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Besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen (na besiuit op bezwaar) op het verzoek van de 
stichting Faunabeheereenheid Groningen van 21 aprii 2016 om een vergunning in het kader 
van de Wet natuurbescherming (Wnb) 

Aanvraag en procedureverioop 
De aanvraag betreft het reduceren van aantallen zomerganzen (c.q. verwilderde boerenganzen, 
Nijlganzen en Canadese ganzen en grauwe ganzen) in en nabij het Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied in verband met het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en het 
voorkomen van verstoring van leefgebieden van beschermde soorten. De aanvraag is een uitwerking 
van het Groninger ganzenakkoord van 27 mei 2014 en bestaat uit: een ingevuld aanvraagformulier, 
het 'maatwerkplan zomerganzen Zuidlaardermeergebied 2015-2018', de 'passende beoordeling 
schadebestrijding ganzen Zuidlaardermeergebied', en de 'passende beoordeling schadebestrijding 
koppelvormende ganzen Zuidlaardermeergebied'. 
Op 16 maart 2017 hebben wij een Wnb-vergunning afgegeven (zaaknr. 633401). Tegen dit besluit is 
door 18 rechtspersonen bezwaar gemaakt. 
Conform het provinciale beleid is getracht tot een informele oplossing van de bezwaren te komen. Dit 
is echter niet gelukt en daarom heeft de Commissie rechtsbescherming de ingediende 
bezwaarschriften formeel behandeld. Op 7 november 2017 heeft de Commissie rechtsbescherming 
haar advies uitgebracht. Dit advies is de basis voor het Besluit op bezwaar dat bij deze aangepast 
vergunning hoort. Deze aangepaste vergunning vervangt de vergunning van 16 maart 2017. 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze wet staat onder meer 
dat aanhangige procedures vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet overeenkomstig 
het bepaalde bij en krachtens deze wet worden behandeld (Wnb art. 9.10, lid 1). 

In de Wnb is vastgelegd dat er voor besluiten voor effecten op Natura 2000-gebieden altijd sprake is 
van één bevoegd gezag (art. 1.3 Wnb). Bij deze gebieden geldt dat de Gedeputeerde Staten (GS) van 
de provincie, waarin deze gebieden helemaal of grotendeels liggen, bevoegd zijn. Omdat de effecten 
op Gronings grondgebied plaatsvinden zijn wij bevoegd gezag. 

BESLUIT 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen besluiten: 

gelet op de overwegingen en artikelen 2.7 en 2.8 van de Wnb; 
A. aan de stichting Faunabeheereenheid Groningen, secretariaat, Holtkampen 1, 9481 JT Vries een 

Nbw-vergunning te verlenen voor het reduceren van aantallen zomerganzen; 
B. dat de volgende bijlagen onderdeel zijn van dit besluit: 

• Overwegingen ten aan zien van het besluit (bijlage 1 inclusief bijbehorende overzichtskaarten 
bijlage 2 tm 5); 

• het maatwerkplan zomerganzen Zuidlaardermeergebied 2015-2018; 
• de passende beoordeling schadebestrijding ganzen Zuidlaardermeergebied; 
• de passende beoordeling schadebestrijding koppelvormende ganzen Zuidlaardermeergebied. 

C. aan deze vergunning de volgende voorschriften te verbinden: 

Algemeen 
1. De vergunning is op naam gesteld van de stichting Faunabeheereenheid Groningen en wordt 

tevens geacht mede te zijn verleend aan de personen die de aangevraagde handelingen 
uitvoeren. De stichting Faunabeheereenheid Groningen is redelijkerwijs verplicht alle door of 
namens het bevoegde gezag te geven aanwijzingen onverwijld op te volgen. 

2. De uitvoerders van de aangevraagde activiteiten dienen een (digitale) kopie van de vergunning bij 
zich te hebben en op verzoek te kunnen tonen aan de daartoe bevoegde toezichthouders en/of 
opsporingsambtenaren. 

3. De vergunning is geldig tot 1 oktober 2018. 
4. Uitvoering van de aangevraagde vangactiviteit(en) dient een werkdag van te voren bij ons te 

worden gemeld via www.formdesk.com/provinciegroningen/meldingschadebestrijding 
5. Jaarlijks, uiterlijk 1 november, dient de stichting Faunabeheereenheid Groningen digitaal de 

afschotgegevens (aantal, soort, locatie en tijdstip) van dat jaar aan ons te overleggen. Op basis 
van deze gegevens vindt na het eerste jaar een evaluatie plaats. Naar aanleiding van de 
gegevens en de evaluatie kunnen de voorschiften van deze Nbw-vergunning worden aangepast. 
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6. Het niet naleven van de vergunningsvoorschiriften kan, naast intrekking van de vergunning, 
strafvervolging tot gevolg fiebben. 

Plaats, afstanden 
7. De vergunning wordt verleend voor het uitvoeren van de handeling binnen de deelgebieden zoals 

is aangevraagd (zie overzichtstabel bijlage 1). 
8. In de potentiële leefgebieden van roerdompen waar een verstoringsrisico bestaat (bijlage 4) mag 

geen gebruik worden gemaakt van het geweer. 
9. Bij een opvliegende roerdomp dient men de actie ter plaatse te beëindigen. 
10. Binnen een afstand van 300 meter tot groepen (meer dan 10 exemplaren) kolganzen,  

toendrarietganzen, slobeenden of smienten mag geen gebruik worden gemaakt van het geweer. 
11. Binnen een afstand van 300 meter tot kleine zwanen mag geen gebruik worden gemaakt van het 

geweer. 

Periode, duur, frequentie, intensiteit 
12. Er mag alleen in de periode van 1 februari tot 15 maart op de aangevraagde koppelvormende 

ganzensoorten (soepganzen. Grauwe ganzen, Canadese ganzen en Nijlganzen) worden 
geschoten.. 

