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CONVENANT WILDBEHEER MIDDEN -GRONINGEN

Partijen:

1. het Staatsbosbeheer, ten deze vertegenwoord'igd door de heer ir. T. R. Klootwijk in de
hoedanigheid van regiohoofd Staatsbosbeheer Groningen;

en

2. het Waterschap Eemszijlvest, ten deze vertegenwoordigd door de heer prof. mr. A.
van Hall, in de hoedanigheid van voorzitter van het waterschap Eemszijlvest;

en

3. de wildbeheereenheid Duurswold, ten deze vertegenwoordigd door de
heer ing L. de Boer in de hoedanigheid van voorzitter;

en

4 de wildbeheereenheid Harkstede e 0., ten deze vertegenwoordigd door
de heer C E.M.A. van Steenwijk in de hoedanigheid van voorzitter;

en

5. de wildbeheereenheid Meedhuizen e.o., ten deze vertegenwoordigd door
de heer A. E. Blaauw in de hoedanigheid van voorzitter;

en

6. NL TO, ten deze vertegenwoordigd door de heer J Koning in hoedanigheid van vice-
voorzitter;

en

7. de provincie Groningen, ten deze vertegenwoordigd door de heer J. van Dijk in
hoedanigheid als gedeputeerde en tevens handelend als bestuursorgaan als
gemachtigde van de Commissaris der Koningin in Groningen;

hierna aangeduid als de partijen, komen het volgende overeen

Titel I algemene bepalingen

artikel 1:
1. Het convenant is van toepassing binnen de begrenzing zoals aangegeven op de bij
dit convenant behorende kaartbijlage
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2. Het basisdocument Wildbeheer Midden-Groningen fungeert als nadere toelichting
voor dit convenant en is als zodanig als bijlage aan dit convenant toegevoegd.

artikel 2
1. Onder natuurgebied wordt in dit convenant ieder terrein gelegen binnen de in artikel 1
lid 1 bedoelde begrenzing verstaan, dat in eigendom dan wel in beheer is bij het
Staatsbosbeheer, het waterschap Eemszijlvest of de provincie Groningen en waar het
streven gericht is op ontwikkeling, herstel of behoud van natuurwaarden, alsmede het
Schild meer.
2. Onder natuurontwikkelingsgebied wordt in dit convenant ieder terrein gelegen binnen
de artikel 1 lid 1 bedoelde begrenzing verstaan, dat bij de vaststelling van het Gebieds-
perspectief Midden-Groningen op 16 februari 1994 als zodanig is aangeduid op de bij
het Gebiedspersdpectief behorende kaart.

artikel 3:
1. Er wordt een overlegplatform ingesteld, bestaande uit een voorzitter en twee
vertegenwoordigers van de grondgebruikers en één vertegenwoordiger van elk van de
navolgende partijen: Staatsbosbeheer, Waterschap Eemszijlvest, de wildbeheereen-
heden en de provincie Groningen.
2. De in lid 1 genoemde partijen wijzen ieder de vertegenwoordiger(s) uit hun midden
aan.
3 Het overlegplatform zal worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Deze
voorzitter zal in onderling overleg door de betrokken partijen worden benoemd.
4. Vanuit de Wildschadecommissie (WICO) wordt één adviseur aan het overlegplatform
toegevoegd.
5. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij het staken der
stemmen beslist de voorzitter.
6. Leden in het overlegplatform die geen zitting hebben uit hoofde van dan wel als
rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid, komen in
aanmerking voor de vergoedingsregeling zoals die is opgenomen in de "Verordening
vergoedingen Gedeputeerden, leden provinciale Staten en Commissies" van de
provincie Groningen

artikel 4:
1. Tot de taken van het overlegplatform behoren:

a. evaluatie, monitoring en rapportage als omschreven in de artikelen 41;
b het beoordelen van de noodzaak tot wijziging van het convenant als omschreven in

artikel 10 lid 1;
c. het adviseren over geschillen met kracht van bindend advies als omschreven in

artikel 10 lid 4;
d. het doen van voorstellen aan de landinrichtingscommissie en of aan terrein-

beherende organisaties over inrichting c.q. beheer van natuurgebieden i.r.t.
wildschade als omschreven in de artikelen 6 lid 3 en lid 4 en 11 lid 4;.

e. het beoordelen van de noodzaak tot het structureel ingrijpen in de stand van in
natuurgebieden aanwezige broedende meeuwen, wilde grauwe ganzen en/of
knobbelzwanen i.v.m. schade aan de landbouw, alsmede t.a.v. structureel ingrijpen
in de stand van in natuurgebieden aanwezige vossen en kraaiachtigen ter
bescherming van natuurwaarden in het landbouwgebied als omschreven in de
artikelen 14 lid 2, 20, 23 lid 2, 26 lid 1 en 29;

f. het doen van inventarisaties en voorstellen m.b.t. de inzet en aanschaf van
verjaag-, afweer- en vangmiddelen als omschreven in artikel 8 lid 3, 4 en 5;

g. zorgdragen voor voorlichting en communicatie over de in dit convenant geregelde
zaken indien dit wenselijk of noodzakelijk is.

