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Geachte heer Verdaasdonk,

Met uw brief van 4 juli 2016 heeft u de provincie Utrecht vezocht de afgegeven onthefüngen in het kader van
beheer en schadebestrijding inzake knobbelzwanen in te trekken.

Uw arqumenten:
- De aantallen knobbelzwanen hebben zich op natuurlijke wijze gestabiliseerd. Afschot draagt daar niet

aan bij, zoals blijkt uit de gegevens uit provincies waar afschot niet plaatsvindt;
- De schade is minimaal en bovendien al jaren afnemend ondanks gelijke aantallen knobbelzwanen;
- Vanuit een moreel oogpunt. De drastische dodingsmaatregelen staan niet in verhouding tot het doel,

nl. minder gewasschade. Dit omdat de hoeveelheid schade minimaal is en er afdoende niet-dodende
altematieven voorhanden zijn om schade te beperken;

- Dat de provincies de schade die wel optreedt vergoedt, zoals nu het geval is, is een afdoende
maatregel om agrariërs te compenseren voor de overlast die zij ervaren in geval altematieven niet
100% schade hebben kunnen voorkomen.

U heeft tenslotte een 'factsheet knobbelzwanen' toegevoegd als bijlage.

Onze reactie oo uw vezoek
Knobbelzwanen zijn een beschermde diersoort op basis van de Flora- en faunawet. Op 4 november 2014 heeft
de provincie Utrecht een ontheffing afgegeven voor het doden van knobbelzwanen in de gehele provincie
Utrecht. Deze ontheffing is afgegeven in het kader van schadebestrijding en wordt gebruikt om schade door
knobbelzwanen te voorkomen of te beperken. Met deze ontheffing loopt de gunstige staat van instandhouding
van de soort geen gevaar. Aan deze onthefüng zijn voorschriften verboden.

Op basis van deze voorschriften geldt dat alvorens tot doding mag worden overgegaan er tenminste twee
preventieve maatregelen moeten worden toegepast. Preventieve maatregelen zijn niet altijd toereikend om de
schade en overlast te beperken. ln het algeme.en gelden de preventieve middelen die worden genoemd in de
Handreiking faunaschade van het Faunafonds' . Hierbij kan worden gedacht aan de inzet van vlaggen,
knalapparaten en verjaging door menselijke aanwezigheid. Voor al deze middelen kan gewenning optreden.
Tevens geldt dat het geweer pas mag worden gebruikt als de groep uit minimaal 15 exemplaren bestaat,
waarmee wij al een drempel hebben ingebouwd voor de inzet van het alaarste middel, het geweer.

t nttp://www. bi¡ t 2.nl/assets/Handreiking-Faunaschade'2009. pdf
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U stelt dat de schade minimaal en afnemend is. Waarschijnlijk baseert u zich op de schadecijfers die het
Faunafonds jaarlijks in haar jaarverslag ter beschikking stelt. Deze schadecijfers dienen genuanceerd uitgelegd
te worden. Ten eerste is er sinds enkele jaren een financiële drempel om schade uitgekeerd te krijgen. Zo dient
men een behandelbedrag te betalen van € 300,00 en wordt een minimaal eigen risico van € 250,00 ingehouden
op de tegemoetkoming in de schade. Voor agrariërs loont het daarom niet meer om een vezoek om een
tegemoetkoming in te dienen, indien de schade niet boven het bedrag van € 550,00 uitkomt. Sinds de invoering
zullen veel lagere schadebedragen daarom niet meer worden gemeld waarmee de afrtame van de
tegemoetkomingen over de jaren heen deels zou kunnen worden verklaard. ln werkelijkheid zou er wel eens
geen sprake kunnen zijn van een dalende trend met betrekking tot belangrijke schade aan grasland.

De tweede nuancering die gemaakt moet worden, is dat juist door effectief gebruik van de ontheffing schade
wordt voorkomen, en dat daardoor de kosten laag kunnen blijven. U maakt een vergelijking met provincies waar
afschot niet plaatsvindt, echter niet iedere provincie is gelijk. Zelfs binnen de provincie Utrecht zijn grote
verschillen. ln het Faunabeheerplan Utrecht (2014-20'19) kunt u specifiek voor de Utrechtse situatie nalezen wat
de status van de knobbelzwaan is en het trendverloop van de soort.

Met betrekking tot de door de provincie Utrecht afgegeven ontheffing inzake knobbelzwanen zijn tevens vragen
door Provinciale Staten van Utrecht gesteld. Deze vragen zijn op 16 februari 2016' en 29 maart 2016"
beantwoord. Er is toen ook gevraagd om de ontheffing (deels) in te trekken. Wij hebben dat niet gedaan.

Uw vezoek heeft niet geleid tot nieuwe inzichten in het door ons te hanteren afrrvegingskader tussen het
beschermingsbelang en het belang van de schadebestrijding en bevat voor ons ook geen nieuwe informatie.

Wij zien daarom in uw vezoek geen aanleiding om de verleende ontheffing in te trekken.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Afdeling Uitvoering Fysieke Leefomgeving

2 http://wwwstateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Schriftelijkevragen-art-47/016-20160216-Beantwoording-
schriftelijke-vragen-betreffende-het-serveren-van-zwanen-ingediend-door-de-PvdD-en-50PLUS.pdf
3 http://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Schriftelijke-vragen-arl-471027-2O16O329-Beantwoording-
schriftelijke.vragenover-de-mishandeling-en-het-doden-van-knobbelzwanen-in-een-uiEendign-van-EenVandaag-ingediend-
door-de.Pvd D-en-PW. pdf
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U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt
een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

. Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD".
Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket /
klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;

. Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH
Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding

van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrifi zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt
wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige
voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bearvaarschrift hebben
ingediend. Het vezoek om een voorlopige vooziening richt u aan de voozieningenrechter van de Rechtbank
Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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