13. Soepganzen, Canadeze ganzen en Nijlganzen mogen worden geschoten van 1 april tot 1 oktober. 
14. De vangacties vinden plaats in de maand juni en worden uitgevoerd onder leiding van 

medewerkers van Het Groninger Landschap door een daarin gespecialiseerd bedrijf. 
15. De duur van een vangactie dient zo kort mogelijk te zijn (maximaal 3 uren) om verstoring zoveel 

mogelijk te voorkomen. 
16. Het aantal vangacties en bezoeken waarbij wordt geschoten moet worden geminimaliseerd om 

verstoring zoveel mogelijk te voorkomen(maximaal 1 per dag per deelgebied;; in totaal maximaal 
2 vangacties per deelgebied). 

17. Er dient voldoende tijd tussen de vangacties en bezoeken waarbij wordt geschoten te zitten zodat 
verstoring zoveel mogelijk wordt beperkt en vogels weer terugkeren naar hun leefgebied. (Bij 
vangacties minimaal 3 dagen ertussen en bij bezoeken waarbij wordt geschoten minimaal 1 dag 
ertussen.) 

18. Voorkomen moet worden dat niet direct op hetzelfde moment in alle deelgebieden op 
koppelvormende ganzen wordt geschoten. 

Wijze van jagen 
19. In de natuurbeschermingsgebieden dient bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van een 

geluidsdemper. 
20. Afschot dient bij voorkeur plaats te vinden via aanzitjacht met maximaal 2 geweerdragers. 

Er dient te worden geschoten met een hagelgeweer of kogelbuks met voldoende kaliber zodat de 
kans dat bij een voltreffer het dier in één keer wordt gedood het grootst is en het schieten tot een 
minimum wordt beperkt. 

Gedepii^erde Staten van Groningen: 

21. 

Een digitale kopie van dit besluit is ge-e-maild aan: 
- gemeente@hoogezand-sappemeer.nl 
- gemeente@haren.nl  

kooth@home.nl 
- A.E.de.Winter@landschapsbeheergroningen.nl  

M.Krol@GroningerLandschap.NL 

voorzitter. 

, secretaris. 
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Bijlage 1 OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DIT BESLUIT 

Reikwijdte Wnb-vergunning 
Deze Wnb-vergunning heeft betrekking op de aangewezen Natura 2000-soorten en andere bij wet 
beschermde soorten in het Zuidlaardermeergebied. Deze soorten worden in deze vergunning 
getoetst en beoordeeld op effecten. 

Omschrijvinge aangevraagde activiteiten 
De aangevraagde activiteiten (Wnb-term handelingen) staan in het 'Maatwerkplan zomerganzen 
Zuidlaardermeergebied 2015-2018' en betreffen een uitwerking van het 'Groninger Ganzenakkoord' 
van 27 mei 2014 (bijlage 1 in het maatwerkplan). 
Ze zijn gericht op het reduceren van de grote aantallen verwilderde boerenganzen (soepganzen), 
grauwe ganzen en Ganadeze ganzen (exoot) en Nijlganzen (exoot) die voorkomen in dit gebied en 
zijn nodig in verband met het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en het voorkomen van 
verstoring van leefgebieden van beschermde soorten. 
Dit zal gebeuren door middel van afschot van deze soorten in zowel het natuurbeschermingssgebied 
als omliggende landbouwgronden. Verjagen betekent in de praktijk dat een gans wordt geschoten 
waardoor de anderen wegvliegen/verjaagd worden. In het deelgebied Leinewijk-Wolfsbarge zal tussen 
1 juni en 1 juli (ruiperiode) een (of meerdere) vangacties (vangen en doden) van verwilderde 
boerenganzen worden uitgevoerd. Deze vangactie vindt in opdracht van Het Groninger Landschap 
plaats en wordt uitgevoerd door een een daarin gespecialiseerd bedrijf. 

Overzicht van maatregelen per deelgebied, verantwoordelijkheid, frequentie en periode 
(Zie bijlage 2 Overzichtskaart 1 N2000-beheerplan; Begrenzing van het N2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied, provinciebegrenzing en de polders binnen het gebied.) 

Deelgebied 
(Zie kaart einde 
overwegingen) 

MAATREGEL VERANT
WOORDE
LIJKHEID 

FREQUEN
TIE 

PERIODE 

Oostpolder 
(natuurbescher 
mingsgebied) 

Afschot soepgans, 
Canadese gans en 
Nijlgans. 

Het Groninger 
Landschap 

Meerdere 
malen 

1 apr.-l okt. 

Oostpolder 
(natuur-
beschermingsge 
bied) 

Afschot koppel-
vormende soepganzen, 
grauwe ganzen, 
Canadese ganzen en 
Nijlganzen 

Het Groninger 
Landschap 

meerdere 
malen 

1 feb.-15 
mrt. 

Oost- en 
Onnerpolder 
(landbouwgrond) 

Verjaging en afschot 
soepgans, Canadese 
gans en Nijlgans. 

Grond
eigenaren en 
jachtakte
houders 

Meerdere 
malen 

1 apr.-l okt. 

Oostpolder 
(landbouwgrond 

Afschot koppel-
vormende soepganzen, 
grauwe ganzen, 
Canadese ganzen en 
Nijlganzen 

Grond
eigenaren en 
jachtakte
houders 

Meerdere 
malen 

1 feb.-15 
mrt. 

Onnerpolder 
(landbouwgrond 

Afschot koppel-
vormende soepganzen, 
grauwe ganzen, 
Canadese ganzen en 
Nijlganzen 

Grond
eigenaren en 
jachtakte
houders 

Meerdere 
malen 

1 feb.-15 
mrt. 