2. Ad-hoc zaken betreffende de wildschade worden niet via het overlegplatform
geregeld. Deze zaken worden in onderling overleg door nog nader aan te wijzen
aanspreekpunten van de betrokken partijen geregeld.
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artikel 5
1. Dit convenant wordt door de partijen beschouwd als een overeenkomst naar burgerlijk
recht.
2. Voor een adequate aanpak van ad hoc-zaken wordt een werkbaar vergunningen-
stelsel gehanteerd als omschreven in de artikelen 36, 37 en 38.
3. De artikelen 36, 37 en 38 van dit convenant zijn niet in rechte afdwingbaar .

.
Titel 11 doelstellingen, rechten en verplichtingen

artikel 6:
1. De inrichting en het beheer van natuurgebieden welke zijn gelegen binnen het
natuurontwikkelingsgebied, zoals opgenomen in het door Provinciale Staten op 16-02-
1994 vastgestelde Gebiedsperspectief Midden-Groningen en zijn gelegen binnen de
begrenzing van het convenantsgebied, zal mede gericht zijn op het bieden van interne
fourageermogelijkheden voor ganzen en smienten op een oppervlakte van 70 ha.
2. De inrichting van het natuurontwikkelingsgebied vindt zodanig plaats dat geen open
water in het natuurontwikkelingsgebied direct aan landbouwgronden komt te grenzen,
teneinde schade door inlopende eenden en meerkoeten op die landbouwgronden te
voorkomen. Het overlegplatform doet hiertoe concrete voorstellen aan de
landinrichtingscommissie. Onder open water wordt niet verstaan de voor de
waterbeheersing noodzakelijke aan- en afvoergangen.
3. Getracht zal worden door middel van inrichtingsmaatregelen te voorkomen dat
eenden en meerkoeten via de brede watergangen, vanuit natuurgebieden welke zijn
gelegen binnen het natuurontwikkelingsgebied het landbouwgebied binnen zwemmen
en daar schade veroorzaken aan gewassen. Het overlegplatform doet hiertoe concrete
voorstellen aan de landinrichtingscommissie.
4. De inrichting van natuurgebieden welke zijn gelegen binnen het natuurontwikkelings-
gebied vindt zodanig plaats dat het beschikbaar hebben van 70 ha met fourageer-
mogelijkheden binnen het natuurontwikkelingsgebied niet onmogelijk wordt gemaakt.
Het overlegplatform doet hiertoe concrete voorstellen aan de landinrichtingscommissie.

artikel 7:
1. In alle natuurgebieden vindt geen jacht plaats op trekkende diersoorten; in
natuurgebieden welke gelegen zijn binnen het natuurontwikkelingsgebied wordt
eveneens niet op wilde eenden gejaagd.
2. Schade aan landbouw en natuur moet zoveel mogelijk worden voorkómen. Bij het
desondanks optreden van schade vindt de bestrijding van die schade primair plaats op
de landbouwgronden.
3. Van bejaging of verjaging in natuurgebieden kan slechts sprake zijn wanneer
maatregelen op de landbouwgronden onvoldoende mogelijkheden blijken te bieden om
de belangen van landbouw en of natuur te beschermen en tevens vaststaat dat
maatregelen in het desbetreffende natuurgebied daar wel in redelijke mate aan kunnen
bijdragen.
4. Door bejaging of verjaging in natuurgebieden dient de functie van het terrein niet
wezenlijk te worden aangetast. Dit kan worden bereikt door zonering in tijd en plaats en
afspraken over de frequentie en wijze van bejaging en de daarbij gebezigde middelen.
5. Als uitgangspunt geldt dat jacht in natuurgebieden bij voorkeur plaatsvindt door leden
van de plaatselijke wildbeheereenheden.
6. Met inachtneming van het vermelde in lid 3 en lid 4 vinden in natuurgebieden slechts
ingrepen plaats in de populaties van de diersoorten kokmeeuw, knobbelzwaan, wilde
eend (doch niet in natuurgebieden welke zijn gelegen binnen het natuurontwikkelings-
gebied), meerkoet, zwarte kraai, kauw, ekster, houtduif, fazant, vos, ree, haas, konijn,
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alhier broedende c.q. overzomerende wilde ganzen, verwilderde ganzen en exoten (b.v.
nijlganzen).
7. Indien jachthuurovereenkomsten binnen het natuurontwikkelingsgebied expireren, zal
in principe niet opnieuw jachtverhuur plaatsvinden voorzover het gronden betreft die
intussen ten behoeve van Staatsbosbeheer zijn verworven en als natuurgebied zijn
ingericht. Op uitdrukkelijk verzoek van de zittende huurder kan Staatsbosbeheer hiervan
afwijken. Desgevraagd zal jachtverhuur in ieder geval plaatsvinden wanneer dit
noodzakelijk blijkt te zijn om een bestaand jachtveld bejaagbaar te kunnen houden.
Jachtverhuur zal als overgangsmaatregel dan nog eenmalig voor een periode van 6 jaar
plaatsvinden. Bij de jachtverhuur kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
8. Jacht in natuurgebieden vindt in beginsel plaats op basis van door terreinbeheerders
te verstrekken vergunningen als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder b van de Jachtwet.
Op basis van de evaluatie in het overlegplatform en/of in situaties als in het vorige lid
omschreven, kan hiervan desgewenst met instemming van de direct betrokkenen
worden afgeweken.

