Vraag GL naar aanleiding van plan van aanpak kieviet door collectief Eemland: Graag zouden we van
het college willen horen wat zij van dit voorstel vinden en op welke wijze de vragen van dit collectief
(Eemland) beantwoord zal worden en welke ruimte gezien wordt hier (financiële) steun aan te geven.

Als antwoord op technische vraag/informatievraag:
Provincie Utrecht heeft in het kader van het collectief agrarisch natuurbeheer jaarlijkse
gesprekken met de Utrechtse agrarische collectieven, waaronder collectief Eemland. Het
plan van aanpak kievit is op 15 november jl. met hen besproken, met als conclusie dat de
kievit beheermaatregelen kunnen worden meegenomen in hun uitbreidingsaanvraag 2019.
Zoals ook in de begroting is aangegeven heeft Rijk extra middelen beschikbaar gesteld (POP geld). Via het IPO
wordt dit provinciaal verdeeld. De Provincie Utrecht wil deze middelen koppelen aan agrarisch

natuurbeheer voor weidevogels o.a. in het Eemland.
Vraag GL: Is er vanuit de wet Natuurbescherming al naar gekeken is in het kader van
mogelijke ontheffingsaanvragen voor het fort Hondswijk?
Bijgaand de beschikking die is verleend ihkv de Wnb, hoofdstuk soortbescherming (ruimtelijke
ingrepen). De ontheffing is verleend voor 1 deelplan: de sloop van de niet-monumentale opstallen. In
de bijlage het besluit daarover. Tijdens een veldbezoek is aan de initiatiefnemer medegedeeld wat de
randvoorwaarden zijn voor de overige activiteiten, en wat ontheffingplichtig is. Verdere aanvragen zijn
(nog niet) ingediend.

Vraag PvdD (ganzen):
De PvdD wil deze brief graag opwaarderen. In de memo van oktober heeft de gedeputeerde
aangegeven dat: "De rechtbank heeft in de uitspraak van 31 mei 2016 geoordeeld dat het aan deze
ontheffing verbonden voorschrift dat het geweer één uur voor zonsopkomst en één uur na
zonsondergang (schemerperiode) mag worden gebruikt in strijd is met de Vogelrichtlijn." De Raad van
State heeft dit besluit echter vernietigd, en de gedeputeerde geeft aan nu te willen bezien hoe met dit
oordeel om te gaan. De PvdD wil duidelijkheid van de gedeputeerde dat er tussen zonsondergang en
zonsopkomst niet gejaagd zal worden op ganzen.

Nu de ontheffing voor het zomerbeheer (van 1-3 tot 1-11) van de ganzen als gevolg van de uitspraak
van de Raad van State is ingetrokken, zal een nieuwe ontheffing moeten worden verleend voor
uiterlijk 1 maart as. In de tussentijd zal op basis van de ingetrokken ontheffing niet (ook in de
schemering) op ganzen gejaagd worden. Ter voorbereiding op een nieuwe ontheffing zal eerst het
door de Raad van State geconstateerde motiveringsgebrek moeten worden gerepareerd. Hiermee
gaat de provincie samen met de Faunabeheereenheid aan de slag. Vervolgens zal de ontheffing
opnieuw worden verleend, met in achtneming van het provinciale beleid. Overigens heeft de Raad
van State in haar uitspraak van 18 oktober 2017 geoordeeld dat onder de Wet natuurbescherming het
verlenen van een ontheffing voor het gebruik van het geweer in de schemerperiode conform de
Vogelrichtlijn is, in tegenstelling tot bepalingen in de voormalige Flora- en faunawet.