Leinewijk/ 
Wolfsbarge 
(natuur-
beschermingsge 
bied) 

Afschot soepgans, 
Canadese gans en 
Nijlgans en wegvangen 
soepganzen 

Het Groninger 
Landschap 

1 of meer 
keer 

1 apr.-l okt. 

Leinewijk/ 
Wolfsbarge 

Afschot koppel-
vormende soepganzen, 

Het Groninger 
Landschap 

Meerdere 
malen 

1 feb.-15 
mrt. 
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(natuur-
beschermingsge 
bied 

grauwe ganzen, 
Canadese ganzen en 
Nijlqanzen 

Leinewijk/ 
Wolfsbarge 
(landbouwgrond) 

Continueren verjaging 
en afschot soepgans, 
Canadese gans en 
Nijlgans. 

Grond
eigenaar en 
jachtakte
houder 

Meerdere 
malen 

1 apr.-l okt. 

Leinewijk/ 
Wolfsbarge 
(landbouwgrond) 

Afschot koppel-
vormende soepganzen, 
grauwe ganzen, 
Canadese ganzen en 
Nijlganzen 

Grond
eigenaar en 
jachtakte
houder 

Meerdere 
malen 

1 feb.-15 
mrt.. 

Deze handelingen staan beschreven in de volgende Wnb (voorheenr Flora- en faunawet) 
aanwijzingen en ontheffing ten behoeve van beheer en bestrijding van schade en zijn daarmee in 
overeenstemming: 

landelijke aanwijzing art. 3.15.en3.16 Wnb (voorheen art.65 Ffw); Min. LNV; Regeling beheer 
en schadebestrijding van dieren (o.a. Canadese gans) geldend vanaf 1 apr2011 tot heden; 
provinciale aanwijzing art 3.18 Wnb (voorheen art. 67 Ffw); Provincie Groningen; 
'Aanwijzingsbesluit Nijlgans en verwilderde boerengans Provincie Groningen' dd 7 juli 2015 
(zaaknr. 580533). 
provinciale ontheffing art 3.17 (voorheen art. 68 Ffw); Provincie Groningen dd 15 dec 2014 
(zaaknr. 524406) aan de Faunabeheereenheid Groningen voor de activiteiten in het door ons 
op 11 nov 2014 goedgekeurde Faunabeheerplan Groningen 20014-2019, onder meer voor 
afschot en verjaging ten behoeve van de bestrijding van schade aa n kwetsbare en overige 
gewassen, van overwinterende grauwe gans, kolgans en brandgans, alsmede voor het 
afschot en het schudden van de eieren van overzomerende grauwe ganzen en 
brandganzen,. 

Doel handelingen 
In het het 'Groninger Ganzenakkoord' van 27 mei 2014 staat dat het doel is: ganzenpopulaties in 
Groningen duurzaam in stand te houden op een niveau waarbij een goed evenwicht wordt gevonden 
tussen de omvang van de van nature voorkomende populaties en de risico's die daarmee 
samenhangen. Concreet betekent dit: 

de schade veroorzaakt door ganzen in zes jaar terug te brengen naar een acceptabel niveau; 
het planmatig reduceren van de populatie zomerganzen tot een accepta bel niveau; 
het planmatig wegnemen van populaties exoten en gedomesticeerde ganzen; 
probleemsituaties tav zomer en/of winterganzen via gebiedsgericht maatwerk aanpakken. 

Hierdoor zal: 
op termijn de noodzaak tot het doden van ganzen voor beheer en schadebestrijding sterk 
verminderen; 
het schudden van eieren na 6 jaar niet meer worden toegepast; en 

- wordt voldaan aan de door Nederland aangegane internationale verplichtingen voor 
trekganzen en in Nederland aanwezige zomerganzen. 

Wettelijk kader 

Wnb 

Artikel 1.11 Algemene zorgplicht 
1 Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 
2 De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor 
een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren 
en planten: 
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 
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c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 
ongedaan maakt. 

Artikel 2.7 Vergunningplicht 
2 Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere 

handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-
gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen 
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat 
gebied is aangewezen. 

3 Gedeputeerde staten verlenen een vergunning als bedoeld in het tweede lid uitsluitend indien is 
voldaan aan: 
a. artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid, wanneer de vergunning betrekking heeft op 

een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-
gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten s ignificante 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, of 

b. artikel 2.8, negende lid, wanneer zij betrekking heeft op andere handelingen dan projecten als 
bedoeld in onderdeel a. 

Artikel 2.8 Andere handelingen 
9 Voor een andere handeling als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, onderdeel b, houden 

gedeputeerde staten bij het verlenen van de vergunning rekening met de gevolgen die de 
handeling kan hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen 
voor dat gebied. 

Artikel 2.3 Beheerpian 
1 Gedeputeerde staten van de provincie waarin een op grond van artikel 2.1 aangewezen Natura  

2000-gebied is gelegen, stellen voor dat gebied een beheerpian vast. 
2 Tot de inhoud van het beheerpian behoort in elk geval een beschrijving van de voor het Natura  

2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen: 
a. nodige instandhoudingsmaatregelen, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid en tweede lid, 

onderdelen b, c en d, en 4, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, van de Vogelrichtlijn en 
artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn en passende maatregelen, bedoeld in artikel 6, 
tweede lid, van de Habitatrichtlijn; 

b. de beoogde resultaten van de maatregelen, bedoeld in onderdeel a. 

Bij de voorbereiding van en besluitvorming over de aanvraag was een eerste beheerpian voor het 
Zuidlaardermeergebied in ontwerp vastgesteld (GS 11 okt2016 zaaknr 655715). De ingediende 
zienswijzen op het ontwerp beheerpian geven geen aanleiding om de in dit geval van toepassing 
zijnde beheerplanaspecten aan te passen. 

