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Wering en bestrijding van de :
huismus: is er nog iets toegestaan?:
Het is nauwelijks voor te stellen dat er in Nederland iemand woont die de huis- •
•

Vanaf 1 april 2002 is de
huismus in beginsel ook beschermd ingevolge de Floramus Passer domesticus niet kent. Zó algemeen wordt de huismus beschouwd. • en faunawet. Ingevolge artikel 3 van het Besluit beheer
Toch zijn er in de afgelopen twee decennia duidelijke aanwijzingen gekomen dat •
en schadebestrijding (Staatshet met de huismus niet zo goed gaat als voorheen. De huismus blijkt als cultuur- • blad 521/2000) is de hui smus,
volger in het stedelijk milieu toch meer natuur nodig te hebben om te kunnen • zoals bedoeld in artikel 65, lid
l , onderdeel b van de wet, als
overleven dan men aanvankelijk dacht. Niet iedereen is even blij met de huismus •
een van de soorten aangeweomdat deze vogelsoort nog wel eens overlast kan bezorgen bij bijvoorbeeld • zen die in delen van het land
graan- en voedselverwerkende bedrijven. Daarnaast zijn er mensen die met arg- • veelvuldig belangrijke schade
aanricht. Hierdoor kan op
waan de belangstelling van huismussen voor het rieten dak van hun woning vol- •
grond van artikel 65, lid 4
gen. Het gaat dus met de huismus minder goed dan voorheen, maar toch wordt • van de wet, bij provinciale
hij nog niet in zijn voortbestaan bedreigd. • verordening worden bepaald
welke in de artikelen, 9, 10,
11
en
12
van
de
wet
genoemde
verboden
handelingen, zonder een
DE HUISMUS EN
door
Gedeputeerde
Staten
verleende
ontheffing,
als bedoeld in
DE VOGELWET 1936
artikel 68, lid 1 en lid 4 van de wet (zie voor de tekst hiervan
Tot 1 april 2002 viel de bescherming van de
DIERPLAGEN Informatie nr. 1-2002, blz. 6) ten aanzien van de
huismus onder de Vogelwet 1936. Op grond
huismus kunnen worden verricht.
van artikel 2 van deze wet konden vogelsoorten worden aangewezen die voor bepaalde of
Voordat zo'n verordening door Provinciale Staten kan worden vastonbepaalde tijd voor geheel Nederland of een
gesteld, zal deze eerst voor advies aan het Faunafonds moeten wordeel daarvan niet tot beschermde vogels werden voorgelegd (zie artikel 65, lid 10). Uitgangspunt is dat een bij
den gerekend. De ministeriële regelingen die
provinciale verordening verleende vrijstelling alléén maar mag worden toegepast indien
- er sprake is van het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatig visserij en wateren,
- er geen andere bevredigende oplossing bestaat om deze schade te
voorkomen,
- en er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van
instandhouding van de betrokken soorten (artikel 65, lid S).
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Goede bestrijding is niet alleen een kwestie van vangen. Het is ook inspecteren,
voorkomen en communiceren. Het is het opstellen van een compleet beheersplan.
Het is een totaalpakket, én het is een specialisme. Onze klanten weten dat.
Niet voor niets draagt Handjes BV zorg voor het beheer van vele
terreinen en gebieden inzake mollen. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven,
gemeenten en overheidsinstellingen.

ALLEEN VERONTRUSTEN, SOMS OOK VANGEN
EN DODEN

Want mollenbestrijding is voor ons een hoofdzaak, en geen bijzaak.
Bel ons gerust voor meer informatie:
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Telefoon 0252-622596
Fax 0252-622598
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HANDJES BV
(Voorheen Milieu Service Nederland BV)

DE HUISMUS EN DE
FLORA- EN FAUNAWET

uit het Vogelbesluit van
1994 voortvloeiden, bepaalden dat de huismus
jaarlijks van 15 juni tot en
met 15 september onbeschermd werd verklaard,
omdat deze vogelsoort
belangrijke schade aan de
graanoogst kan toebrengen.
Door deze aanwijzing kon in
deze periode in geval van
schade zonder vergunning tegen huismussen
worden opgetreden, met dien verstande dat
daarbij geen gebruik mocht worden gemaakt
van de in artikel 23 van de Vogelwet 1936 verboden vangmiddelen.

