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Wijzigingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht naar aanleiding van de aanvraag van 10 augustus 2021 van 
Stichting Faunabeheereenheid Utrecht in Renswoude (hierna: de FBE of aanvrager), om toestemming in het kader 
van artikel 3.3, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: de wet).

I. Besluit
Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap 
hebben wij besloten:

- in combinatie met de vigerende ontheffingen of provinciale opdrachten die worden genoemd in bijlage 1, als 
aanvullend voorschrift op te nemen, dat het gebruik van slag- en steekwapens is toegestaan voor het doden 
van in nood verkerende, gewonde grauwe ganzen, verwilderde boerenganzen, kolganzen, Canadese 
ganzen, brandganzen en nijlganzen;

- dit besluit geldt tot uiterlijk 31 december 2025.

II. Omschrijving van de aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het gehele werkgebied van de FBE of het gedeelte hiervan zoals is bepaald in de 
betreffende ontheffing waarvan gebruik wordt gemaakt (bijlage 1). Aanvrager vraagt om aanvullende toestemming 
voor het gebruik van de middelen slag- en steekwapens in combinatie met de vigerende ontheffingen en provinciale 
opdrachten met betrekking tot de soorten grauwe gans, verwilderde boerengans, kolgans, Canadese gans, 
brandgans en nijlgans;.

III. Toetsingskader
In artikel 3.25, eerste lid, van de wet is bepaald dat bij het verlenen van een ontheffing de middelen dienen te worden 
aangewezen die voor het vangen en doden van dieren mogen worden gebruikt. Op grond van het derde lid van ditzelfde 
artikel dienen slechts middelen te worden aangewezen die nadelige gevolgen voor het welzijn van dieren voorkomen, 
dan wel beperken.

In artikel 3.3, vijfde lid, van de wet wordt gesteld dat in een ontheffing voorschriften dienen te worden opgenomen, dan 
wel regels dienen te worden gesteld over onder andere de middelen die worden gebruikt voor het vangen en doden van 
dieren. In artikel 3.9, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb) worden middelen opgesomd die bij 
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algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen. Onder deze middelen vallen geweren, maar ook slag- en 
steekwapens, welke, zoals is bepaald in artikel 3.9, zevende lid, van het Bnb, slechts mogen worden aangewezen voor 
gebruik voor het doden van in nood verkerende, gewonde vogels, door personen die aantoonbaar de nodige kennis en 
vaardigheden bezitten om deze taak humaan en doeltreffend uit te voeren.

In artikel 3.24, eerste lid, van de wet wordt gesteld dat een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt 
voorkomt dat het dier onnodig lijdt.

IV. Toetsing beheer en schadebestrijding
Het verdient de voorkeur om voor het doden van een gewonde gans een vangschot te lossen. Wanneer het geweer 
niet direct voor handen is of het lossen van een vangschot vanuit veiligheidsoogpunt niet direct mogelijk is, bieden 
slag- en steekwapens een passend alternatief voor het doden van in nood verkerende, gewonde dieren. Ter illustratie 
volgen hieronder enkele voorbeeldsituaties:

o Tijdens het uitvoeren van alternatieve en preventieve maatregelen treft een jachtaktehouder een gewonde 
gans aan en heeft geen geweer voorhanden;

o Een jachtaktehouder treft een gewonde gans aan op een locatie waar deze niet gerechtigd is het geweer te 
gebruiken;

o Een gewonde gans wordt een (half) uur na zonsondergang aangetroffen;
o Er wordt een gans vliegend niet dodelijk getroffen en valt op een locatie waar niet zonder gevaar een tweede 

schot kan worden gegeven (bijvoorbeeld nabij een weg of kassen, er is sprake van een verharde 
achtergrond waardoor het risico bestaat op een ricochetschot);

o Een jachthond apporteert een gewonde gans. Om een vangschot te kunnen lossen dient de hond op veilige 
afstand te worden gehouden, en dient de gans op voldoende afstand terug in het veld te worden gelegd 
alvorens over te kunnen gaan tot het lossen van het vangschot.

Slag- en steekwapens mogen slechts worden aangewend door jachtaktehouders die aantoonbaar over de nodige kennis 
en vaardigheden beschikken om deze middelen correct aan te wenden. De FBE heeft ter ondersteuning van 
jachtaktehouders een “Instructie slag- en steekwapens” gedistribueerd via het Faunaregistratiesysteem. Hierin wordt het 
juiste gebruik van slag- en steekwapens toegelicht. Toekomstige jachtaktehouders en zij die de eerdere distributie 
hebben gemist kunnen de instructie inzien via: https://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/ACTUEEL/Publicaties. 
Gebruikers van deze ontheffing dienen hiervan kennis genomen te hebben en de middelen te gebruiken conform deze 
instructie.