artikel 8:
1. Het convenant beoogt geschillen over het oorzakelijk verband tussen de herkomst
van diersoorten en de aangerichte schade uit te sluiten door met name nadere invulling
te geven aan de jachtwettelijke verantwoordelijkheden. De maatregelen ter invulling van
deze verantwoordelijkheden van de partijen zijn in Titel IV aangegeven.
2. Van de grondgebruikers, de jagers en de natuurterreinbeheerders wordt een
inspanning verwacht in het voorkomen en bestrijden van wildschade. Hieronder valt ook
de meldingsplicht van dreigende en of geconstateerde wildschade, afhankelijk van de
situatie, aan de direct betrokkene(n) dan wel aan een van de aanspreekpunten van
betrokken partijen.
3. Het overlegplatform draagt zorg voor inventarisatie van de aanwezige wildafweer-,
verjaag-, en vangmiddelen en komt op grond daarvan met een voorstel over het gebruik
en de inzet van alle beschikbare middelen. Zonodig komt zij tevens tot een voorstel over
de aanschaf van aanvullende middelen.
4. Voorzover aanvullende middelen noodzakelijk worden geacht, zal het overlegplatform
zich inspannen om deze in landinrichtingsverband te laten realiseren, dan wel daarvoor
subsidiegelden beschikbaar te krijgen.
5. Voorzover aanvullende middelen niet overeenkomstig de in het vorige lid omschreven
wijze kunnen worden bekostigd, komt het overlegplatform tot een redelijke verdeling van
de lasten tussen beheerders, jagers en grondgebruikers.

Titel 111 looptijd, wijziging en beëindiging

artikel 9:
1. Het convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt
voor onbepaalde tijd aangegaan.
2. Ook als er geen wettelijke verplichting (meer) bestaat voor vergoeding van
wildschade, blijft het convenant onveranderd tussen partijen van kracht. Een dergelijke
wetswijziging is géén grond voor opzegging van het convenant.
3. Elke partij mag dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden
schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is
opgetreden, dat dit convenant billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen. De
opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de andere partijen en behoort de
verandering in de omstandigheden te vermelden.
4. Onder een zodanige verandering van omstandigheden als bedoeld in het vorige lid
kan niet verstaan worden de inwerkingtreding van de Flora- en Faunawet.
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artikel 10:
1. Het overleg platform bekijkt bij de jaarlijkse evaluatie als bedoeld in artikel 41 of er
aanleiding bestaat om het convenant te wijzigen. Indien het wijziging noodzakelijk acht
neemt het daarover contact op met de partijen.
2. Indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

a. de begrenzing van het convenantsgebied blijkt niet logisch;
b. het convenant blijkt strijdig met het nationale of internationale geschreven en

ongeschreven recht;
c. wanneer een verbod van een afweermiddel dan wel een verjagingsmiddel, of

het niet meer verkrijgbaar zijn ervan ertoe leid dat een partij niet meer aan een
verplichting uit het convenant kan voldoen; •

dan wel onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn dat dit
convenant billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd zullen de partijen over
wijziging van dit convenant in overleg treden.
3. De partijen treden in het in het vorige lid bedoelde overleg, binnen twee maanden
nadat een partij de wens daartoe te kennen gegeven heeft aan de andere partijen.
Het overleg dient zich te richten op het handhaven van de doelstellingen m.b.t.
wildbeheer, zoals die zijn geformuleerd in het Gebiedsperspectie Midden-Groningen en
waarvan een nadere uitwerking heeft plaatsgevonden in het basisdocument Wildbeheer
Midden-Groningen, dat als bijlage bij dit convenant is opgenomen.
4. Alle geschillen in verband met dit convenant, uitgezonderd de geschillen over
wildschade en schadeveroorzakende vogelwetsoorten, worden in eerste instantie
voorgelegd aan het overlegplatform en beslecht met kracht van bindend advies.

Titel IV te treffen maatregelen

wilde ganzen en smienten

artikel 11:
1. Vooralsnog richt Staatsbosbeheer het beheer op ten minste 50 ha van de bestaande
graslandgebieden bij het Schildmeer mede op het bieden van fourageermogelijkheden
voor ganzen en smienten.
2. Staatsbosbeheer draagt in de eindsituatie in het natuurontwikkelingsgebied zorg voor
fourageermogelijkheden voor ganzen en smienten op een oppervlakte van 70 ha.
3. Ten behoeve van fourageermogelijkheden wordt het volgende beheer toegepast:

- Het bieden van voldoende rust;
- Het voldoende open houden van de fourageergebieden;
- Het bieden van een aantrekkelijk gewas door:

* jaarlijks in juni of juli of augustus ruige stalmest (rundermest) over voornoemde 50-
70 ha fourageergebied te verspreiden. De mestgift bedraagt ten minste 10-20 ton
ruige stalmest per ha per jaar en zal verhoogd worden als deze mestgift in de
praktijk onvoldoende blijkt te zijn om een aantrekkelijk gewas tot ontwikkeling te
brengen. Indien onvoldoende ruige stalmest voorradig is, zal een alternatieve
bemesting met een vergelijkbaar effect op de grasgroei plaatsvinden;

* geen beweiding na 1 oktober te laten plaatsvinden;
* het gewas kort de winter in te laten gaan;

- Het creëren 'Van plas-drassituaties in winter en vroege voorjaar in aansliJiting en
aanvulling op de 70 ha fourageergebied.

