deze regels gelden ook voor deze ontheffing. Enkel als deze 

preventieve maatregelen onvoldoende zijn kan er gebruik gemaakt worden van deze ontheffing.  

 

Het gebruik van het geweer is ook een effectief middel, zoals beargumenteerd wordt, maar niet 

voldoende om schade te voorkomen. Er kan namelijk niet verwacht worden dat dit middel elke dag 

en de hele dag, van juni t/m november, ingezet wordt. Kraaiachtigen hebben snel genoeg door 

wanneer de jager met geweer weer vertrokken zijn en zullen dan weer terugkeren naar het fruit. 

Door in te spelen op het sociale aspect van kraaiachtigen zal de vangkooi een aanvullend effectief 

middel zijn.  
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Niet effectief middel 

Fauna4life en Animals Rights geven aan dat de vangkooi averechts kan werken doordat niet alleen 

zwervende kraaien en kauwen worden gevangen maar er ook een kans is dat territoriale kraaien 

gevangen worden. De ontheffing is niet primair gericht op het uitsluiten van territoriale kraaien, 

maar juist op het vangen van grote groepen. 

Hiermee wordt rekening gehouden door alleen vangtype “laddervangkooi” (M�model) toe te staan. 

De kleinere typen vangen alleen territoriale kraaien, wat niet wenselijk is. Echter, dit is een grotere 

type vangkooi en zal daarom grote groepen kraaien en kauwen aantrekken. Hiermee kan niet 

volledig voorkomen worden dat er geen territoriale kraaien worden gevangen, maar het risico is 

aanzienlijk kleiner. Daarnaast bestaat er geen alternatieve effectieve methode/middel om grote 

groepen kraaien en kauwen mee te vangen.  

 

Middelen ten onrechte aangewezen 

In de ontheffing zijn de bemachtigings� en dodingsmiddelen zoals benoemd in artikel 3.9 lid 1 

onder a en i en lid 2 onder c, d, f en g Besluit natuurbescherming toegestaan. Fauna4life en 

Animals Rights geven aan dat dit niet toegestaan is, omdat deze middelen alleen gebruikt mogen 

worden ‘in nood verkerende, gewonde vogels’. In artikel 3.7 en 3.9 Wnb kan de tweede volzin 

worden gelezen als een mogelijkheid cervicale dislocatie en/of slag� snij� en steekwapens toe te 

staan indien er redelijkerwijs geen alternatief middel voorhanden is met minder mogelijke nadelige 

gevolgen, dit in het belang van het betreffende dier is. 

 

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. 

 

BEROEP 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na ter visie legging van het besluit hiertegen een 

beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die 

partij zijn in de hoofdzaak kunnen 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 digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige 

voorziening 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 via telefoonnummer 088 361 20 00 of op www.rechtspraak.nl. 
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Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Kijk op www.gelderland.nl . U kunt ook contact opnemen met het 

Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de 

hand. We kunnen u dan sneller helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Hans Boerdam 

Teammanager Vergunningverlening 

 

Documentnummer(s) inzage stukken: 02971599, 03039197 

 
 

 

Juridische grondslagen 

Voor deze brief gelden: 

• Algemene wet bestuursrecht 

• Wet natuurbescherming, hoofdstuk 3, artikel 5.3 en artikel 5.4 

 


