
MEMORANDUM 

NADERE INFORMATIE OVER ACTIES MINISTERIE LNV 
M.B.T ONZE UITSPRAAK VOS EN DE WILDLIJST EN
LANDELIJK VRIJSTELLING

1 van 1 

DATUM 19-04‑2022

VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk  

AAN Commissie Ruimte, Groen, Water en Wonen 

In de vergadering van de commissie RGW van 13 april jl. heb ik u toegezegd de rondvraag van JA21 

schriftelijk te zullen verduidelijken. 

Ik herhaal hier eerst de rondvraag: 

In het memo Faunabeleid en beheer, uitspraken vos, wild zwijn, knobbelzwaan, spreeuw nummer 

2022RGW97 schrijft de gedeputeerde dat ‘het ministerie voornemens is om een apart (reparatie)besluit 

te nemen. Graag zou ik hier een update horen van gedeputeerde wat de tijdslijn is voor het ministerie en 

wanneer dit besluit gaat worden genomen en wat hier precies voor moet gebeuren. 

Antwoord 

Op onze vragen heeft het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) de volgende stand 

van zaken gegeven over het onverbindend verklaren van de landelijke vrijstelling vos:  

1. Het ministerie heeft op 16 maart aangegeven dat het (reparatie)besluit minimaal 3 maanden
vergt. Met andere woorden: dit besluit is niet voor half juni 2022 te verwachten. Dit betekent dat
de vos tot dit herstelbesluit niet mag worden beheerd, ondanks de broedtijd van weidevogels.

2. Het ministerie heeft ondertussen, zo is ons medegedeeld, hoger beroep ingesteld bij de Afdeling
rechtspraak Raad van State gericht tegen de uitspraak van Rechtbank Utrecht waarin de
landelijke vrijstelling afgegeven door de minister onverbindend werd verklaard. De ervaring is dat
een zittingsdatum bij de Afdeling zeker langer op zich laten wachten dan de hiervoor genoemde
3 maanden voor het (reparatie)besluit. Daarna volgen nog minimaal 6 weken voor de uitspraak.
Naar onze verwachting zal de Afdeling het hoger beroep van het ministerie tegen de
onverbindend verklaring voegen met ons hoger beroep gericht op vos, weidevogels en beheer in
schemering/donker en het middel lichtbak.

Waar het ministerie nog geen duidelijkheid over heeft gegeven en voor beide sporen geldt is de vraag of 

de minister ziet dat de uitspraak enkel voor de vos geldt, of voor alle door het Rijk vrijgestelde soorten, 

en of het eventuele reparatiebesluit dus enkel op de vos ziet, of op alle landelijk vrijgestelde soorten.  

Haas en konijn 

Ter informatie stel ik u gelijktijdig op de hoogte van de brief van de minister van LNV aan de Tweede 

Kamer over de wildlijst en de landelijke vrijstelling in relatie tot de instandhouding van soorten op deze 

lijsten. Deze brief houdt direct verband met uw eerdere motie (M103, d.d. 11 november 2020) over de 

haas en het konijn en uw verzoek hierin om de minister over uw motie te informeren.  

Het nieuwsbericht daarbij op de LNV-site: Minister Van der Wal: geen jacht op konijn en beperkingen 

jacht op haas | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl en de kamerstukken en rapporten.  
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https://protect-de.mimecast.com/s/fVTsCXQyXRIXVQ6gfV8mUU?domain=rijksoverheid.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/fVTsCXQyXRIXVQ6gfV8mUU?domain=rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/14/aanbieding-rapporten-staat-van-instandhouding-soorten-wildlijst