4. De te realiseren oppervlakte met interne fourageermogelijkheden en het daarbij
toegepaste beheer zal, afhankelijk van de ontstane schade en de verwachte
aantalsontwikkelingen van schade veroorzakende soorten, jaarlijks door het
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overleg platform worden herzien, waarbij als uiteindelijke oppervlakte een maximum van
70 ha geldt.
5. Staatsbosbeheer zal met betrekking tot het beheer bezien of daarbij plaatselijke
boeren kunnen worden ingeschakeld.

overzomerende/broedende wilde ganzen en verwilderde ganzen/exoten

artikel 12:
1. Ter bescherming tegen schade door overzomerende/broedende wilde ganzen en
verwilderde ganzen/exoten vindt door de grondgebruiker in de schadegevoelige
perioden bescherming plaats. van schadegevoelige gewassen zoals wintergraan,
graszaad met een accent op 1e jaars graszaad en grasland met een accent op jong
grasland, door optimaal gebruik te maken van (preventieve) wildafweermiddelen en
daarbij ten minste 2 verschillende middelen - bij voorkeur een combinatie van een
akoestische en een visueel middel - in voldoende aantallen en afwisselend in tijd en
plaats toe te passen.
2. Met het oog op een effectieve schadebestrijding stelt de grondgebruiker de jager tijdig
op de hoogte van het bouwplan en waarschuwt hij deze direct bij optredende schade.
3. Schadegevoelige gewassen worden door de grondgebruiker in de schadegevoelige
perioden minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan kan in onderling
overleg tussen grondgebruiker en jager worden besloten dat de jager deels deze
controle uitvoert.

artikel 13:
1. Overzomerende/broedende wilde ganzen en verwilderde ganzen/ exoten worden
door de jager door middel van het geweer van schadegevoelige gewassen geweerd
voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is.
2. Schadegevoelige gewassen worden door de jager in de schadegevoelige perioden
minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan kan in onderling overleg
tussen jager en grondgebruiker worden besloten dat de grondgebruiker deze controle
uitvoert.

artikel 14:
1. De natuurterreinbeheerder treft maatregelen die gericht zijn op het reduceren van in
natuurgebieden verblijvende verwilderde ganzen/exoten.
2. De in natuurgebieden aanwezige broedpopulaties wilde ganzen worden door de
natuurterreinbeheerder op een zodanig peil gehouden, dat geen belangrijke schade in
het landbouwgebied ontstaat. Een en ander ter beoordeling van het overlegplatform.

wilde eenden en meerkoeten

artikel 15:
1. Ter bescherming tegen schade door wilde eenden vindt door de grondgebruiker in de
schadegevoelige perioden bescherming plaats van schadegevoelige gewassen zoals
koolzaad voor zover. grenzend aan open water of brede watergangen, ingezaaide of
rijpende granen en peulvruchten, ingezaaide mais, vollegrondsgroenten en rijpend
graszaad, door optimaal gebruik te maken van (preventieve) wildafweermiddelen en
daarbij ten minste 2 verschillende middelen -bij voorkeur een combinatie van een
akoestische en een visueel middel - in voldoende aantallen en afwisselend in tijd en
plaats toe te passen.
2. Ter bescherming tegen schade door meerkoeten vindt door de grondgebruiker in de
schadegevoelige perioden bescherming plaats van schadegevoelige gewassen zoals
wintergraan, vollegrondsgroenten, graszaad met een accent op 1e-jaars graszaad en
grasland met een accent op jong grasland, voor zover grenzend aan open water of
brede watergangen, door optimaal gebruik te maken van (preventieve)
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wildafweermiddelen en daarbij ten minste 2 verschillende middelen - bij voorkeur een
combinatie van een akoestische en een visueel middel - in voldoende aantallen en
afwisselend in tijd en plaats toe te passen.
3. Met het oog op een effectieve schadebestrijding stelt de grondgebruiker de jager tijdig
op de hoogte van het bouwplan en waarschuwt hij deze direct bij optredende schade.
4. Schadegevoelige gewassen worden door de grondgebruiker in de schadegevoelige
perioden minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan kan in onderling
overleg tussen grondgebruiker en jager worden besloten dat de jager deels deze
controle uitvoert.

artikel 16:
1. Door de jager wordt gestreefd naar een stand van wilde eenden en meerkoeten die
mede is afgestemd op het landbouwkundig gebruik.
2. Wilde eenden en of meerkoeten worden door de jager door middel van het geweer
van schadegevoelige gewassen geweerd voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is.
3. Schadegevoelige gewassen worden door de jager in de schadegevoelige perioden
minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan kan in onderling overleg
tussen jager en grondgebruiker worden besloten dat de grondgebruiker deze controle
uitvoert.

