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Besluit

Besluit GR-L-005768
Naar aanleiding van het verzoek van de heer Hoekstra, ontvangen op 20 januari 2017, namens Hob
Gieten, en een aanvullende mail op 31 januari 2017 van de heer Hoekstra,
geregistreerd onder correspondentienummer GR-L-005768,
besluiten wij
I.
een vergunning en/of ontheffing te verlenen op grond van artikel 3.8 lid 5 en 3.34 lid 3 van de Wet
natuurbescherming (Wnb) aan:
Hob Gieten
t.a.v. de heer H. Hoekstra
Oelenboom 12
9461 VA Gieten
voor de activiteit: het vangen en uitzetten van een steenmarter in de gemeente Delfzijl
voor het tijdvak van 1 februari 2017 tot en met 1 oktober 2017
voor de verbodsbepalingen: vangen in hun natuurlijke verspreidingsgebied (art. 3.10 lid 1 Wnb) en
uitzetten van (art. 3.34 lid 1 Wnb):
de beschermde soort: steenmarter (Martes foina)
voor het plangebied: Zeesluizen 10 te Delfzijl, GPS-coördinatoren E=6.936628 n=53.321495
Wij verwijzen u naar de bijlage Overwegingen bij het Besluit voor nadere motivering.
Verder besluiten wij:
II.
de bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit. Voor zover de aanvraag niet in overeenstemming is
met de gestelde voorschriften en beperkingen, zijn deze laatste bepalend. Bij strijdigheid tussen de
voorschriften en de bijlagen bij dit besluit prevaleren deze als volgt:

1. De voorschriften.
2. Bijlage 1 (overwegingen).
3. Bijlage 2 (de aanvraag van 20 januari 2017)
Bezwaar
Tegen deze beschikking kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt
binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking. In de bijsluiter 'bezwarenprocedure''
is aangegeven op welke wijze dit moet gebeuren. Ook staat in de bijsluiter vermeld op welke wijze een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Rechtbank
Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen.
Meer informatie
Wij vertrouwen er op dat voldoende duidelijk is welke voorwaarden aan dit besluit verbonden zijn. Heeft u
nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoonnummer 050 - 316 49 11. U wordt dan doorverbonden met
een medewerker die uw vragen zal beantwoorden. Bij correspondentie over deze brief verzoeken wij u
het correspondentienummer te vermelden.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
namens dezen:

A.J. Hoogerwerf
Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Voorschriften
Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
Algemene voorschriften
1. Dit besluit is enkel van toepassing op steenmarter en de beschreven verboden handelingen.
2. Dit besluit geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor
zover in dit besluit zelf niet anders is aangegeven.
3. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de vergunninghouder of
haar rechtsopvolgers of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts-)personen. De
vergunninghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
juiste naleving van deze ontheffing.
4. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van dit besluit en de bijbehorende
documenten op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond
aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
Specifieke voorschriften
5. Alle mitigerende maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een steenmarter1
deskundige .
6. Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de seizoenactiviteiten van de soorten waarvoor ontheffing wordt verleend, om verstoring in de meest kwetsbare perioden (voortplanting) te voorkomen. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door de steenmarterdeskundige.
7. Het vangen en elders loslaten dient te geschieden door een erkende steenmarterdeskundige.
8. Hel vangen en elders loslaten dient te geschieden buiten de voortplantingsperiode van steenmarter.
9. Het loslaten dient plaats te vinden op een locatie waar steenmarter niet direct opnieuw voor overlast
zal zorgen of negatief effect heeft op daar aanwezige beschermde natuurwaarden; de locatie waar
het dier losgelaten wordt, dient daarom nader bepaald te worden door de steenmarterdeskundige.
Overige voorschriften
10. Indien blijkt dat de in dit besluit gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de
vergunning betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker vier maanden voor het verstrijken van deze
termijn een nieuwe aanvraag indienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.
11. Aanspreekpunt in het kader van dit besluit en de daaruit voortvloeiende voorschriften is de het Loket,
loketvergunningen@provinciegroningen.nl. U kunt ook contact opnemen met Afdeling Landelijk Gebied en Water van de Provincie Groningen, Postbus 610, 9700AP, Groningen.