Volgens de Nota van toelichting bij het Besluit beheer en schadebestrijding ligt het in de rede dat de provincies de grondgebruikers in
beginsel slechts toestaan
dieren van de aangewezen
soorten, zoals de huismus,
opzettelijk te verontrusten en geen toestemming
te verlenen voor het vangen en doden van de
betrokken dieren. Slechts
indien blijkt dat dit
opzettelijk verontrusten
'·::~.: ·::: ,....... -~··
niet afdoende is om
belangrijke schade te
voorkomen, zou een
provinciale vrijstelling kunnen worden
verleend voor het vangen en doden van dieren, maar van de provincies wordt verwacht terughoudend te zijn met het geven van
zulke vrijstellingen.
" MIUl' " H .J

Wanneer verdergaande maatregelen dan het
opzettelijk verontrusten nodig zijn, komt
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l:J Protekta

aantasting?
1;el Be~-t:s®!
Rui m 40 jaar gespecialiseerd in:
• Onderzoek op houtaantasting
• Bestrijding houtworm, huisboktor en
bonte knaagkever
• Zwamsanering op hout en muurwerk
• Constructief herstel van verzwakte
balkeinden en houtconstructies met
epoxytechnieken
• Levering van producten
• KOMO, ISO 9001, VCA* gecertificeerd en lid NVO

LIEMPDE (N Br)
(0411) 632 647
HEERHUGOWAARD
(072) 574 18 56

ALPHEN AID RIJN
(0172) 433 514

ASSEN
(0592) 359 172

www.vanlierop.nl

ECHT (L)
(0475) 488 378
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daarvoor het aanvragen van een ontheffing
bij Gedeputeerde Staten op grond van artikel
68, lid 1 en lid 4, van de wet als eerste in aanmerking. Naast de hiervoor genoemde belangen, waarvoor ook een provinciale vrijstelli ng
kan worden verleend, kan zo'n ontheffing
door Gedeputeerde Staten ook nog worden
verleend in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid, de veiligheid
van het luchtverkeer en ter voorkoming van
schade aan flora en fauna, alsmede met het
oog op andere bij een AMvB aan te wijzen,
belangen. Ten aanzien van de huismus zijn
tot dusver geen andere belangen bij een
AMvB aangewezen.

NIET ELKE VORM VAN OVERLAST
TELT EVEN ZWAAR
Uit het vorenstaande volgt, dat geen ontheffing of vrijstelling kan worden verleend
voor het bestrijden van huismussen, die schade aan rieten daken veroorzaken. Ook voor
het bestrijden van huismussen die in een vertrekhal van een luchthaven rondvliegen,
biedt de Flora- en faunawet thans geen mogelijkheden. In het laatste geval zal het moeilijk
zijn om aan te tonen dat de dieren de volksgezondheid, de openbare veiligheid of de veilig-

heid van het vliegverkeer in gevaar brengen. Deze problemen zullen
dus op een andere wijze moeten worden opgelost. Voor de bestrijding van huismussen die bijvoorbeeld vervuiling in de voedselverwerkende bedrijven veroorzaken, zal het belang van de volksgezondheid wel een rol kunnen spelen bij het met succes aanvragen
van een ontheffing. Toch is voorkomen beter dan genezen, omdat,
ook met een ontheffing, het moeilijk zal zijn om huismussen in
een, vooral grote, bedrijfsruimte te bestrijden.

Cl

(Met dank aan P.H.C. Lina)

Artikel 65 van de Flora- en faunawet
Ware Care Pest Control behoort
tot de ambitieuze Ware Care
Group en is binnen de groep

PEST CONTROL

actief op het gebied van dier-

your choice for quality

plaagpreventie en
-bestrijding. Wij gaan voor

Wegens aanhoudend succes zoeken wij op korte termijn uitbreiding van ons team.

duurzaam resultaat!
De onderneming is inmiddels al meer dan
10 j aar actief en neemt
binnen de horeca en
voedingsmiddelenindustrie in
Nederland een
vooraanstaande
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positie in.