Artikel 3.1 Bescherming Vogeirichtiijnsoorten 
1 Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 

bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als b edoeld in het eerste lid 

te vernielen ofte beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
3 Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 

hebben. 
4 Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5 Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Artikel 3.5 Bescherming Habitarichtiijnsoorten 
1 Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen . 

2 Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren, 
3 Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen. 
4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 

te beschadigen of te vernielen. 
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5 Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatriclitlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.10 Bescherming andere soorten 
1 Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van 
de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden ofte vangen; 

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a  
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of 

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 

TOETSING 
Effectbeschrijving 
De aangevraagde handelingen hebben mogelijk negatieve effecten op de aangewezen N2000-
soorten in het Zuidlaardermeergebied. Het gaat daarbij om een combinatie van effecten door 
optische en akoestische verstoring. 
Verstoring heeft geen directe invloed op de fysische kenmerken van een gebied. Een verstoring 
betreft soorten en vindt vaak tijdelijk plaats. Belangrijke parameters van verstoring zijn: de afstand, de 
intensiteit, de duur en de frequentie van de verstoring. 
Er is sprake van significante verstoring als ten gevolge van een handeling de aantallen van een soort 
zoals aangewezen in de N2000-instandandhoudingsdoelstelling afnemen. Daarbij gaat het vaak om 
de oppervlakte en kwaliteit van geschikt leefgebied. 

Optische verstoring 
De aanwezigheid van mensen - al dan niet vergezeld door honden - in een gebied kan leiden tot 
verstoringseffecten van in of nabij het betreffende perceel voorkomende beschermde soorten. Er is 
een groot verschil in verstoringseffect tussen drijfjacht (meerdere jagers die het wild opdrijven), 
drukjacht (één jager die opdrijft), jacht voor de voet, bersjacht (het wild sluipend benaderen) en 
hoogzit- of aanzitjacht. De omvang van de verstoring is met name bij drijfjacht en drukjacht veel 
groter dan bij aanzitjacht of hoogzitjacht (het (verscholen) opwachten van de aanvliegende ganzen 
op of nabij schadepercelen). De aanzitjacht is een vorm van schadebestrijding waarbij het verstorend 
effect met name optreedt op het moment van het schot. Dit kan er toe leiden dat tot op zeer korte 
afstand van de verscholen jager en hond (enkele meters) zelfs zeer verstor ingsgevoelige soorten, 
zoals bijvoorbeeld de Wulp, op een perceel blijven foerageren. Bij verjaging van ganzen via 
aanzitjacht vindt korte optische verstoring plaats, al dan niet vergezeld van akoestische verstoring 
(schoten). Bersjacht en de jacht voor de voet, jacht door één of enkele personen, al dan niet met een 
hond, die door het jachtveld lopen en het wild bejagen, zal qua verstoring daartussenin liggen. 
Volgens opgave aanvrager zal het afschot van zomerganzen voornamelijk via bersjacht en jacht voor 
de voet plaatsvinden. 

Akoestische verstoring 
Het gebruik van het geweer leidt tot akoestische verstoringseffecten van in of nabij het betreffende 
perceel voorkomende beschermde soorten. Het geluidseffect van een geweerschot is te 
karakteriseren als een 'piek-geluid'. Bij gepiekte geluidsverstoring, zoals bij afschot in het kader van 
schadebeheer en bestrijding, treedt bij soorten geen gewenning op omdat de effecten gezien de 
geringe frequentie moeilijk voorspelbaar zijn. Vooral vogelsoorten zijn over het algemeen gevoelig 
voor piekgeluiden. 
Verstoringsafstanden zijn vaak beperkt tot binnen het perceel of hoogstens tot ongeveer 300 meter 
van het schot. Daarna eindigt de verstoring en keren met name vogels vaak weer na een korte 
periode terug. Verstoringsafstanden bij gebruik van geweer blijken hoger te liggen dan bij recreatie 
(Spillings, 1998). 
Uit onderzoek blijkt dat vooral in gebieden waarin veel wordt gejaagd de verstoringsafstand 
toeneemt. Ook hebben de meeste soorten in de voorjaars- en zomerperiode een kortere 
verstoringsafstand dan in de winterperiode (jachttijd). Vooral doortrekkende steltlopers, zoals de 
Grutto zijn extra verstoringsgevoelig omdat zij uit landen komen waar de soort nog wordt bejaagd. 
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Inhoudelijke beoordeling/toetsing instandhoudingsdoelen Zuidlaardermeergebied 

Roerdomp (broedvogel en standvogel) 
De meeste Roerdompen nestelen in grote moerasgebieden in West- en Noord-Nederland. 
Belangrijke gebieden als de Oostvaardersplassen en de Weerribben/de Wieden tellen tientallen 
broedparen. Kleinere aantallen of losse paren broeden in moerasgebieden elders, waaronder 
vennen op de zandgronden. De Nederlandse Roerdompen trekken 's winters deels weg tot in Afrika 
en overwinteren deels in eigen land. Vanwege schutkleur, teruggetrokken gedrag en een verblijf in 
dicht moeras is meestal weinig van de aanwezigheid van Roerdompen te merken. 

De landelijke staat van instandhouding van de Roerdomp is zeer ongunstig. 
De N2000-instandhoudingsdoelstelling voor het Zuidlaardermeergebied is behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 5 paren. Deze 
doelstelling wordt niet gehaald. In het concept N2000-beheerplan voor het Zuidlaardermeergebied 
zijn daarom maatregelen voor verbetering van het leefgebied van de Roerdomp op genomen. Eind 
januari 2016 is Het Groninger Landschap gestart met de uitvoering van het eerste project ter 
verbetering van het leefgebied voor de Roerdomp. 
Geschikt broedgebied is aanwezig in de rietmoerassen, met name aan de oostkant van het meer 
nabij Leinewijk-Kropswolde. Foerageergebieden komen voor in en nabij de Onner- en Oostpolder en 
de polder Leinwijk-Kropswolde. 
De Roerdomp vertoont een gemiddelde verstoringsgevoeligheid (verstoring bij 100-300 m. afstand) 
over het gehele jaar, waarbij de gevoeligste periode voor versto ring in het broedseizoen ligt (half 
maart tot eind juli). 