1

Provincie Groningen verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te
begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de
deskundige:
op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die
soorten; en/of
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande
organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer
Natuur en Landelijk gebied) en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming.
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Overwegingen bij Besluit
Geachte heer Hoekstra,
op 20 januari 2017 ontvingen wij uw aanvraag, geregistreerd onder correspondentienummer
GR-L-005768. Deze aanvraag heeft betrekking op een verzoek om ontheffing in het kader van
soortbescherming,
ten behoeve van vangen en uitzetten van een steenmarter te Delfzijl, hierna "uw activiteit" genoemd.
Activiteit en effecten op natuurwaarden
U doet deze aanvraag omdat de steenmarter op de betreffende locatie leidingen stuk bijt, waardoor er
een alarm afgaat, zowel op locatie als bij de brandweer. Dit heeft economische gevolgen en geeft
problemen voor de omgeving. Doel is de steenmarter op een diervriendelijke manier te vangen en uit te
zetten buiten het plangebied voorafgaand aan de voortplantingsperiode van steenmarters, zodat ook de
steenmarter een meer geschikt leefgebied heeft en minder in conflict komt met mensen.
Uw activiteit is gelegen aan Zeesluizen 10 te Delfzijl, GPS-coördinatoren E=6.936628 n=53.321495 en
betreft een locatie van de NAM in Delfzijl, hierna "plangebied" genoemd.
Het plangebied ligt op minder dan 4 km afstand van Natura 2000-gebieden, maar de steenmarter vormt
geen instandhoudingsdoelsoort voor deze Natura 2000-gebieden, waardoor een vergunning in het kader
van gebiedsbescherming verder achterwege kan blijven.
Aangeknaagde schade aan leidingen duidden op de aanwezigheid van steenmarter. Via deze weg heeft
men kunnen vaststellen dat er een steenmarter aanwezig is of op bezoek komt. De steenmarter is
bovendien gezien door de aanwezige bewakers, zelfs overdag. Hiermee is voldoende gebleken dat de
volgende natuurwaarden in en om het plangebied aanwezig zijn en gezien de aard van de activiteit is
nader onderzoek naar andere natuurwaarden niet nodig:
Beschermde soorten: steenmarter (Martes foina),
Uw activiteit wordt uitgevoerd in de periode van 1 februari 2017 tot en met 1 oktober 2017, hierna
"uitvoeringsperiode" genoemd. Hierbij worden globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
 de steenmarter wordt gevangen met kooien met lokvoer en wordt uitgezet buiten het gebied op een
afstand van 15km.
 daarnaast worden andere maatregelen getroffen, betreffende wering van de steenmarter op het
terrein, bekabeling wordt beschermd en het terrein wordt voorzien van stroomvoorziening in
combinatie van sensoren met hoogfrequent geluid.
Deze werkzaamheden hebben zonder extra maatregelen negatief effect op de vastgestelde
natuurwaarden met overtreding tot gevolg van verbodsbepalingen genoemd in artikelen 3.10 en 3.34 van
de Wet natuurbescherming.
artikel 3.10 van soorten genoemd in de bijlage,
onderdeel A (dieren), bij de Wet
natuurbescherming met betrekking tot
 lid 1a, opzettelijk vangen;
 lid 1b, de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk beschadigen of vernielen;
artikel 3.34
 uitzetten van dieren.

steenmarter (Martes foina)

steenmarter (Martes foina)

