
 

 

   
 

College van Gedeputeerde Staten 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
T 030-2589111 

 

 

AANTEKENEN 

 

 

 

 

 

DATUM 24 april 2018 TEAM VVN 

NUMMER 81CD9E49 REFERENTIE dhr. mr. drs. W. van Dijk 

UW BRIEF VAN N.v.t.  DOORKIESNUMMER 030-258 2427 

UW NUMMER N.v.t.  E-MAILADRES William.van.Dijk@provincie-utrecht.nl 

BIJLAGE -  ONDERWERP Verzoek om voorlopige voorziening 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Wij hebben hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 20 maart 2018 

met nummer: 17/3111. Wij verzoeken tevens om een voorlopige voorziening te treffen. 

 

Het verzoek 

De rechtbank heeft de ontheffing van 20 maart 2017 volledig geschorst. Wij verzoeken tot opheffing van deze 

schorsing vóór het begin van het ruiseizoen van de ganzen (ongeveer halverwege mei).  

 

Uitgangspunten 

 

De onderliggende ontheffing: Z-WNB-BSB-2017-O108 

Met het besluit van 20 maart 2017 is aan de Faunabeheereenheid (hierna: FBE) een ontheffing en opdracht, 

zoals wordt bedoeld in artikelen 3.3, 3.17 en 3.18 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb), verleend. De 

ontheffing en opdracht maken het vangen en vervolgens doden van grauwe gans (Anser anser), verwilderde 

gedomesticeerde grauwe gans (Anser anser forma domesticus) en Canadese gans (Branta canadensis) met 

CO2 mogelijk. 

 

Bescherming 

De verbodsbepalingen uit artikel 3.1 van de Wnb gelden ten aanzien van onder de Vogelrichtlijn vallende vogels 

voorzover ze van nature in Nederland in het wild voorkomen. De grauwe gans en de Canadese gans vallen 

onder deze bescherming. De verwilderde gedomesticeerde grauwe gans valt niet onder deze bescherming, 

omdat deze soort geen van nature in Nederland in het wild levende vogel is.  

 

Ten aanzien van de Canadese gans geldt dat die soort op basis van artikel 3.15, eerste lid, van de Wnb en 

artikel 3.1, aanhef en onder a, van het Besluit natuurbescherming is aangewezen als een soort die in het hele 

land belangrijke schade veroorzaakt. Op basis van artikel 3.1, eerste lid, van de Regeling natuurbescherming 

gelden daarom ten aanzien van de Canadese gans vrijstellingen van de verboden genoemd in artikel 3.1 van de 

Wnb. Op basis van artikel 3.4 van de Regeling natuurbescherming mogen in het kader van deze vrijstelling 

alleen de middelen en methoden worden gebruikt genoemd in artikel 3.3 van de Regeling natuurbescherming. 
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Ten aanzien van de verwilderde gedomesticeerde gans geldt, net als voor alle andere dieren, de algemene 

zorgplicht uit artikel 1.11, eerste lid, van de Wnb geldt. Op basis van artikel, 1.11, derde lid, van de Wnb geldt 

deze zorgplicht niet voor handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze wet.  

 

Aanleiding en noodzaak tot opheffing schorsing 

 

Spoedeisendheid 

Met de verleende ontheffing worden de ganzen gedurende hun ruiperiode gevangen en vervolgens door 

toepassing van CO2  gedood. Door de schorsing, die ook doorloopt tot zes weken na een hernieuwde beslissing 

op bezwaar, kan de ontheffing niet vóór het ruiseizoen dat ongeveer halverwege mei begint worden 

geëffectueerd. De enige manier om dit jaar nog deze vangacties te kunnen laten plaatsvinden is opheffing van 

de door de rechtbank opgelegde schorsing. 

 

Onomkeerbaarheid 

Hoewel uiteraard het doden voor het individu onomkeerbaar is, zijn wij van oordeel dat dit op hoger niveau, 

namelijk dat van de populatie, moet worden beschouwd. Uit de preambule bij de Vogelrichtlijn blijkt namelijk dat 

de richtlijn bedoeld is tot behoud van de populaties van vogelsoorten en in het bijzonder het behoud van 

trekkende vogelsoorten. Gezien dit uitgangspunt is de bescherming van het individu ook in de Vogelrichtlijn niet 

absoluut. Op het uitgangspunt van het niet doden mag immers worden afgeweken. 

 

Met de door deze ontheffing mogelijk gemaakte vangacties komt de populatie van grauwe ganzen niet in gevaar 

en zeker niet de populatie van trekkende grauwe ganzen. Met deze vangacties wordt immers alleen de jaarrond 

verblijvende populatie grauwe ganzen geraakt, omdat de trekkende ganzen al ruim voor het begin van het 

ruiseizoen zijn vertrokken. 

 

Wij zijn daarom van oordeel dat op populatieniveau bezien er geen onomkeerbare gevolgen zullen optreden 

door het effectueren van de ontheffing, terwijl bij voortduren van de schorsing dit jaar geen vangacties kunnen 

plaatsvinden. 

 

Volledige schorsing 

De rechtbank heeft de ontheffing voor alle drie de ganzensoorten geschorst. Zoals wij in ons hoger 

beroepschrift hebben aangegeven, ziet de uitspraak zelf vooral op de (gebreken in de) onderbouwing ten 

aanzien van de grauwe gans. Ten aanzien van de Canadese gans en de gedomesticeerde verwilderde grauwe 

gans geldt dat de motivering van de schorsing niet duidelijk uit de uitspraak volgt.  

 

Conclusie 

Gezien het voorgaande verzoeken wij u de schorsing van de ontheffing op te heffen.  

 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Secretaris, 


