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Geachte  ,

U heeft namens Takii Europe B.V. een ontheffing aangevraagd op grond van de Wet
natuurbescherming (Wnb) voor het doden van hazen (Lepus europaeus) ter bestrijding van schade
aan zeer kwetsbare veredelingsgewassen. De ontheffing wordt aangevraagd in het belang ter
voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, 
wateren of andere vormen van eigendom. U vraagt de ontheffing aan voor de periode van 15
oktober 2022 tot en met 15 oktober 2027. U onderbouwt uw aanvraag met documenten van een
eerdere ontheffing, Wnb besluit 40 (2017), verleend op 24 november 2017 (zaaknr.
RUD17.230014) welke u destijds bij uw aanvraag heeft meegeleverd. Het betreft hier een
verlenging van bovengenoemd besluit. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer
OD.358362.

Besluit
Wij besluiten om u ontheffing te verlenen voor het doden van hazen (Lepus europaeus) met
gebruik van een hagelgeweer, op een jachtveld kleiner dan 40 hectare, om schade te
beperken/voorkomen aan veredelingsgewassen aan de Hoofdweg 19 in De Kwakel (zie bijlage 1 bij
dit besluit). U krijgt de ontheffing onder voorschriften voor vijf aar, jaarlijks te gebruiken in de
periode 15 oktober tot en met 31 december. Hieronder motiveren wij ons besluit.

Wettelijk kader
De haas is opgenomen in de bijlage, onderdeel A van de Wnb. Op grond van artikel 3.10 van de
Wnb is het verboden:

- in het wild levende dieren van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, van de
Wnb, opzettelijk te doden of te vangen (3.10, onderdeel a);

- de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen (3.10, onderdeel b).

Op grond van artikel 3.8 van de Wnb kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van
verboden als bedoeld in artikel 3.10 ten aanzien van dieren van daarbij aangewezen soorten, dan 
wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij
aangewezen soorten. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien er geen andere
bevredigende oplossing bestaat, er niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet vrijstelling
is verleend, er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in
hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten
voortbestaan, en zij nodig is op grond van een in de wet genoemd belang. Te weten:
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- in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats;

- ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

- in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

- voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de 
daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of

- om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze 
en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal 
van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, 
onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben.

In aanvulling op de redenen, genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onderdeel b, kan krachtens artikel 
3.10, tweede lid, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband houden met 
handelingen:

- in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;

- ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

- 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;

- ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen,

w aterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 
in het kader van natuurbeheer;

- in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied, of

- in het algemeen belang.

Ter behartiging van de in of bij de Wnb genoemde belangen kan van deze verbodsbepalingen 
worden afgeweken, indien een andere bevredigende oplossing ontbreekt en indien er geen afbreuk 
wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Vrijstellingen
Landelijke vrijstelling schade
Op grond van artikel 3.15, eerste lid van de Wnb zijn soorten aangewezen die niet in hun 
voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen, en die in het gehele land schade veroorzaken. 
Met deze aanwijzing wordt het mogelijk af te wijken van de verbodsbepalingen ter voorkoming van 
schade aan de in artikel 3.15, lid 6 Wnb genoemde belangen.

Voordat een ontheffing verleend kan worden dient eerst te worden bezien of een vrijstelling is 
verleend. Artikel 3.1 van het Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb) benoemt de landelijk 
vrijgestelde soorten. De haas behoort niet tot de landelijk vrijgestelde soorten.

Provinciale vrijstelling
Artikel 3.15, derde lid van de Wnb biedt Provinciale Staten de mogelijkheid om bij verordening 
soorten aan te wijzen die niet reeds landelijk zijn aangewezen, niet in hun voortbestaan worden 
bedreigd of dat gevaar lopen, en die in hun provincie schade veroorzaken. In artikel 4.9 van de 
Omgevingsverordening NH2020 is benoemd van welke verbodsbepalingen mag worden afgeweken, 
voor de in bijlage 4C van deze verordening opgenomen soorten.

De haas behoort wel tot de provinciaal vrijgestelde soorten, maar enkel in relatie tot het uitvoeren 
van ruimtelijke ingrepen.
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Provinciaal beleid
Voor wat betreft beheer en schadebestrijding van de soort haas is er geen specifiek provinciaal 
beleid van toepassing.