Alternatievenafweging
Uw activiteit kan niet op een andere plek worden uitgevoerd. Naast het vangen worden ook alternatieve
maatregelen getroffen. Dit onderstreept de zorgvuldigheid waarmee dit probleem wordt aangepakt. Het
terrein wordt voorzien van stroomvoorziening in combinatie van sensoren met hoogfrequent geluid. Het
vangen wordt nu als laatste middel ingezet maar met een effectiviteit die hoger is dan verjaging. De
steenmarter wordt op 15 km afstand losgelaten, vanwaar het onwaarschijnlijk is dat het dier op de
betreffende locatie terug zal komen.
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Belangenafweging
De aanvraag is uitsluitend beoordeeld op grond van het belang: ‘de volksgezondheid of openbare
veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van
sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’. Bovendien is uit de aanvraag
gebleken dat de steenmarter zorgt voor schade en overlast, hetgeen een belang voor ontheffing verlening
oplevert als genoemd in artikel 3.10 lid 2 en onder b. van de Wnb.
Dit geldende belang is voldoende duidelijk om de negatieve effecten op de steenmarter die als gevolg
van de uitvoering van uw activiteit zullen optreden, te rechtvaardigen. De steenmarter kan 15 km
verderop na loslaten weer ongestoord verder leven.
Ecologische afweging
Uit ecologisch onderzoek zoals omschreven in het bij de aanvraag gevoegde Activiteitenplan blijkt ten
aanzien van bovengenoemde soorten het volgende.
Soortgroep Zoogdieren
Onderzoeksresultaten
Het is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemelijk dat steenmarter in het plangebied
aanwezig is. Tenminste één exemplaar is door bewakers op het terrein gezien.
Functies in het plangebied voor de beschermde soort
In het plangebied zijn geen essentiële verblijfplaatsen of aan verblijfplaatsen gerelateerde
foerageergebieden of migratieroutes vastgesteld van steenmarter.
Gunstige staat van instandhouding
Met het vangen en op 15 km verderop loslaten, komt de gunstige staat van instandhouding van
steenmarter niet in het geding. Steenmarters komen vrij algemeen voor. Overlast door steenmarters leidt
vaak tot conflictsituatie tussen mens en dier. Door hier op een vakkundige manier mee om te gaan, kan
steenmarter veilig een ander leefgebied krijgen, waar minder sprake zal zijn van conflicten. De huidige
staat van instandhouding van steenmarter is niet kritiek. Het vangen en elders loslaten van een enkele
individuele steenmarter heeft geen gevolgen voor de instandhouding van de soort op langere termijn.
Aanvullende mitigerende maatregelen
Enige kanttekening is wel dat het vangen en elders loslaten op een goede wijze wordt uitgevoerd. Onder
de volgende aanvullende voorschriften blijft zorgvuldigheid voldoende gewaarborgd.
1. Het vangen en elders loslaten dient te geschieden door een erkende steenmarterdeskundige.
2. Hel vangen en elders loslaten dient te geschieden buiten de voortplantingsperiode van steenmarter.
3. Het loslaten dient plaats te vinden op een locatie waar steenmarter niet direct opnieuw voor overlast
zal zorgen of een negatief effect heeft op daar aanwezige beschermde natuurwaarden. De locatie
waar het dier losgelaten wordt, dient daarom nader bepaald te worden door de steenmarterdeskundige.
Op deze manier (maatregel 2) kan een overtreding van artikel 3.10 lid 1b, ' opzettelijk beschadigen of
vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen', voorkomen worden.
Eindoordeel ecologische afweging Zoogdieren
Hiermee is een goede balans gevonden tussen de belangen, alternatievenafweging en de gunstige staat
van instandhouding van steenmarter.
Conclusie
Op basis van de door u ingediende aanvraag kan gesteld worden dat uw activiteit 'het vangen van
steenmarter' in het plangebied tijdens de uitvoeringsperiode van 1 februari 2017 tot en met 1 oktober
2017 effect heeft op natuurwaarden. Daarom vraagt u voor uw activiteit in het plangebied voor de
uitvoeringsperiode een vergunning aan in het kader van de Wet natuurbescherming met ontheffing voor
de genoemde verbodsbepalingen en soorten.
Een ontheffing/vergunning is mogelijk:
- indien de alternatievenafweging voldoende is onderbouwd;
- indien het belang van uw activiteit voldoende is aangetoond;
- indien voldoende maatregelen getroffen worden om de negatieve effecten te voorkomen of tot een
acceptabel minimum te beperken.
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U heeft voldoende alternatieven afgewogen. Uw belang 'de volksgezondheid of openbare veiligheid of
andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’ is voldoende aangetoond. Met de
voorgestelde maatregelen blijft de gunstige staat van instandhouding van steenmarter gewaarborgd.
Om uw activiteit uit te voeren heeft u een ontheffing nodig van verbodsbepalingen voor steenmarter zoals
in de volgende tabel weergegeven.
De aanvraag voor ontheffingverlening is:
voor de soort

voor artikel
3.10

steenmarter (Martes foina),

toegekend

1

voor artikel
3.34
2
toegekend

1

Met betrekking tot de verbodsbepalingen:
lid 1a, opzettelijk vangen;
2

Met betrekking tot de verbodsbepalingen:
lid 1, uitzetten van dieren;
omdat de gunstige staat van instandhouding gewaarborgd blijft.
Daarom verlenen wij, Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, u een vergunning in het kader
van de Wet natuurbescherming. Deze vergunning geeft u ontheffing voor de soorten en
verbodsbepalingen zoals is weergegeven in bovenstaande tabel.
Wat u verder kunt verwachten
Bij besluit tot vergunning-/ontheffingverlening is het toegestaan de werkzaamheden uit te voeren zoals in
de aanvraag uiteengezet is, voor plangebied en periode zoals omschreven in het besluit.
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