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Geachte College van Gedeputeerde Staten, 

 

Hierbij maken de volgende organisaties bezwaar tegen de door u verleende ontheffing voor het 
verstoren en vangen van bevers en het vernielen en beschadigen van beverburchten en holen in 
waterkeringen in het kader van de openbare veiligheid en ter voorkoming van ernstige schade aan 
met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden en wateren en andere vormen van 
eigendommen: 
 
Vereniging Natuurmonumenten (NM); 
Stichting Zuid-Hollands Landschap (ZHL); 
Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH). 
 
Onze bezwaren lichten wij hieronder graag verder toe. 
 
Wij hebben de afgelopen jaren ook vastgesteld dat de populatie van de bever niet alleen in 
Nederland, maar ook in Zuid-Holland in omvang is toegenomen. Door dit succes kunnen in gebieden 
waar bevers leven conflicten ontstaan op het gebied van de openbare (water) veiligheid. Om deze 
conflicten voor te zijn hebben de waterschappen, provinciale overheden en faunabeheereenheden in 
de provincies Zuid-Holland en Gelderland een Beverprotocol voor waterbeheerders vastgesteld 
(Beverprotocol 2020). De Zoogdiervereniging heeft meegelezen en partijen hierbij geadviseerd.  
 
Wij zijn hier als Zuid-Hollandse terreinbeheerders en natuur- en milieuorganisatie niet verder bij 
betrokken geweest, geraadpleegd of geïnformeerd. Dat is jammer aangezien een geleidelijke 
gebiedsgerichte ontwikkeling van de beverpopulatie in Zuid-Holland gebaat is bij een effectieve 
samenwerking en het delen van natuur/gebiedskennis door alle relevante partijen. In het 
Beverprotocol 2020 is dit ook als zodanig opgenomen, in de algemene voorschriften van de 
beschikking wordt hiernaar verwezen. Echter in de praktijk hebben wij geconstateerd dat hieraan 
niet wordt voldaan. 
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Ontbreken Faunabeheerplan 
Het wreekt zich dat er voor de bever door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland geen 
faunabeheerplan is gemaakt. Het Beverprotocol 2020 beperkt zich tot de waterbeheerders in Zuid-
Holland.  
 
In het faunabeheerplan kunnen ook gericht afspraken gemaakt worden over de verdere ontwikkeling 
en beheer van de beverpopulatie in relatie tot het gebied en de samenwerking die nodig is tussen 
alle partijen o.a. waterschappen en Zuid-Hollandse terrein beherende organisaties en natuur- en 
milieuorganisaties. We stellen feitelijk vast dat de afgegeven ontheffing een noodstap is omdat dit 
beleid nu ontbreekt. 
 
Ontheffing strekt verder dan strikt noodzakelijk 
Het onderdeel openbare (water)veiligheid in de ontheffing wordt door ons niet betwist. Wij zijn wel 
van mening dat de ontheffing veel te ruim is afgegeven: 

 De ontheffing behelst de gehele provincie Zuid-Holland, zoals uit de publicatie in het 
Provinciaal Blad en de Staatscourant blijkt. Ook voor gebieden waar de bever niet voorkomt 
of geen gevaar vormt voor de openbare (water) veiligheid is deze nu van kracht. Het verzoek 
is de locatie waarop de ontheffing betrekking heeft nauwkeuriger te begrenzen. 

 De strekking van de ontheffing is niet specifiek genoeg en strekt verder dan strikt 
noodzakelijk. Met name de in de ontheffing opgenomen toevoeging ter voorkoming van 
ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden en wateren 
en andere vormen van eigendom. En de algemene voorschriften op pagina 3/17 onder 1. 
worden naast de begrippenlijst uit de bijlage bij het Beverprotocol 2020 nog verdere 
aanvullingen toegevoegd. 

 
Dit maakt de ontheffingsmogelijkheden wel zeer algemeen en erg ruim. Deze toevoegingen worden 
vaak ook in andere ontheffingen gebruikt o.a. voor de muskusrat. Dit is een soort standaard 
toevoeging waarmee je alles kunt doen. Na de herintroductie van de bever en de inzet van veel 
organisaties bij de hervestiging in Zuid-Holland verdient de bever wat ons betreft ook als beschermde 
soort een betere bescherming.   
 