Ten aanzien van afschot soepganzen, Canadese ganzen en Nijlganzen in de Oost- en Onnerpolder 
en Leinewijk-Wolfsbarge (natuurbeschermingsgebied en landbouwgronden). 
Indirect zorgen minder zomerganzen voor een snellere verbetering van de leefgebieden omdat veel 
zomerganzen het herstel van geplagde rietkragen vertragen. 
De aangevraagde activiteiten veroorzaken tijdelijke verstoring van mogelijk aanwezige roerdompen. 
Om deze verstoring tot een minimum te beperken zodat ze niet meer significant zijn worden de 
volgende mitigerende maatregelen voorgesteld: 
- in de potentie leefgebieden van roerdompen waar een verstoringsrisico bestaat (bijlage 4, kaart 

N2000-beheerplan verstoringsrisico roerdomp) mag geen gebruik worden gemaakt van het 
geweer; 

- het aantal vangacties en bezoeken waarbij wordt geschoten moet worden geminimaliseerd om 
verstoring zoveel mogelijk te voorkomen (maximaal 2 per deelgebied). 

- er dient voldoende tijd tussen de vangacties (minimaal 3 dagen per deelgebied) en de onderlinge 
bezoeken waarbij wordt geschoten (maximaal 1 per dag per deelgebied) te zitten zodat verstoring 
zoveel mogelijk wordt beperkt en vogels weer terugkeren naar hun leefgebied. 

- de duur van een vangactie dient zo kort mogelijk te zijn (maximaal 3 uren) om verstoring zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

- maak in de natuurbeschermingsgebieden bij voorkeur gebruik van een geluiddemper. 
Een geluiddemper valt volgens de Wet wapens en munitie onder categorie I waarvoor een 
ontheffing van de dienst Justis van het Ministerie van justitie en veiligheid nodig is. Justis voert 
een terughoudend beleid hierin. Er wordt alleen een ontheffing voor een geluiddemper afgegeven 
aan personen die een betaald dienstverband hebben bij een natuurbeschermingsorganisatie er er 
dient door de provincie een aparte ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming te zijn 
afgegeven. 

- er dient te worden geschoten met een hagelgeweer of kogelbuks met voldoende kaliber zodat de 
kans dat bij een voltreffer het dier in één keer wordt gedood het grootst is en het schieten tot een 
minimum wordt beperkt. 

Ten aanzien van afschot koppelvormende soepganzen, grauwe ganzen, Canadese ganzen en 
Nijlganzen. 
De aangevraagde activiteiten veroorzaken tijdelijke verstoring van mogelijk aanwezige roerdompen. 
Om deze verstoring tot een minimum te beperken zodat ze niet meer significant zijn worden de 
volgende mitigerende maatregelen voorgesteld: 
- voorkomen moet worden dat niet direct op hetzelfde moment in alle deelgebieden wordt 

geschoten; 
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- er mag alleen in de periode van 1 februari tot 15 maart op de aangevraagde koppelvormende 
ganzensoorten worden gescfioten; 

- het aantal bezoeken waarbij wordt geschoten moet worden geminimaliseerd om verstoring zoveel 
mogelijk te voorkomen (maximaal 1 per dag per deelgebied); 

- er dient voldoende tijd tussen de onderlinge bezoeken waarbij wordt geschoten (minimaal 1 dag 
ertussen) te zitten zodat verstoring zoveel mogelijk wordt beperkt en vogels weer terugkeren naar 
hun leefgebied. 

- afschot vindt bij voorkeur plaats via aanzitjacht met maximaal 2 geweerdragers; 
- er dient te worden geschoten met een hagelgeweer of kogelbuks met voldoende kaliber zodat elk 

schot raak is en het schieten tot een minimum wordt beperkt; 
- maak in de natuurbeschermingsgebieden bij voorkeur gebruik van een geluiddemper. 

Een geluiddemper valt volgens de Wet wapens en munitie onder categorie I waarvoor een 
ontheffing van de dienst Justis van het Ministerie van justitie en veiligheid nodig is. Justis voert 
een terughoudend beleid hierin. Er wordt alleen een ontheffing voor een geluiddemper afgegeven 
aan personen die een betaald dienstverband hebben bij een natuurbeschermingsorganisatie er er 
dient door de provincie een aparte ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming te zijn 
afgegeven. 

Deze mitigerende maatregelen zijn getoetst op praktische uitvoerbaarheid en als voorschrift aan deze 
vergunning verbonden. Als deze voorschriften worden nageleefd zijn significant negatieve effecten uit 
te sluiten. 

Porseleinhoen (broedvogel, zomergast)) 
Als broedvogel van moerassen met ondiep water en lage oevervegetaties komt het Porseleinhoen 
maar in betrekkelijk weinig Nederlandse gebieden tot broeden. De meeste paren huizen in 
uitgestrekte moerasgebieden in de noordwestelijke helft van het land. 
Buiten de maanden april tot en met oktober wordt het Porseleinhoen amper waargenomen. Doortrek 
vindt vermoedelijk plaats tussen half maart en begin mei, en van begin augustus tot half oktober. 
Vestigingen in nieuw ontstane broedgebieden kunnen tot in juli plaatsvinden. 