artikel 17:
1. Daar waar daar aanleiding toe bestaat en voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is, treft
de natuurterreinbeheerder maatregelen die er op gericht zijn te voorkomen dat een
directe inloop van wilde eenden en of meerkoeten vanuit natuurgebieden naar de
landbouwgronden plaatsvindt.
2. De natuurterreinbeheerder biedt, met inachtname van artikel 7 lid 3, mogelijkheden tot
bejaging en verjaging van wilde eenden en meerkoeten in natuurgebieden voorzover dat
bijdraagt aan het voorkomen en of beperken van belangrijke schade op landbouw-
gronden in de directe omgeving. Dit geldt niet voor bejaging en verjaging van wilde
eenden in de natuurgebieden die gelegen zijn binnen het natuurontwikkelingsgebied.

meeuwen

artikel 18:
1. Ter bescherming tegen schade door kokmeeuwen vindt door de grondgebruiker in de
schadegevoelige perioden bescherming plaats van schadegevoelige gewassen zoals
kiemende en opkomende granen, door optimaal gebruik te maken van (preventieve)
wildafweermiddelen en daarbij ten minste 2 verschillende middelen - bij voorkeur een
combinatie van een akoestische en een visueel middel - in voldoende aantallen en
afwisselend in tijd en plaats toe te passen.
2. Met het oog op een effectieve schadebestrijding stelt de grondgebruiker de jager tijdig
op de hoogte van het bouwplan en waarschuwt hij deze direct bij optredende schade.
3. Schadegevoelige gewassen worden door de grondgebruiker in de schadegevoelige
perioden minimaal 2 keer per week gecontroleerd. Ir"!afwijking hiervan kan in onderling
overleg tussen grondgebruiker en jager worden besloten dat de jager deels deze
controle uitvoert.

artikel 19:
1. Kokmeeuwen worden door de jager door middel van het geweer van
schadegevoe/ige gewassen geweerd voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is.
2. Schadegevoelige gewassen worden door de jager in de schadegevoelige perioden
minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan kan in onderling overleg
tussen jager en grondgebruiker worden besloten dat de grondgebruiker deze controle
uitvoert.
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artikel 20:
Als vaststaat, dit ter beoordeling van het overlegplatform, dat een broedpopulatie
kokmeeuwen vanuit een natuurgebied belangrijke schade veroorzaakt of dreigt te gaan
veroorzaken, wordt door de natuurterreinbeheerder ingegrepen in de populatie.

zwanen

artikel 21:
1. Ter bescherming tegen schade door zwanen vindt door de grondgebruiker in de
schadegevoelige perioden bescherming plaats van schadegevoelige gewassen zoals
granen, koolzaad, graszaad met een accent op 1e-jaars graszaad en grasland met een
accent op jong grasland, door optimaal gebruik te maken van (preventieve)
wild afweermiddelen en daarbij ten minste 2 verschillende middelen -bij voorkeur een
combinatie van een akoestische en een visueel middel - in voldoende aantallen en
afwisselend in tijd en plaats toe te passen.
2. Met het oog op een effectieve schadebestrijding stelt de grondgebruiker de jager tijdig
op de hoogte van het bouwplan en waarschuwt hij deze direct bij optredende schade.
3. Schadegevoelige gewassen worden door de grondgebruiker in de schadegevoelige
perioden minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan kan in onderling
overleg tussen grondgebruiker en jager worden besloten dat de jager deels deze
controle uitvoert.

artikel 22:
1. Knobbelzwanen worden door de jager door middel van het geweer van
schadegevoelige gewassen geweerd voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.
2. Schadegevoelige gewassen worden door de jager in de schadegevoelige perioden
minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan kan in onderling overleg
tussen jager en grondgebruiker worden besloten dat de grondgebruiker deze controle
uitvoert.
3. Indien noodzakelijk wordt door de wildbeheereenheid een actieplan opgesteld dat
zich richt op het verminderen van het broedsucces van knobbelzwanen, door het rapen

.,.·ofschudden van eieren.

artikel 23:
1. De natuurterreinbeheerder biedt rust aan de zwanen in natuurgebieden.
2. De natuurterreinbeheerder grijpt binnen het natuurgebied in de broedpopulatie van
knobbelzwanen in, wanneer zich daar een substantieel aandeel van de totale
broedpopulatie in het convenantsgebied bevindt en ingrijpen tevens noodzakelijk is ter
voorkoming van belangrijke schade. Dit ter beoordeling van het overlegplatform.