Dreiging belangrijke schade anders dan voor openbare (water) veiligheid niet aangetoond 

Uit de schaderegistratie bij de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) blijkt dat over de periode 
2016 t/m 2019 (laatst beschikbare cijfers uit jaarverslagen) er slechts in 2018 voor € 3.073,- aan 
griendschade is geleden en voor de overige jaren geen schade is geregistreerd en gepubliceerd. Deze 
beperkt geleden schade over deze 4 jaar rechtvaardigt naar onze mening niet de algemene en zeer 
ruime ontheffing. Preventie en schadevergoeding zijn goede alternatieven in plaats van deze 
ontheffing. De geregistreerde schade staat niet in verhouding tot de op dit onderdeel afgegeven 
ontheffing. 
 
Preventiemaatregelen  
In het Beverprotocol 2020 op pagina 15 wordt verwezen naar het rapport ‘Oplossen en preventie van 
beverschade, voorbeeldendocument bevermaatregelen’ (Dijkstra & Polman, 2018). Ook staat op 
deze pagina: “Om beverschade te voorkomen kunnen vaak preventieve maatregelen worden 
genomen. Dit zijn in veel gevallen fysieke maatregelen om bevers te weren of te zoneren of om 
graverijen of vraat onmogelijk te maken door middel van inrichtingsmaatregelen. Voor het nemen 
van preventieve maatregelen worden locatie specifieke afwegingen gemaakt. Daarbij zal ook 
gekeken worden naar financiële haalbaarheid en draagvlak”.  
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Voor ons is niet duidelijk welke preventiemaatregelen worden overwogen en of zijn toegepast. Hoe 
wordt dit geregistreerd en op welke manier is dit handhaafbaar? Als Zuid-Hollandse terrein 
beherende organisaties en natuur- en milieuorganisatie kunnen wij een proactieve ondersteunende 
rol spelen bij preventie en het begeleiden van de verspreiding en populatieontwikkeling van de bever 
in Zuid-Holland. Wij stellen vast dat hierover met ons tot nu toe door betrokken partijen nog geen 
contact is gezocht. 
 
Verschil in publicatie en officiële beschikking 
In de aanheffing van de publicatie in het Provinciaal Blad nr. 1744 van 8 maart 2021 en de 
Staatscourant nr. 12071 van 8 maart 2021 van de ontheffing wordt alleen gesproken over het 
verstoren en verjagen van bevers en het vernielen en beschadigen van beverburchten en holen in de  
waterkeringen. In de officiële beschikking ODH-2020-00180941 van 4 maart 2021 heeft de ontheffing 
ook betrekking op het doden van bevers. Voor ons is niet duidelijk waarom het doden van bevers 
niet is opgenomen in de eerder genoemde officiële publicaties van de ontheffing en wat dit betekent 
voor de rechtsgeldigheid van de verleende ontheffing. 
 
Doden bevers 
Conform de beschikking is voor de duur van twee jaar nu ontheffing verleend op artikel 3.5 van de 
Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk doden en vangen van de bever. In het 
Beverprotocol 2020 wordt op pagina 6 ook specifiek verwezen naar Wnb art. 3.8 lid 5 onder a. en c.: 
 

a. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
c. Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan.  
 

Graag zien wij terug op welke wijze en hoe dit nu geborgd wordt in de voorschriften bij de 
ontheffing. In de algemene voorschriften is hierover niets opgenomen. 
Ook wordt op pagina 16. e.v. van het Beverprotocol 2020 ingegaan op maatregelen die preventief of 
bij schade door bevers genomen kunnen worden. Dit wordt verder in het besluit niet meer betrokken 
of meegewogen bij de ontheffing. Op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven wordt verder niet 
duidelijk. Het is naar onze mening belangrijk dat er beleid en samenwerking wordt ontwikkeld om de 
beverpopulatie in Zuid-Holland te begeleiden en beheren. Een zeer ruime en te algemeen afgegeven 
ontheffing gaat ons hierbij niet verder helpen. 
 
Beschermde natuurwaarden  
In de beschikking is onder besluit IV. ontheffing verleend voor het gebruik van het geweer tussen 
zonsondergang en zonsopkomst. Er is toestemming om het geweer te gebruiken gedurende 24 uur 
per dag. Binnen de ontheffing zijn hieraan geen nadere voorschriften verbonden. Wij stellen vast dat 
het Zuid-Hollandse leefgebied van de bever vooral in Natura 2000-gebieden is of gebieden waar 
naast de bever ook voor andere soorten een instandhoudingsdoelstelling van kracht is of gebieden 
met bijzondere natuurwaarden. De inbreuk van het gebruik van het geweer gedurende 
zonsondergang en zonsopkomst voor het afschot van de bever is in deze gebieden groot.  
 