SERVICEMEDEWERKERS en ADVISEURS
Wat wij bieden:

• Een interessante job met groeiperspectief voor een adviseur Pest Con trol op het gebied van
voorlichting, verkoop, inspectie en accountbeheer.
• Een uitdagende en afwisselende job als servicemedewerker Pest Con trol in de uitvoering en
begeleiding van dierplaagpreventie en -bestrijding.
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Ruime opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
• Een prettige werksfeer binnen een hecht en collegiaal team dat door heel Nederland opereert.

Wat wij van jou verwachten:
• Kwaliteitsbesef en een resultaat- en servicegerichte instelling.
• Technisch inzicht, commerciële en sociale vaardigheden.
• Goede contactuele eigenschappen en een flink doorzettingsvermogen.
• De beschikking over het EVM-vakbekwaamheidsdiploma Bestrijdingstechnicus
• Een hands-on mentaliteit en een goed gevoel voor humor.
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Heb je interesse? Stuur je sollicitatiebrief met CV naar
Ware Care Pest Con trol t.a.v. Ferdie Keizer, financieel directeur.
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Lid van de AVO

Ware Care Pest Con trol
Antwoordnummer 1752, 6500 VB Nijmegen
Tel. 0800 - 022 5080, www.ongediertenet.nl
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1. Bij Algemene Maatregel van Bestuur worden beschermde inheemse diersoorten aangewezen, die niet in hun
voortbestaan worden bedreigd ofdat gevaar lopen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen soorten die:
a. in het gehele land veelvuldig belangrijke schade aan aanrichten;
b. in delen van het land veelvuldig belangrijke schade aanrichten.
2. Slechts wanneer geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, kan de aanwijzing bedoeld in het eerste lid worden gedaan ter
voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
3. Voor zover overeenkomstig het eerste lid, onderdeel a, soorten zijn aangewezen, kan bij ministeriële regelingen
worden toegestaan dat de grondgebruiker, in afwijking van de artikelen 9, 10, 11 en 12, handelingen,
bedoeld in die artikelen, verricht op de door hem gebruikte gronden of in of aan door hem gebruikte opstallen.
4. Voor zover overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, soorten zijn aangewezen, kan bij provinciale verordening
worden toegestaan dat de grondgebruiker, in afwijking van de artikelen 9, 10, 11 en 12, handelingen, bedoeld
in die artikelen, verricht op de door hem gebruikte gronden of in ofaat1 door hem gebuikte opstallen.
5. Slechts wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een
gunstige staat van instandhouding van de soort, kan het krachtens het derde en vierde lid worden toegestaan
de in die leden bedoelde handelingen te verrichten ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee,
bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
6. De grondgebmiker kan bij schri~elijke toestemming het hem ingevolge het derde en vierde lid toekomende recht
door anderen doen uitoefenen. Indien die toestemming wordt verleend aan een houder van een jachtakte of
valkeniersakte is deze gerechtigd, behalve de middelen, bedoeld in artikel 72, eerste lid, tevens de middelen te
gebruiken waarvan hem het gebruik is toegestaan.
7. Voorzover krachtens het derde en vierde lid regels zijn gesteld, is nietig elk beding dat de grondgebruiker de uitoefening belet van de rechten die hem krachtens die regels toekomen.
8. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid wordt telkenmale vastgesteld voor een periode
van ten hoogste twee jaren.
9. Alvorens Ons een voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur
als bedoeld in het eerste lid t doen, stelt Onze Minister het Faunafonds in de gelegenheid over het ontwerp
daarvan zijn oordeel te geven.
10. Alvorens een ministeriële regeling als bedoeld in het derde lid ofeen provinciale verordening als bedoeld in het
vierde lid vast te stellen, te wijzigen of in te trekken, stelt Onze Minister onderscheidenlijk het provinciaal
bestuur het Faunafonds in de gelegenheid over het ontwerp daarvan zijn oordeel te geven.
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