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Provinciale Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij in hun vergadering van 18 november 2005 hebben besloten als volgt:
gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 27 september 2005, statenkenmerk
G-50, afdeling Groen, reg.nr. 2005/44582, inzake het vaststellen van een wijziging van de Verordening
beheer en schadebestrijding dieren Limburg;
gelet op artikel 65, vierde lid van de Flora- en faunawet (Stb. 1998, 402)
gelet op het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (Stbl. 2000, nr. 521, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 10 september 2004, Stbl. 2004, nr 501);
gelet op het met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overeengekomen Beleidskader
Faunabeheer ganzen en smienten (brief aan GS d.d. 11 februari 2004);
gehoord het Faunafonds;
besluiten:
Vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening beheer en schade bestrijding dieren Limburg:
Artikel I
De Verordening beheer en schadebestrijding dieren Limburg (Prov. Blad 2002, nr. 49) laatstelijk gewijzigd
bij besluit van Provinciale Staten d.d. 15/16 juli 2004 (Prov. Blad 2004, 83) en gewijzigd bij besluit van
Gedeputeerde Staten d.d. 9 november 2004 (Prov. Blad 2004, 116), wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 3, derde lid, komt te luiden:
3. Het bepaalde in lid 2 geldt niet voor de diersoorten grauwe gans, rietgans, kolgans en smient in het als
Foerageergebied ganzen en smienten aangemerkte gebied zoals weergegeven op de kaarten
1 t/m 4 van bijlage 2, gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april.
B. Artikel 5 komt te luiden:
Deze verordening treedt in werking na bekendmaking in het Provinciaal Blad en is geldig tot en met
31 december 2010.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking op 30 december 2005.
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Toelichting
Bij besluit van 11 oktober 2002 hebben Provinciale Staten een Verordening beheer en schadebestrijding
dieren Limburg vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk dat grondgebruikers een aantal met
name genoemde beschermde inheemse diersoorten opzettelijk mogen verontrusten (verjagen) ter
voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. Bij besluit van 15/16 juli 2004 is de verordening
aangepast in verband met het opnemen van foerageergebieden ganzen en smienten.
Het verjagen van ganzen en smienten is niet toegestaan gedurende de maanden oktober t/m maart in
vier gebieden die zijn aangemerkt als foerageergebied ganzen en smienten.
Op 5 juli 2005 zijn de faunabeheerplannen van de drie Limburgse faunabeheereenheden door
Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Op basis van deze goedgekeurde faunabeheerplannen zijn
ontheffingen verleend van het verbod om beschermde inheemse diersoorten te mogen doden ter
voorkoming van schade. Met deze ontheffingen wordt de mogelijkheid geboden om maatwerk te leveren
bij het doden van beschermde dieren, uitsluitend ter bescherming van de in de wet genoemde belangen.
De Verordening beheer en schadebestrijding dieren Limburg biedt een algemene vrijstelling van het
verbod om beschermde diersoorten te verjagen, ter voorkoming van belangrijke schade. Het verjagen
geschiedt meestal door inzet van akoestische en visuele middelen zoals knalapparaten en schriklinten.
De verordening biedt samen met de hiervoor aangehaalde ontheffingen en de eveneens op 5 juli 2005
gegeven aanwijzing ex. artikel 67 Flora- en faunawet (doden onbeschermde dieren), het complete
instrumentarium dat nodig is om adequaat te kunnen optreden ter voorkoming van schade.
De verordening kent een looptijd tot 31 december 2005. Aangezien het verjagen van beschermde
inheemse diersoorten die belangrijke schade aan gewassen kunnen toebrengen een belangrijk
instrument is in de landbouw ter voorkoming van schade, wordt de looptijd van de verordening verlengd
tot en met 31 december 2010. Daarvoor is wijziging van artikel 5 van de verordening nodig. Van de
gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de redactie van artikel 3 van de verordening aan te passen naar
aanleiding van een eerdere wijziging van de verordening.

Provinciale Staten voornoemd,
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mr. J.B.J.M. Stijnen.