Jacht
De haas is middels artikel 3.20, lid 2 van de Wnb aangewezen als wildsoort waardoor op deze soort 
ook de jacht van toepassing is. In de artikelen 3.21 en 3.22 van de Wnb in samenhang met artikel 
3.6 van het Bnb zijn de regels over de uitoefening van de jacht beschreven. De periode waarin de 
jacht op de haas is geopend is beschreven in artikel 3.5 van de Regeling natuurbescherming 
(hierna: Rnb). Voor de haas geldt dat de jacht is geopend van 15 oktober tot en met 31 december. 
Het terrein waarvoor u ontheffing aanvraagt voldoet niet aan de vereisten van het jachtveld zoals 
beschreven in artikel 3.12 van het Bnb. Derhalve is het niet mogelijk de jacht uit te oefenen op het 
door u aangevraagde terrein.

Nu het op grond van een vrijstelling en de reguliere jacht, niet mogelijk is om de aangevraagde 
handelingen uit te voeren dient ontheffing te worden verleend.

Inspectie ter plaatse
Op dinsdag 7 december 2021 is uw terrein bezocht door een van onze toezichthouders en is 
geconstateerd dat er fijnmazig net was gespannen rondom de schadegevoelige gewassen. Tevens 
heeft onze toezichthouder geconstateerd dat er ondanks het geplaatste net schade was aan een 
aantal koolplantjes en veel schade aan de wortelen. Naast het gebruik van fijnmazig net zijn er 
volgens u ook stokken met linten geplaatst.

Onze toezichthouder heeft beoordeelt dat het gebruik van het geweer om hazen te doden op een 
veilige manier kan plaatsvinden op de terreinen van Takii Europe B.V. Bij het schieten op hazen is 
er kogelvang omdat achter het terrein van Takii Europe B.V. een langgerekte aardenwal/dijk ligt.

Overwegingen
Zoals in de artikelen 3.8 en 3.10 van de Wnb staat omschreven moet aan een aantal voorwaarden 
zijn voldaan voordat een ontheffing van de eerder genoemde verbodsartikelen kan worden 
afgegeven. Hieronder zullen de verschillende afwegingen beschreven worden.

Schade aan wettelijk belang
Om een ontheffing te kunnen verlenen moet er sprake zijn van het in het geding zijn van een in de 
Wnb genoemd belang. U vraagt een ontheffing van de Wnb aan op grond van artikel 3.8, lid 5, sub 
b onder 2° "ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 
bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom".

Takii Europe B.V. heeft verschillende proeven gedaan op de locatie Hoofdweg 19 De Kwakel, onder 
andere met de gewassen spinazie, wortelen, pompoenen, broccoli en veel soorten bloemen. Deze 
proeven bepalen of een ras op de markt kan worden gebracht. Als een proef mislukt door 
hazenvraat, kunnen er geen beslissingen worden genomen om het ras op de markt te brengen, wat 
resulteert in een aanzienlijke omzetdaling die kan oplopen tot 500.000 euro. Er zijn volgens u 
inmiddels verschillende gevallen waarbij de hazenvraat heeft geleid tot een mislukte proef of tot de 
verminderde beschikbaarheid of zelfs het totaal ontbreken van ouderlijnen.

U stelt in uw aanvullende informatie van 21 december 2021 dat naast de jaarlijkse arbeidskosten 
verbonden aan het plaatsen en verwijderen van de netten die rond de velden staan en het 
hinderen van vlot werken (m.n. onkruidbestrijding, beoordeling en oogst), het te laat aan kunnen 
melden van een ras doordat de proeven mislukt zijn door vraatschade of doordat de ouderlijnen 
opgevreten zijn, enorme financiële consequenties heeft.

Op basis van de door u ingediende aanvraag en de daarbij behorende gegevens achten wij 
voldoende aangetoond dat er sprake is van het in het geding zijn van het genoemde wettelijke 
belang.

Andere bevredigende oplossing
In artikel 3.10 in samenhang met artikel 3.8 van de Wnb is verankerd dat een ontheffing 
uitsluitend wordt verleend, indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

U heeft permanente werende middelen rondom en in het schadeperceel staan; netten en 
lokgewassen. Daarnaast verjagen medewerkers dagelijks de hazen van het schadeperceel. De



preventieve middelen blijken niet effectief genoeg, de schade treedt nog steeds op. Ook het actief
verjagen door medewerkers heeft niet het gewenste effect omdat de hazen na de verjaging weer
terugkeren.