De landelijke staat van instandhouding van het Porseleinhoen is zeer ongunstig. 
De N2000-instandhoudingsdoelstelling in het Zuidlaardermeergebied uitbreiding omvang en/of 
verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 15 paren. 
Deze doelstelling wordt niet gehaald. In het concept N2000-beheerplan voor het 
Zuidlaardermeergebied zijn de maatregelen die voor verbetering van het leefgebied van de 
Roerdomp zijn opgenomen ook bedoeld voor verbeteren van het leefgebied voor het Porseleinhoen. 
Het Porseleinhoen heeft een matige verstoringsgevoeligheid omdat het dier zich tussen de vegetatie 
verbergt en in zeer ontoegankelijk terrein leeft (verstoring bi j < 100 m afstand). 

In overleg met Groninger Landschap is besloten om geen speciale voorschriften voor de 
bescherming van porseleinhoen op te nemen omdat die voornamelijk in de rietlanden aanwezig zijn 
en het voorkomen van deze soort ieder jaar sterk verschilt. Aangezien medewerkers van het 
Groninger Landschap zelf het populatiebeheer van de zomerganzen uitvoere n achten wij dit 
voldoende waarborg dat dit zo natuurvriendelijk mogelijk gebeurt. 

Als de mitigerende maatregelen/voorschriften in acht worden genomen zijn significant negatieve 
effecten op porseleinhoenen uit te sluiten. 

Rietzanger (broedvogel, zomergast) 
In West- en Noord-Nederland is de Rietzanger een talrijke broedvogel in allerlei moerassen en soms 
ook in riet langs sloten in boerenland. In uitgestrekte geschikte biotopen, zoals sommige 
laagveenmoerassen, kunnen honderden paartjes broeden. 
Rietzangers zijn aanwezig van eind maart of begin april tot begin oktober. Jonge vogels verlaten de 
nestomgeving vanaf eind juni. De echte wegtrek begint in juli en kent een piek in augustus. In de loop 
van september verminderen de aantallen snel. 

De landelijke staat van instandhouding van de Rietzanger is matig ongunstig. 
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De N2000-instandhoudingsdoelstelling voor het Zuidlaardermeergebeid is behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 200 paren. De 
doelstelling wordt ruim gehaald. Er is veel geschikt broedgebied voor deze soort aanwezig. 
Kleine zangvogels, waaronder de Rietzanger, zijn relatief ongevoelig voor incidentele optische en 
akoestische verstoringen. Bij voortdurende verstoring, zoals langs een weg, komen bij beschikt 
leefgebied aantoonbaar minder broedgevallen voor. 

De conclusie is dat de aangevraagde handelingen, door het incidentele karakter en omdat ze het 
broedbiotoop niet aantasten, niet zullen leiden tot significant negatieve effecten. 

Slobeend (voornamelijk doortrekker) 
Hoewel het hele jaar in ons land te zien, is de Slobeend van augustus tot november en in maart-april 
veel talrijker dan in de overige maanden. In de nazomer bevinden zich ruiconcentraties tot duizenden 
vogels in onder meer de Oostvaardersplassen en delen van het Deltagebied. 

De N2000-instandhoudingsdoelstelling voor het Zuidlaardermeergebied is behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 120 vogels 
(winterseizoensgemiddelde). De aantallen slobeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied 
heeft vooral een functie als foerageergebied. De beschikbare gegevens zijn nog niet voldoende voor 
een trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

In de late zomer maken Slobeenden de slagpenrui door, waarbij voldoende rust belangrijk is. Voor 
een deel verzamelen ze zich dan in zoetwatermoerassen die beperkt toegankelijk zijn. De soort is 
gevoelig voor verstoring door waterrecreatie en heeft een verstoringsafstand van circa 300 meter ten 
opzichte van watersporters. Waterrecreatie kan daarmee van invloed zijn op de aantallen en de 
verspreiding van Slobeenden. 

De aangevraagde activiteiten veroorzaken tijdelijke verstoring van mogelijk aanwezige slobeenden. 
Om deze verstoring tot een minimum te beperken zodat ze niet meer significant zijn wordt de 
volgende mitigerende maatregel voorgesteld; 

er mag niet worden geschoten binnen een afstand van 300 meter tot groepen (meer dan 
10 exemplaren) slobeenden. 

Deze mitigerende maatregel is als voorschrift aan deze vergunning verbonden. Ook voor slobeenden 
gelden de voorschriften qua frequentie van activiteiten zoals vermeld bij roerdomp. Als de 
voorschriften in acht worden genomen zijn significant negatieve effecten op slobeenden uit te sluiten. 

Smient (voornamelijk doortrekker en wintergast) 
Smienten zijn het talrijkst in de maanden november tot en met maart, maar per winter treden er 
verschillen op. Bij de inval van strenge vorst en zware sneeuwval vertrekt een deel van de vogels 
naar Engeland of Frankrijk, in zachte winters blijven grote aantallen bij ons. 

De N2000-instandhoudingsdoelstelling voor het Zuidlaardermeergebied is behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 2.700 vogels 
(winterseizoensgemiddelde). Het gebied heeft voor de Smient vooral een functie als slaapplaats. 
Smienten foerageren zowel binnen als buiten het gebied. De data zijn nog niet geschikt voor een 
trendanalyse. Handhaving van de situatie 1999/2000-2003-2004 is voldoende vanwege de landelijke 
gunstige staat van instandhouding. 

