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Onderwerp Statenbrief: Instellen hoger beroep tegen uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 
20 maart 2018 en verzoeken om een voorlopige voorziening. 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In onze vergadering van 24 april 2018 hebben wij besloten om bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (hierna: Afdeling) hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 
20 maart 2018. Tevens hebben wij besloten om te verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Afdeling om 
de met deze uitspraak opgelegde schorsing van de ontheffing op te heffen. 
 
Aanleiding 
De rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 maart 2018 uitspraak gedaan inzake het beroep dat de stichting “De 
Faunabescherming” heeft aangespannen tegen onze beslissing op bezwaar van 27 juni 2017. De rechtbank 
verklaart dit beroep gegrond en vernietigt de beslissing op bezwaar. Tevens schorst de rechtbank de ontheffing 
van 20 maart 2017 tot zes weken nadat op de bezwaren is beslist. 
 
Voorgeschiedenis 
In de beslissing op bezwaar van 27 juni 2017 zijn de bezwaren conform het advies van de Awb-adviescommissie 
van de PS en GS ongegrond verklaard en is de ontheffing van 20 maart 2017 in stand gelaten. Met de ontheffing 
van 20 maart 2017 wordt toegestaan dat grauwe ganzen, Canadese ganzen en verwilderde gedomesticeerde 
grauwe ganzen worden gevangen en door middel van toepassen van koolstofdioxide (CO2) gedood. 
 
Essentie / samenvatting: 
Door de uitspraak van rechtbank Midden-Nederland kan CO2 niet worden ingezet voor de reductie van de 
populatie grauwe ganzen, Canadese ganzen en verwilderde gedomesticeerde grauwe ganzen, terwijl deze 
reductie nodig is ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen.  
  
Door deze uitspraak komt de haalbaarheid van de afspraken uit de Utrechtse uitwerking van het ganzenakkoord 
in het geding. Gedeputeerde Staten moeten zich nog goed beraden over de gevolgen van deze uitspraak voor 
het beleid. Dit proces neemt tijd in beslag en u zult daar te zijner tijd over worden geïnformeerd. Om te 
voorkomen dat de hoger beroepstermijn verstrijkt, is het wel noodzakelijk om nu hoger beroep in stellen. 
Gedeputeerde Staten verzoeken tevens de Afdeling om de door de rechtbank opgelegde schorsing op te heffen. 
Opheffen van de schorsing is de enige mogelijkheid om nog dit jaar in het ruiseizoen de ganzen te kunnen 
vangen en vervolgens met CO2 kunnen doden. 



 

  

 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De onderliggende ontheffing draagt bij aan de ganzenreductiedoelstelling van de provincie en de bij het 
ganzenbeheer betrokken maatschappelijke organisaties. Door de met de uitspraak opgelegde schorsing komt dit 
beleidsdoel in de knel. Het beleidsdoel van ganzenreductie volgt uit het “Beleidskader Wet Natuurbescherming 
provincie Utrecht: Natuurlijk waardevol” (p. 45 en 46) . Dit beleidskader is door de Staten in de vergadering van 
12 december 2016 vastgesteld. De ontheffing is een uitwerking van dit beleidsdoel. 
 
Wettelijke grondslag 
Artikelen 3.3 en 3.17 van de Wet natuurbescherming voor het verlenen van de ontheffing. 
Titel 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht voor het instellen van hoger beroep gelezen in samenhang met titel 
8.3 van de Algemene wet bestuursrecht verzoeken om voorlopige voorzieningen. 
 
Financiële consequenties 

De kosten van het instellen van een hoger beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn het griffiegeld 
en eventueel een veroordeling in de proceskosten. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Tot het instellen van hoger beroep en tot het verzoeken om een voorlopige voorziening is in de GS vergadering 

van 24 april 2018 besloten.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en de bijgevoegde bijlage: 
- Uitspraak van rechtbank Midden-Nederland 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