Een hazen werend (ingegraven) raster rondom de proefveldjes plaatsen is niet mogelijk omdat de
proefveldjes steeds op een andere plaats aangelegd worden en doordat door de beperkte omvang 
van deze velden de toegankelijkheid en werkbaarheid met een machine ernstig worden belemmerd 
en soms onmogelijk worden. Afrastering van het gehele terrein vormt tevens geen bevredigende
oplossing nu het terrein de gehele dag wordt betreden - waardoor continue afsluiting niet werkbaar
is - en de hazen zich toch al op het terrein bevinden waardoor het huidige probleem niet wordt
verholpen.

Voor zover mogelijk zijn werende en preventieve middelen reeds ingezet. Op basis van de door u 
ingediende aanvraag en de daarbij behorende gegevens achten wij voldoende aangetoond dat er
geen andere bevredigende oplossing voor handen is.

Staat van instandhouding
Bij het verlenen van een ontheffing op grond van de artikelen 3.8 en 3.10 van de Wnb mag er geen
afbreuk worden gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijk
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

De diersoort haas is een algemeen voorkomende soort in een groot deel van Noord-Holland, en
wordt niet in zijn voortbestaan bedreigd. De haas is aangewezen als wildsoort, met een 
jachtseizoen dat loopt van 15 oktober tot en met 31 december. Wanneer de gunstige staat van 
instandhouding in het geding dreigt te komen wordt de jacht op een wildsoort gesloten. Dit was
onder de voormalige Flora- en faunawet bijvoorbeeld het geval bij wildsoort patrijs (Perdix perdix).
De patrijs is in de Wet natuurbescherming dan ook van de lijst met wildsoorten gehaald.

De diersoort haas staat vermeld op de in november 2020 gepubliceerde herziene Rode Lijst
Zoogdieren. De haas heeft op de lijst de status 'gevoelig de lichtste categorie. Volgens het
basisrapport1 van de Zoogdiervereniging waar de rode lijst op is gebaseerd is de hazenpopulatie
met 60 tot 70 procent afgenomen sinds 1950. Oorzaken van de achteruitgang zijn divers, maar
één van de hoofdoorzaken lijkt het steeds intensiever ruimtegebruik en de ontwikkelingen in de
landbouw waardoor veel van de ooit talrijke typische soorten van het boerenland het inmiddels
moeilijker hebben om te overleven. Hoewel de aantalsontwikkelingen van de soort op basis van de
nieuwe rode lijst extra aandacht verdienen betekent dit niet dat de gunstige staat van
instandhouding van de soort nu ook in het geding is.

Omdat de door u gevraagde ontheffing ziet op zeer lokale maatregelen, waarbij er diverse
alternatieve middelen worden ingezet zoals afrastering en verjaagmiddelen en het doden van de
dieren slechts plaatsvindt ter ondersteuning van deze alternatieve middelen en methoden, zijn wij
van oordeel dat er door het gebruik van deze ontheffing geen afbreuk zal worden gedaan aan het
streven om de populaties van de haas in het natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat
van instandhouding te laten voortbestaan.

Middelen
Het aangevraagde middel om de hazen te doden is het hagelgeweer. Tevens wenst u een
jachthond in te zetten. Er is voor soorten zoals opgenomen onder Bijlage A van de wet geen
limitatieve lijst van middelen beschikbaar gemaakt middels algemene maatregel van bestuur. Dat
betekent dat in beginsel alle middelen kunnen worden toegestaan, mits er voldaan wordt aan 
artikel 3.24 van de Wnb. Hierin is vastgelegd dat er bij het vangen en/of doden van in het wild
levende dieren geen sprake mag zijn van onnodig lijden.

Met het hagelgeweer kan effectief worden uitgevoerd op hazen. Nu onze toezichthouder heeft
beoordeeld dat het geweer veilig kan worden gehanteerd zien wij geen belemmering om dit middel
te ontheffen. De jachthond mag hierbij worden ingezet, echter niet als dodingsmiddel maar enkel 
voor het signaleren en apporteren.

Jachtveldvereisten

1 Basisrapport Rode Lijst Zoogdieren 2020 volgens Nederlandse en lUCN-criteria ,
  



Er is een ontheffing aangevraagd voor het gebruik van het geweer in een jachtveld dat niet voldoet 
aan de krachtens artikel 3.26, lid 1 sub b Wnb juncto artikel 3.12 Bnb gestelde eisen.