V. Conclusie
Gelet op het voorgaande verlenen wij u de gevraagde toestemming voor het gebruik van slag- en steekwapens voor het 
doden van in nood verkerende, gewonde dieren van de soort ganzen van de soorten: grauwe gans, verwilderde 
boerengans, kolgans, Canadese gans, brandgans en nijlgans.

VI. Bezwaar
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 bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. 

https://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/ACTUEEL/Publicaties
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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 bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige 
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

VII. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van het 
besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officielebekendmakingen.nl 

VIII. Overleg en informatie
Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo 
nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.
Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via 
servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311. 

IX. Verzending
Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden aan:

- RUD Utrecht.

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen,

Mevrouw drs. ing. S. Heijblom
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Landelijke Leefomgeving

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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BIJLAGE 1 
Voorschriften en beperkingen verbonden aan het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
d.d. 25 november 2021, nummer Z-WNB-BSB-2021-1441.

Naast de wettelijke voorschriften voortvloeiend uit de Wet natuurbescherming verbinden wij aan dit besluit de 
volgende voorschriften en beperkingen:  

Schadesoort, ontheffingsduur, -periode(n) en tijdstip, locatie en preventieve maatregelen.

1. Toestemming wordt verleend aan: Stichting Faunabeheereenheid Utrecht te Renswoude.

2. De toestemming geldt voor het doden met behulp slag- en steekwapens van in nood verkerende, gewonde dieren 
van de soorten grauwe gans, verwilderde boerengans, kolgans, Canadese gans, brandgans en nijlgans in 
combinatie met onderstaande ontheffingen en provinciale opdrachten:

- Z-FF-ONT-2014-1246 (81163F55) - Nijlgans, verwilderde gedomesticeerde gans - Voorkoming van 
belangrijke schade aan gewassen - Sluizencomplex Hagestein;

- Z-FF-ONT-2014-5884 (810DB1C5) - grauwe gans - Veiligheid van het luchtverkeer - zone binnen 10 km van 
de luchthaven Schiphol;

- Z-FF-ONT-2015-0399 (817FA622) - grauwe gans, brandgans - Voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen – Werkgebied FBE;

- Z-FF-ONT-2015-1418 (814F0FF5) - brandgans - Voorkoming van belangrijke schade aan gewassen - 
Werkgebied FBE;

- Z-FF-ONT-2015-1420 (814B57B7) - kolgans - Voorkoming van belangrijke schade aan gewassen - 
Werkgebied FBE;

- Z-WNB-BSB-2017-0108 (81A9341B) - grauwe gans, verwilderde gedomesticeerde gans - Voorkoming 
belangrijke schade aan gewassen - Werkgebied FBE;

- Z-WNB-BSB-2018-0284 (81C9E755) - grauwe gans - Voorkoming van belangrijke schade aan gewassen - 
Werkgebied FBE;

- Z-WNB-BSB-2018-0546 (81CDA8E1) - grauwe gans, Canadese gans, verwilderde gedomesticeerde gans - 
Veiligheid van het luchtverkeer - Grens Schiphol Beheer;

- Z-WNB-BSB-2019-0249 (81F443DF) - brandgans - Voorkoming van belangrijke schade aan gewassen - 
Werkgebied FBE;

- Z-WNB-BSB-2020-0437 (820C2A2D) - diverse soorten gans - Voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen - Percelen nabij de C.H. Letschertweg, Oudenrijn/Strijkviertel te Utrecht;

- 2005REG0012851 - Nijlgans, verwilderde gedomesticeerde gans - Voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen - Werkgebied FBE;

3. Deze toestemming geldt voor de jaarlijkse periodes die zijn bepaald in bovenstaande ontheffingen of provinciale 
opdrachten, gedurende het gehele etmaal, tot uiterlijk 31 december 2025.

4. De gebruiker van deze toestemming gebruikt de betreffende middelen conform het getoonde in de “Instructie 
slag- en steekwapens”, welke is in te zien via: https://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/ACTUEEL/Publicaties.

5. Deze toestemming geldt voor het gehele werkgebied van de FBE of het gedeelte daarvan zoals bepaald in de 
vigerende ontheffing in combinatie waarmee deze toestemming wordt gebruikt.

6. Door gebruikmaking van deze toestemming verklaart gebruiker kennis te hebben genomen van de inhoud van op 
deze ontheffing van toepassing zijnde Gebruikersvoorschriften ontheffinggebruiker, Algemene voorschriften bij 
ontheffingen aan de Stichting Faunabeheereenheid Utrecht in het kader van de Wet natuurbescherming, en de 
Begrippenlijst, zoals deze van toepassing zijn op het moment dat van deze ontheffing gebruik wordt gemaakt. 
Deze stukken zijn te raadplegen zijn via de website www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/ACTUEEL/Publicatie en 
worden hier als herhaald en ingelast beschouwd.

https://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/ACTUEEL/Publicaties
http://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/ACTUEEL/Publicatie