Wanneer afschot noodzakelijk blijkt, doordat preventieve maatregelen niet werken en er sprake is 
van een gevaar voor de openbare veiligheid, zullen er richtlijnen moeten zijn om de impact van deze 
handeling te minimaliseren. Een generieke ontheffing om alles in te kunnen zetten ter bestrijding van 
de bever is niet passend in Natura 2000-gebieden en doet geen recht aan de andere beschermde 
natuurwaarden. 
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Voortplantingsplaatsen 
Ook maken wij ons zorgen over de ontheffing die nu is verleend op het jaarrond kunnen vernielen, 
beschadigen en/of verstoren van voortplantingsplaatsen. De periode van voortplanting van de bever 
is van februari tot juni. Enkele dagen na de geboorte in juni leren de jonge bevers zwemmen in de 
ingangen van de burcht. Na twee tot drie jaar verlaten de jongen, geslachtsrijp, de geboorteburcht. 
En gaan in het voorjaar op zoek naar een eigen leefgebied.  
 
Aangezien deze ontheffing niet is begrensd in tijd is een actieve monitoring van de beverpopulatie en 
preventief beleid essentieel. Ook brengt het gebruik van de ontheffing in de kraam– en zoogperiode 
van de bever het gevaar met zich mee dat bij verjagen en afschot de jongen een langzame 
hongerdood sterven. Ook is er tijdens de voortplantingsperiode geen controle op de aantallen. 
Samenwerken en gericht een preventief beleid voeren voorkomt onnodig leed. In de voorschriften bij 
de vergunning is hierover niets opgenomen. 
 

Naast soortenbescherming ook gebiedsbescherming 

Er is een instandhoudingsdoelstelling opgenomen voor de bever in de relevante Zuid-Hollandse 
Natura 2000-gebieden. Dit geldt voor de gebieden Hollands Diep, Biesbosch, Oude Maas en 
Linge/Diefdijk. In de verleende ontheffing is met deze instandhoudingsdoelstelling geen rekening 
gehouden, zodat de ontheffing in die gebieden naar onze mening niet kan worden toegepast. Voor 
deze gebieden zou het eerder logisch zijn om deze uit te sluiten van deze ontheffing.  
 
Een ander punt van aandacht is vooral de uitvoering door de waterschappen. Rond o.a. de 
Krimpenerwaard zijn een aantal natuurlocaties waar de pijp in de (buiten)beschermingszone zit, 
maar zeker niet in de kernzone van de waterkering. Beide worden nu genoemd in de ontheffing. De 
vraag is dus hoe actief waterschappen gaan optreden tegen bevers in de buitenbeschermingszone, 
aangezien vaak een stuk van de buitendijkse gebieden (Stormpoldervloedbos, oeverlanden langs Lek 
en Hollandse IJssel) in deze natuurgebieden valt. Hiervoor is een betere afstemming nodig en 
aanpassing van de ontheffing.  
 
Ook is er in de ontheffing en achterliggende voorschriften niets gezegd over overleg met de 
terreineigenaar/natuurbeheerder voorafgaand aan eventuele inzet van de ontheffing. Dat is een 
groot gemis. Immers met natuurkennis en maatwerk per gebied valt veel te bereiken. Daarnaast kan 
bestrijding op natuurgebieden van terrein beherende organisaties zonder overleg vooraf niet aan de 
orde zijn.  
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Afrondend verzoeken wij op basis van voorgaande bezwaren om de ontheffing hierop aan te passen.  
 
Tevens verzoeken wij u bij Gedeputeerde Staten te bevorderen dat er met prioriteit een 
faunabeheerplan bever wordt opgesteld door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en de 
samenwerking wordt georganiseerd met relevante partijen. Ook verzoeken wij in voorkomende 
gevallen de communicatie voor publicatie van dit soort ontheffingen wordt verbeterd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
M. Houtzagers, Directeur-bestuurder Zuid-Hollands Landschap 
 

 
 
 
Mw. A. Wijnants, Provinciaal Ambassadeur Zuid-Holland, Zeeland en Zuidwestelijke Delta 
Natuurmonumenten 
 
 

 
A.P. Ouwehand, Directeur-bestuurder Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
 