kraaiachtigen, houtduiven en fazanten

artikel 24:
1. De grondgebruiker behandelt zaaizaad zoals dat van granen, rnais, koolzaad,
peulvruchten, boomzaden en bloemzaden, ter bescherming tegen schade door
kraaiachtigen en of houtduiven en of fazanten, met een daarvoor toegestaan en
verkrijgbaar vogelafweermiddel. Behandeling van het zaaizaad is niet vereist voor de
grondgebruiker die de biologische produktiemethode toepast.
2. Ter bescherming tegen schade door kraaiachtigen en of houtduiven en of fazanten
vindt door de grondgebruiker in de schadegevoelige perioden bescherming plaats van
schadegevoelige gewassen zoals ingezaaide of opkomende of rijpende granen,
graszaad, mals, boomzaden, bloemzaden, bloem- en bladknoppen, koolzaad al dan niet
in het zwad, peulvruchten, vollegrondsgroenten en fruit, door optimaal gebruik te maken
van (preventieve) wildafweermiddelen en daarbij ten minste 2 verschillende middelen
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-bij voorkeur een combinatie van een akoestische en een visueel middel - in voldoende
aantallen en afwisselend in tijd en plaats toe te passen. Ter bescherming van
kapitaalsintensieve teelten zoals boomzaden, bloemzaden, vollegrondsgroenten, fruit en
bloembollen wordt door de grondgebruiker een afschermmiddel toegepast, zoals
acryldoek, net, plastic.
3. Kuilbulten worden, ter bescherming tegen schade door kraaiachtigen en of fazanten,
door de grondgebruiker voorzien van beschermzeilen of een gronddek.
4. Met het oog op een effectieve schadebestrijding stelt de grondgebruiker de jager tijdig
op de hoogte van het bouwplan en waarschuwt hij deze direct bij optredende schade.
5. Schadegevoelige gewassen en of teelten worden door de grondgebruiker in de
schadegevoelige perioden minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan
kan in onderling overleg tussen grondgebruiker en jager worden besloten dat de jager
deels deze controle uitvoert.

artikel 25:
1. Door de jagers wordt gestreefd naar een stand van kraaiachtigen, houtduiven en
fazanten die mede is afgestemd op het landbouwkundig gebruik.
2. Kraaiachtigen, houtduiven en fazanten worden door de jager door middel van het
geweer van schadegevoelige gewassen geweerd voor zover dit redelijkerwijs mogelijk
is. Indien noodzakelijk wordt eveneens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
fazanten door middel van het inrichten van voerplaatsen, van schadegevoelige
gewassen te weren.
3. Schadegevoelige gewassen en of teelten worden door de jager in de
schadegevoelige perioden minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan
kan in onderling overleg tussen jager en grondgebruiker worden besloten dat de
grondgebruiker deze controle uitvoert.
4. In het landbouwgebied worden, ter voorkoming of bestrijding van belangrijke
landbouwschade en of ongewenste aantoonbare predatie van Rode Lijst-soorten,
ekster- en of kraaienvangkooien ingezet.

artikel 26:
1. De natuurterreinbeheerder biedt, met inachtname van artikel 7 lid 3, de mogelijkheden
tot bejaging en verjaging en tot het gebruik van ekster- en of kraaienvangkooien, in de
natuurgebieden, als dit voor een effectieve inzet van deze vangkooien noodzakelijk is
ter voorkoming of bestrijding van belangrijke landbouwschade en of, dit ter beoordeling
van het overlegplatform, ongewenste aantoonbare predatie van Rode Lijst-soorten in
het landbouwgebied.
2. De natuurterreinbeheerder biedt, met inachtname van artikel 7 lid 3, de mogelijkheden
om met gebruikmaking van het geweer grote kauwen- en of kraaien- en of duiven- en of
fazantenconcentraties in natuurgebieden te weren in de perioden dat er in de directe
omgeving van de concentratieplaats schadegevoelige gewassen en of teelten verbouwd
(gaan) worden. Daarnaast biedt de natuurterreinbeheerder de mogelijkheid om bejaging
van fazanten in natuurgebieden toe te staan, voor zover dat bijdraagt aan het bereiken
van een stand die mede in overeenstemming is met het landbouwkundig gebruik in de
omgeving.

vossen

artikel 27:
Pluimvee en óf jonge landbouwhuisdieren worden, indien redelijkerwijs mogelijk, ter
bescherming tegen de vos, gedurende de avond en nacht door de grondgebruiker
binnengehouden of voldoende afgeschermd.
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artikel 28:
De jager bejaagt de vos door middel van het geweer en of vangkooien en of
kunstbouwen.

:

artikel 29:
De natuurterreinbeheerder biedt, met inachtname van artikel 7 lid 3, de mogelijkheden
om in het natuurgebied in te grijpen in de vossenstand door het gebruik van vossen-
vangkooien en of kunstbouwen en of afschot. Deze mogelijkheden worden slechts
geboden in geval van predatie van jonge landbouwhuisdieren en, dit ter beoordeling van
het overlegplatform, om ongewenste aantoonbare predatie van Rode Lijst-soorten in het
landbouwgebied tegen te gaan.