Directe verstoring van de meestal overdag rustende Smienten treedt op bij afstanden van 90 m 
(wandelaars) tot meer dan 300 m (watersporters). Surfers werken meer verstorend dan zeil- of 
motorboten. De mate van verstoring beïnvloedt de keuze van de dagrustplaatsen, maar omdat de 
soort in het binnenland voornamelijk 's nachts foerageert, hoeft dit niet automatisch tot verlies van 
voedselgebied te leiden. Smienten trekken vlak voor zonsopkomst van foerageergebied naar 
slaapplaats en vlak na zonsondergang van slaapplaats naar foerageergebied. 
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De aangevraagde activiteiten veroorzaken tijdelijke verstoring van mogelijk aanwezige smienten. Om 
deze verstoring tot een minimum te beperkenzodat ze niet meer significant zijn wordt de volgende 
mitigerende maatregel voorgesteld: 

er mag niet worden geschoten binnen een afstand van 300 meter tot groepen (meer dan 
10 exemplaren) smienten. 

Deze mitigerende maatregel is als voorschrift aan deze vergunning verbonden. Ook voor smienten 
gelden de voorschriften qua frequentie van activiteiten zoals vermeld bij roerdomp. Als de 
voorschriften in acht worden genomen zijn significant negatieve effecten op smienten uit te sluiten. 

Kleine zwaan (wintergast) 
De Kleine zwaan is zeer gevoelig voor verstoring door waterrecreatie. Gemeten vluchtafstanden voor 
motorboten variëren van 60-250 meter. Op het land lijken Kleine zwanen minder verstoringsgevoelig 
dan op het water. 

De N2000-instandhoudingsdoelstelling voor het Zuidlaardermeergebied is behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 4 vogels 
(seizoensgemiddelde). Het gebied heeft voor de Kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied. 
Het aantalverloop laat een fluctuerend patroon zien. Vanwege de vermoedelijk natuurlijke oorzaken 
van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is er geen herstelopgave van toepassing. 

De Kleine zwaan is zeer gevoelig voor verstoring door surfrecreatie. Gemeten vluchtafstanden voor 
motorboten variëren van 60-250 meter. Op het land lijken Kleine zwanen minder verstoringsgevoelig 
dan op het water, maar verstoring door landbouwwerkzaamheden, laag vliegende vliegtuigen en 
helikopters en jacht komen voor. 

De aangevraagde activiteiten veroorzaken tijdelijke verstoring van mogelijk aanwezige Kleine 
zwanen. Om deze verstoring tot een minimum te beperken zodat ze niet meer significant zijn wordt 
de volgende mitigerende maatregel voorgesteld: 

- er mag niet worden geschoten binnen een afstand van 300 meter tot groepen (ongeacht 
aantal) kleine zwanen. 

Deze mitigerende maatregel is als voorschrift aan deze vergunning verbonden. Ook voor kleine 
zwanen gelden de voorschriften qua frequentie van activiteiten zoals vermeld bij roerdomp. Als dë 
voorschriften in acht worden genomen zijn significant negatieve effecten op kleine zwanen uit te 
sluiten. 

Kolgans (wintergast) 
Kolganzen zijn voornamelijk aanwezig van oktober tot en met maart, met de hoogste aantallen 
midden in de winter. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 Kolganzen in ons land, 80% van de 
wereldpopulatie. De grootste concentraties houden zich op in graslanden in Friesland en het 
rivierengebied. 

De N2000-instandhoudingsdoelstelling voor het Zuidlaardermeergebied is behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 630 vogels 
(winterseizoensgemiddelde) voor het foerageergebied en gemiddeld 7.100 vogels 
(winterseizoensmaximum) voor het gebied als slaapplaats. 
De aantallen Kolganzen in het gebied zijn van internationale betekenis. De aantallen foeragerende 
ganzen, en in mindere mate ook overnachtende ganzen, zijn de laatste jaren behoorlijk afgenomen 
door verplaatsing naar ganzenfoerageergebieden buiten de begrenzing. Handhaving van de situatie 
1999/2000-2003/2004 is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

De soort is gevoelig voor verstoring door landbouwwerkzaamheden, vliegverkeer (laag vliegende 
vliegtuigen en helikopters), jacht, en recreatie. 

De aangevraagde activiteiten veroorzaken tijdelijke verstoring van mogeli jk aanwezige Kolganzen.  
Om deze verstoring tot een minimum te beperken zodat ze niet meer significant zijn wordt de 
volgende mitigerende maatregel voorgesteld: 
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- er mag niet worden geschoten binnen een afstand van 300 meter tot groepen (meer dan  
10 exemplaren) koiganzen. 

Deze mitigerende maatregel is ais voorschrift aan deze vergunning verbonden. Ook voor kolganzen  
gelden de voorschriften qua frequentie van activiteiten zoals vermeld bij roerdomp. Als de 
voorschriften in acht worden genomen zijn significant negatieve effecten op kolganzen uit te sluiten. 

Toendrarietgans (wintergast) 
De Toendrarietgans is een klassieke wintergast waarvan de voorhoede in oktober arriveert en de 
aantallen midden in de winter het hoogst zijn. In februari (zachte winters) of uiterlijk maart (koude 
winters) verlaat de meerderheid het land. 

De N2000-instandhoudingsdoelstelling voor het Zuidlaardermeergebied is behoud omvang en 
kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 210 vogels 
(winterseizoensgemiddelde). 
De aantallen toendrarietganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft voor 
de soort vooral een functie als slaapplaats. Vanaf de tweede helft van de jaren negentig zijn de 
aantallen sterk toegenomen, daarvoor waren de aantallen laag. Handhaving van de huidige situatie is 
voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig en de internationale 
populatieomvang is stabiei. 