Artikel 3.26, lid 3 van de Wnb geeft de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de eisen die 
worden gesteld aan een bejaagbaar veld. Wij zullen hier alleen gebruik van maken wanneer er niet 
aan de eisen van het veld voldaan kan worden door de aanwezigheid van fysieke barrières.

Het schadeperceel is gelegen tussen bebouwing en kassencomplexen. Hierdoor kan er niet worden 
aangesloten op andere percelen conform de eisen zoals opgenomen onder artikel 3.12 van het 
Bnb. Er is voldoende gebleken dat door geografische/infrastructurele barrières niet tot een geldig 
jachtveld kan worden gekomen. Het hagelgeweer kan op een veilige, effectieve wijze worden 
gebruikt op het perceel. Wij verlenen u daarom ontheffing voor gebruik van het geweer in een 
jachtveld kleiner dan 40 hectare.

Conclusie
Wij beoordelen uw aanvraag van 17 november 2021 voor een ontheffing (op grond van artikel 3.10 
in samenhang met artikel 3.8 van de Wnb), ter voorkoming van schade door hazen aan gewassen 
als deugdelijk gemotiveerd.

Naar ons oordeel zijn er geen andere bevredigende oplossingen voorhanden. Er is geen sprake van 
afbreuk aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Wij verlenen u daarom de gevraagde ontheffing voor het doden van hazen middels afschot, in een 
jachtveld kleiner dan 40 hectare.

Voorschriften en intrekking ontheffing
Aan dit besluit zijn op grond van artikel 5.3 Wnb voorschriften en een geldigheidsduur verbonden. 
Op grond van artikel 5.4 Wnb kan de ontheffing worden ingetrokken als in strijd met de ontheffing 
of de voorschriften wordt gehandeld. Tevens is dan sprake van een economisch delict.



Besluit

Zaaknummer OD.358362

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelezen
De aanvraag van Takii Europe B.V. te De Kwakel d.d. 17 november 2021 om een ontheffing van de 
Wet natuurbescherming te verkrijgen voor het doden van hazen (Lepus europaeus) ter voorkoming 
van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of 
andere vormen van eigendom (artikel 3.8, lid 5, onder b, sub 2 van de Wnb) op de proefvelden van 
Takii Europe B.V., gelegen aan de Hoofdweg 19 in De Kwakel, gemeente Uithoorn.

Gelet op
• de Wet natuurbescherming:

o artikelen 3.8, 3.10
o artikel 3.20
o artikelen 3.24, 3.25 en 3.26

• Besluit natuurbescherming 
o artikel 3.12 
o artikel 3.16

• de Regeling natuurbescherming: 
o Artikel 3.5

• de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020;
• de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland.

Overwegende dat
• er sprake is van aanzienlijke schade welke wordt veroorzaakt door met name hazen;
• de jacht niet kan worden uitgevoerd op de schadelocatie nu er niet tot een geldig jachtveld kan

worden gekomen;
• er niet bij of krachtens enig ander artikel van de Wet natuurbescherming vrijstelling is verleend 

voor beheer en schadebestrijding van hazen;
• er in dit geval geen andere bevredigende oplossing bestaat;
• er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 

natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan;
• het hagelgeweer ter plaatste veilig kan worden gebruikt.

Besluiten
• aan Takii Europe B.V. op grond van artikel 3.10 in samenhang met artikel 3.8 van de Wet 

natuurbescherming ontheffing te verlenen van artikel 3.10, lid 1, sub a voor het doden van 
hazen (Lepus europaeus) met gebruikmaking van het hagelgeweer, met ondersteuning daarbij 
door een hond niet zijnde een lange hond, voor het signaleren en apporteren;

• aan Takii Europe B.V. op grond van artikel 3.26, lid 3 van de Wet natuurbescherming 
ontheffing te verlenen van artikel 3.26, lid 1 sub b Wet natuurbescherming juncto artikel 3.12 
Besluit natuurbescherming om het hagelgeweer te mogen gebruiken op een jachtveld kleiner 
dan 40 hectare;

• op grond van 5.3 van de wet aan dit besluit de navolgende voorschriften en beperkingen te 
verbinden.

Voorschriften en beperkingen:
1. Takii Europe B.V. blijft als houder van de ontheffing verantwoordelijk voor het naleven van de 

bepalingen en voorschriften die aan deze ontheffing zijn verbonden.
2. Van deze ontheffing kunnen slechts die personen gebruik maken die vermeld worden in de bij 

deze ontheffing behorende lijst van gebruikers (bijlage 2). De geweerdrager mag zich laten 
ondersteunen door 2 drijvers.