1
I
1
I

1
I

reeën

artikel 30:
1. Ter bescherming tegen schade door reeën, vindt door de grondgebruiker in de
schadegevoelige perioden bescherming plaats van schadegevoelige gewassen zoals
granen, graszaad, mais, koolzaad en jonge suikerbieten, door optimaal gebruik te
maken van (preventieve) wildafweermiddelen en daarbij ten minste 2 verschillende
middelen -bij voorkeur een combinatie van een akoestische en een visueel middel - in
voldoende aantallen en afwisselend in tijd en plaats toe te passen. Ter bescherming van
kapitaalsintensieve gewassen en of teelten zoals siergewassen en groenten in de volle
grond, fruitbomen, aardbeien, bloembollen, boomkwekerijprodukten en jonge aanplant
van snelgroeiend hout vindt door de grondgebruiker bescherming van de gewassen en
of teelten plaats, door het plaatsen van een afdoende (electrisch) raster dan wel door
het aanwenden van andere afschermmiddelen zoals acryldoek, net, plastic en
manchetten.
2. Met het oog op een effectieve schadebestrijding stelt de grondgebruiker de jager tijdig
op de hoogte van het bouwplan en waarschuwt hij deze direct bij optredende schade.
3. Schadegevoelige gewassen en of teelten worden door de grondgebruiker in de
schadegevoelige perioden minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan
kan in onderling overleg tussen grondgebruiker en jager worden besloten dat de jager
deels deze controle uitvoert.

artikel 31:
1. Door de wildbeheereenheid wordt een afschotplan voor reeën opgesteld, op basis
waarvan het afschot wordt gerealiseerd. Daarbij wordt gestreefd naar een mede op het
landbouwkundig gebruik afgestemde reewildstand.
2. Schadegevoelige gewassen en of teelten worden door de jager in de
schadegevoelige perioden minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan
kan in onderling overleg tussen jager en grondgebruiker worden besloten dat de
grondgebruiker deze controle uitvoert.

artikel 32:
De natuurterreinbeheerder zal, met inachtname van artikel 7 lid 3, in de natuurgebieden
een deel van het reeënafschot door de jager laten plegen om het afschotplan te
realiseren, indien aannemelijk is gemaakt dat realisatie van het afschotplan elders niet
lukt of niet doelmatig is, maar wel van belang is om schade te voorkomen.

hazen en konijnen

artikel 33:
Voor hazen en konijnen zijn de acties van de grondgebruiker vermeld in artikel 30 van
overeenkomstige toepassing.
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artikel 34:
1. Door de jager wordt een hazen- en konijnenstand nagestreefd die mede is afgestemd
op het landbouwkundig gebruik.
2. Hazen en konijnen worden door de jager door middel van het geweer van
schadegevoelige gewassen geweerd voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.
3. Schadegevoelige gewassen en of teelten worden door de jager in de
schadegevoelige perioden minimaal 2 keer per week gecontroleerd. In afwijking hiervan
kan in onderling overleg tussen jager en grondgebruiker worden besloten dat de
grondgebruiker deze controle uitvoert.

artikel 35:
De natuurterreinbeheerder laat, met inachtname van artikel 7 lid 3, konijnen fretteren of
laat afschot plegen van konijnen en of hazen in de natuurgebieden waar deze dieren
zich concentreren, indien de concentratieplaatsen zich bevinden nabij landbouwgronden
waarop schadegevoelige gewassen worden verbouwd dan wel verbouwd gaan worden.

Titel V vergunningverlening

artikel 36:
1. De provincie zet zich er voor in dat, indien van toepassing, de vergunningen vermeld
in artikel 37 en in artikel 38 worden verstrekt onder voorbehoud dat de verstrekking op
grond van afweging van belangen, dan wel een rechterlijke uitspraak, geen doorgang
zal kunnen vinden.
2. De provincie zal in beginsel vergunningen op voorhand verlenen, wanneer de
noodzaak daartoe op basis van eerder opgedane ervaringen en of onderbouwde
verwachtingen voldoende aannemelijk is gemaakt.
3. Van vergunningverlening op voorhand kan slechts sprake zijn als voldaan is aan de
volgende criteria:
a. de schadebestrijding dient gecoördineerd en planmatig plaats te vinden;
b. er moet een inzicht worden gegeven in de schadeproblematiek en de optredende

knelpunten;
c. de oplossingsrichtingen behoren te worden aangegeven;
d. de werkwijze waarlangs men de oplossing van de knelpunten wil bereiken dient

duidelijk te zijn en behoort zorgvuldig te zijn uitgewerkt.
4. De provincie brengt géén leges in rekening bij de behandeling van vergunning-
aanvragen in het kader van de Jachtwet; de bestaande legesheffing bij Vogelwet-
verqunninqen blijft gehandhaafd.

artikel 37:
1. Aangezien in het convenantsgebied wijdbeheereenheden actief zijn en in het
"Basisdocument Wildbeheer Midden-Groningen", dat als bijlage bij dit convenant is
opgenomen, een inzicht wordt geboden in de schadeproblematiek en knelpunten met
betrekking tot een aantal soorten waarbij tevens de oplossingsrichtingen zijn
aangegeven, kunnen wildbeheereenheden bij eventule vergunningaanvragen met
betrekking tot de volgende vergunningen volstaan met een uitwerking van het in artikel
36 lid 3 onder d vermelde criterium:
- vergunning 'ex art. 53 Jachtwet voor de jacht op smienten en of meerkoeten en of wilde

eenden in de gesloten tijd en tot hooguit 1 uur ná zonsondergang;
- vergunning ex art. 53 Jachtwet voor het gebruik van vangkooien voor eksters en of