Rust en veiligheid voor roofdieren op slaapplaatsen is een eerste vereiste voor de Toendrarietgans. 
Op de voedselterreinen is vooral kans op verstoring door landbouwwerkzaamheden, laagvliegende 
(sport)vliegtuigen, helikopters, jacht en recreatie. De soort is tevens gevo elig voor verdichting van het 
landschap door windmolens, wegen, bebouwing en beplantingen. Het effect is afhankelijk van het 
algemene patroon van schuwheid van de ganzen. Ze zijn minder schuw bij een langdurig stoppen 
van de jacht. Doorgaans gelden verstoringsafstanden van 250-300 m (bij wegen) en 150 m (bij 
gebouwen) 

De aangevraagde activiteiten veroorzaken tijdelijke verstoring van mogelijk aanwezige 
toendrarietganzenganzen. Om deze verstoring tot een minimum te beperken zodat ze niet meer 
significant zijn wordt de volgende mitigerende maatregelen voorgesteld: 

er mag niet worden geschoten binnen een afstand van 300 meter tot groepen (meer dan 
10 exemplaren) toendrarietganzen. 

Deze mitigerende maatregel is als voorschrift aan deze vergunning verbonden. Ook voor 
toendrarietganzen gelden de voorschriften qua frequentie van activiteiten zoals vermeld bij roerdomp. 
Als de voorschriften in acht worden genomen zijn significant negatieve effecten op toendrarietganzen 
uit te sluiten. 

Overige beschermde soorten 
In en rond Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer komen ook overige zeldzame en kwetsbare planten
en diersoorten voor. Een deel van deze soorten is beschermd in het kader van de Wnb. 
Onderscheid kan worden gemaakt tussen Vogelrichtlijnsoorten (Wnb art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten 
(Wnb art 3.5) en andere soorten (Wnb art. 3.10). 
Voor de Vogelrichtlijnsoorten geldt dat het verboden is deze opzettelijk te storen maar dit is niet van 
toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort. 
Voor Habitasoorten (zeearend) geldt dat het verboden is deze opzettelijk te storen. 
Voor de overige soorten geldt de algemene zorgplicht (Wnb 1.11). 
Een deel van de zeldzame soorten in het Zuidlaardermeergebied geniet geen wettelijke bescherming, 
maar staat op de Rode lijst (lijsten waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier-, planten
en schimmelsoorten staan). Hiervoor geldt ook de algemene zorgplicht (Wnb 1.11). Dit betekent dat 
er bij ruimtelijke ingrepen en activiteiten in het gebied rekening moet worden gehouden met de 
betreffende soort. 

In het Zuidlaardermeergebied gaat het grotendeels om soorten die ecologisch gebonden zijn aan 
zoetwatermoeras, nat voedselrijke grasland en/of open water. 
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De aangewezen N2000-soorten kunnen als kwalificerende soorten voor de andere beschermde 
soorten worden beschouwd. Daarom zijn bij inachtneming van de voorschriften ook significante 
negatieve effecten op de overige beschermde en zeldzame soorten uit te sluiten. 

EINDCONCLUSIE 
De aangevraagde handelingen hebben door de verstoring die ze veroorzaken mogelijk negatieve 
effecten op de in het kader van Natura 2000 voor dit gebied aangewezen broedvogels Roerdomp en 
Porseleinhoen; er zijn geen negatieve effecten op Rietzanger. Ook veroorzaken de aangevraagde 
handelingen door verstoring mogelijke negatieve effecten op de in het kader van Natura 2000 voor dit 
gebied aangewezen doortrekkers Slobeend en Smient (tevens wintergast) en de wintergasten Kleine 
zwaan, Kolgans en Toendrarietgans. 
Belangrijke verstoringsfactoren zijn de afstand, de intensiteit, de duur en de frequentie. Door het 
nemen van mitigerende maatregelen, die als voorschriften in deze vergunning zijn opgenomen, wordt 
verstoring tot een minimum beperkt waardoor deze als niet significant kan worden beoordeeld. De 
aantallen van de aangewezen N2000-soorten en andere beschermde sorten zullen door de 
aangevraagde handelingen niet afnemen. 
Wij zijn van oordeel dat de gevraagde Wnb-vergunning onder voorschriften en beperkingen kan 
worden verleend waarbij aantasting van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen en andere 
natuurwaarden kan worden uitgesloten. 
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Bijlage 2 
Overzichtskaart 1 N2000-beheerplan. Begrenzing van het N2000-gebled 
Zuldlaardermeergebled, provinciebegrenzing en de polders binnen het gebied. 
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Bijlage 3 
Overzichtskaart 7 N2000-beheerpian. Verspreiding van territoria van aangewe zen 
Roerdomp, Porseleinhoen en Rietzanger in het Zuidiaardermeergebied op basis van 
gegevens uit de periode 2010-2015. 

Verspreiding Porseleinhoen, Roerdomp en Rietzanger 
2010-2015 

Natura 2000-gebied Zuidiaardermeergebied 
jaar soort 
• 2010 • Porseleinhoen 
• 2012 O Rietzanger 
• ^ Roerdomp 
• 2014 ^ ^ A&W 
• 2015 

A 
N 

2km 

A&W-rapport2118 
teknr. 2429_124a/02022016/os 
Topografie: CC-BY Kadaster 
Natura 20CX): Ministerie van EZ. 

programmadir. Natura 2000 (16-7-2015) 
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Bijlage 4 
Overzichtskaart 18 N2000-beheerplan. Geïntegreerde kaart met verstoringsrisico's 
voor Roerdomp en Smient in het Zuidlaardermeer. Aangegeven zijn ook de locaties 
waar er minder kans is op het verstoren van smient en roerdomp. De kaart moet 
worden beschouwd als een risicokaart en niet als beleldskaart om te komen tot een 
verbod van reguliere recreatieve activiteiten in het gebied. 

Verstoringsrisico's Roerdomp en Smient 
Zuidlaardermeer 

geschikt foerageerhabitat Roerdomp 
verstoringsrisico's Roerdomp (jaarrond) 
verstoringsrisico's Smient (half september tot half april) 
geringe verstoringsrisico's 
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