3. De ontheffinghouder is verplicht om:
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• jaarlijks vóór 1 februari;
• én ook binnen vier weken na het verstrijken van de expiratiedatum van de ontheffing; 
te rapporteren aan de provincie Noord-Holland over de wijze waarop er van de ontheffing 
gebruik is gemaakt. In de rapportage dient in ieder geval het volgende te worden opgenomen: 
• alle maatregelen die genomen zijn ter voorkoming van schade;
• het aantal gedode dieren;
• een beschrijving van de effectiviteit van alle ingezette middelen en methoden die 

ontheven zijn.
De rapportages dient u digitaal aan te leveren via het rapportageformulier op de website van 
de OD NHN:
https://www.odnhn.nl/Wet natuurbescherminq/Soortenbescherminq/Rapportaqeformulier . Een
afschrift van het formulier dient te worden gezonden aan de Stichting Faunabeheereenheid 
Noord-Holland, Spaarne 17, 2011 CD HAARLEM.

4. Gedode dieren dienen ter voorkoming van de verspreiding van ziekten zo spoedig mogelijk te
worden opgeruimd.

5. Op de naleving van het in of krachtens de wet gestelde wordt toezicht gehouden door de
toezichthouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De gebruiker van de ontheffing
moet op of nabij het veld waar de uitvoerders gerechtigd tot uitvoering zijn ter plaatse waar
deze een der handelingen verricht waartoe de ontheffing strekt, aan genoemde toezichthouders
op eerste aanvrage (een kopie van) de ontheffing, grondgebruikers-verklaring en de
jachtakte(s) tonen. Met uitzondering van de jachtakte mogen genoemde documenten langs
elektronische weg, leesbaar worden getoond.

6. Het gebruik van de ontheffing mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de ontheffingshouder of
-gebruiker hiervan elektronisch melding heeft gemaakt bij de Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord door middel van het elektronisch meldformulier, thans te vinden op de website: 
https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Beheer_schadebestrijding 
Formulier "Melding beheer en schadebestrijding

Geldigheid
De ontheffing geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2026. De ontheffing mag
jaarlijks worden gebruikt in de periode van 15 oktober tot en met 31 december.

Verloop termijn ontheffing
Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn tekortschiet en verlenging gewenst is, 
adviseren wij u, zeker vijf maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag in
te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van de uitvoering. Bij deze nieuwe aanvraag dient
buiten de in voorschrift 3 van deze ontheffing genoemde rapportageplicht, een tot op dat moment
actuele rapportage meegeleverd te worden

Dierenwelzijn
Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de zorgplichtartikelen zoals deze zijn geregeld in de Wet
natuurbescherming en in het bijzonder nogmaals op artikel 3.24, lid 1 van de wet, welke luidt: 
"Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt".
Nadrukkelijk wijzen wij er nogmaals op dat er verzekert dient te worden dat vossenbouwen leeg
zijn alvorens deze af te sluiten.

Overige regelgeving
Onderhavige ontheffing toetst aan en heeft enkel betrekking op de verbodsbepalingen zoals
opgenomen onder Hoofdstuk 3 'Soorten' van de Wnb. Overige wetgeving is mogelijk van
toepassing. Wij wijzen u in het bijzonder op Hoofdstuk 2 'Natura 2000-gebieden’ van de Wnb
indien het uitvoering in een Natura 2000-gebied betreft. Tevens willen wij u wijzen op andere, 
algemene wet- en regelgeving voor het gebruik van het geweer. De gebruiker van deze ontheffing
is zelf verantwoordelijk voor de afstemming in relatie tot overige wetgeving.

Kennisgeving
Dit besluit wordt door ons geplaatst op de website www.officielebekendmakinqen.nl.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD
NHN) via  of met  via . Wij verzoeken u hierbij het
zaaknummer te vermelden.
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Bijlagen: 1. Uitvoeringsgebied
2. Uitvoerderslijst

Kopie aan: • Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland
• Afdeling Toezicht en Handhaving ODNHN

Rechtsbescherming

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van 
dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus
123, 2000 MD HAARLEM. Voor meer informatie kunt u www.noord-holland.nl bezoeken.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist
kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus
1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie
verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele
procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van gedeputeerde staten 
deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt
hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.

odnhn.nl