kauwen en of kraaien;
- vergunning ex art. 10 Vogelwet voor afschot van knobbelzwanen.
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2 Indien de uitwerking van het in artikel 36 lid 3 onder d vermelde criterium met
betrekking tot de in het vorige lid vermelde vergunningen naar het oordeel van de
provincie in voldoende mate heeft plaatsgevonden, zullen deze vergunningen
desgevraagd in beginsel op voorhand aan de wildbeheereenheid worden verleend.
3, Om een adequaat ingrijpen mogelijk te maken in de natuurgebieden die niet voor de
jacht verhuurd zijn om redenen van natuurbehoud, zal op grond van
artikel 2 van de beschikking van de minister van Landbouw en Visserij van 27 juli 1955
nr. J.5247 in beginsel toestemming worden verleend aan terreinbeheerders om
vergunningen te verlenen als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder b van de Jachtwet. Indien
noodzakelijk zal dit gebeuren in combinatie met een ontheffing afmetingen jachtvelden.

artikel 38:
1. De volgende vergunningen zullen desgevraagd in beginsel op voorhand worden
verleend als de noodzaak daartoe bij de jaarlijkse evaluatie naar voren komt en de
vergunningaanvraag vergezeld gaat van een nadere uitwerking in een schade-
bestrijdingsplan wat naar het oordeel van de provincie voldoende tegemoet komt aan
het bepaalde in artikel 36 lid 2 en 3:
- vergunning ex art. 53 Jachtwet voor de jacht op wilde ganzen en of roeken in de

gesloten tijd alsmede voor de jacht op andere kraaiachtigen en houtduiven op
onbejaagbare locaties en tot hooguit 1 uur ná zonsondergang;

- vergunning ex art. 53 Jachtwet voor afschot van hazen en of konijnen en of vossen, al
dan niet met gebruikmaking van kunstlicht;

- vergunning ex art. 10 Vogelwet voor afschot van kokmeeuwen en of voor het verstoren
van hun legsels en of voor het verstoren van legsels van knobbelzwanen;

- vergunning ex artikel 12 Natuurbeschermingswet om jacht mogelijk te maken in
Natuurbeschermingswet-gebieden.

2. Met betrekking tot vergunningen voor de jacht op reeën blijft de huidige procedure
gehandhaafd.

Titel VI afhandeling van wildschade

artikel 39:
1. Schadegevallen worden ter advisering aan de Wildschadecommissie (WleO)
voorgelegd.
2. Een WleO-advies wordt binnen 3 maanden uitgebracht, tenzij de schadebepaling niet
binnen die termijn mogelijk was.
3. Het WleO-advies wordt binnen één maand door de aansprakelijk gestelde partij(en)
opgevolgd.

artikel 40:
1. Schade welke ontstaat door wilde eenden komt ten laste van Staatsbosbeheer indien
partijen de maatregelen als genoemd in artikel 15 en 16 in voldoende mate hebben
uitgevoerd en deze schade ook niet ten laste van een ander dient te komen, zulks ter
beoordeling van de Wildschadecommissie. Hierbij worden de richtlijnen van het
Jachtfonds gehanteerd, d.w.z. alleen wanneer sprake is van bedrijfsmatige schade aan
de landbouw die bovendien hoger is dan f 250,--.
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Titel VII monitoring en evaluatie

artikel 41:
1. Het overlegplatform zal de uitvoering en werkin~ van dit convenant jaarlijks evalueren.
Ten behoeve van een zinvolle en volledige evaluatie is het van belang dat de in het
lopende jaar uitgevoerde acties, uitzonderlijke omstandigheden of opvallende zaken
zoveel mogelijk door betrokkenen worden bijgehouden.
2. Het overlegplatform draagt zorg voor de monitoring van gegevens omtrent het
wildbeheer.
3. Door het overlegplatform vindt een jaarlijkse schriftelijke rapportage plaats aan de
partijen bij dit convenant. Deze rapportage bevat in ieder geval verslag van:
- opgetreden wildschade (omvang, periode, diersoort, gewas, behandeling WICO, wijze

van financiële afwikkeling);
- de doorlopen procedures en de daarbij opgetreden knelpunten;
- effecten van de genomen maatregelen (gebieden met fourageermogelijkheden, ver- en

bejaging);
- wezenlijke veranderingen in aantalsontwikkelingen van diersoorten en in het

grondgebruik.

artikel 42:
Dit convenant kan worden aangehaald als "Convenant wildbeheer Midden-Groningen".
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i Orv~ekend te Groningen in achtvoud d.d. 2 juni 1997

~~ Staatsbosbeheer,

. -----
, h(:<{ waterschap Eemszijlvest,

;'f~ wildbeheereenheid Duurswold,

" ..,

Cil- wiidbeheereenheid Harkstede e.o.,

:NlTO,

pc wildbeheereenheid Meedhuizen e.o.,

~e Commissaris van de Koningin in Gr
;edeputeerde Staten van Groningen,
roor deze de gedeputeerde J. van Dijk,

=e Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserï,
(oor deze de directeur Noord ir. D.P. Visser

~----
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