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- verzoek om voorlopige voorziening 

ONDERWERP Hoger Beroep tegen een uitspraak van 

Rechtbank Midden-Nederland 

 

 

 

Geacht College, 

 

Wij stellen hoger beroep in tegen de bijgevoegde uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 20 maart 

2018 met nummer: 17/3111. Bijgaand treft u ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan. 

 

Kern van het hoger beroep 

In de kern draait het om de vraag of het door uw Afdeling met de uitspraak van 18 oktober 2017
1
 vastgestelde 

gebrek in het Faunabeheerplan met de aanvulling in beroep door ons is gerepareerd. 

 

Verzoek termijn aanvulling beroepsgronden 

Wij benoemen thans twee beroepsgronden. Wij verzoeken u ons een termijn te gunnen om het hoger beroep en 

de gronden verder aan te vullen. 

 

Uitgangspunten 

 

De bestreden uitspraak 

17/3111: De rechtbank heeft de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd en de onderliggende ontheffing 

geschorst. De in beroep gegeven toelichting acht de rechtbank niet afdoende om het door u in de uitspraak van 

18 oktober 2017 vastgestelde gebrek in het Faunabeheerplan te repareren. 

 

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 doden van grauwe gans (Anser anser), verwilderde gedomesticeerde grauwe 

gans (Anser anser forma domesticus) en Canadese gans (Branta canadensis) met CO2 mogelijk. 
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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. 

 

Ten aanzien van de verwilderde gedomesticeerde grauwe 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.  

 

Gronden 

1. De rechtbank heeft de onderliggende ontheffing in zijn geheel geschorst, dus voor alle drie de 

ganzensoorten. De overwegingen in de uitspraak zien feitelijk echter alleen op de grauwe gans. Voor ons is 

thans derhalve niet duidelijk op welke wijze onze onderbouwing ten aanzien van de Canadese gans en de 

verwilderde gedomesticeerde grauwe gans onvoldoende is. Temeer nu het doden van de Canadese gans is 

toegestaan op basis van de landelijke vrijstelling en de verbodsbepalingen uit artikel 3.1 van de Wnb niet dienen 

ter bescherming van de verwilderde gedomesticeerde grauwe gans. 

 

2. De rechtbank overweegt in de uitspraak dat de door ons gegeven toelichting, waarom de cijfers (ten aanzien 

van de grauwe gans) niet eenduidig zijn, onvoldoende is. De rechtbank lijkt bij dit oordeel mee te wegen dat er 

ter zitting nog meer variabelen zijn genoemd dan de reeds eerder benoemde variabelen (claimgedrag en 

gewasprijzen). Deze weging is niet direct begrijpelijk, omdat de aanwezigheid van meer variabelen juist een 

extra argument is dat andere variabelen een rol spelen bij het tot stand komen van het schadebeeld. Daarnaast 

doen extra variabelen niets af aan de reeds benoemde variabelen. De motivering van de rechtbank op dit punt 

is daarom voor ons niet begrijpelijk. Wij zijn tevens van oordeel dat de gegeven aanvulling, in het verweerschrift 

en ter zitting, wel voldoende verklaring is ten aanzien van de onduidelijkheid van de cijfers.  

 

Conclusie 

Gezien het voorgaande verzoeken wij u ons hoger beroep gegrond te verklaren.  

 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Secretaris, 


