
Overzicht juridische procedures m.b.t. faunabeheerplannen 2015-2020

Fauna- 
beheerplan 
(FBP)1

Bezwaarmaker Advies bezwaren- 
commissie 

Uitspraak 
rechtbank 

Uitspraak Raad 
van State 
 
 
 

Duiding, verloren of gewonnen

FBP Smient 
Zuid-Holland 
2017-2023 

Vogelbescherming en 
Natuur- en 
Milieufederatie

Bezwaren 
ongegrond 

3-12-2019: 
Beroep gegrond 

Procedure loopt 
nog.

FBP 
knobbelzwaan 
Zuid-Holland
2018-2024

Dierenradar en
Faunabescherming

Bezwaren deels
gegrond, deels
ongegrond. FBP op
onderdelen
aangepast door
FBE.

22-11-2018 en 10-
10-2019: voorlopige
voorziening
toegekend, nog
geen uitspraak in
bodemprocedure.

n.v.t. Bodemprocedure loopt nog. De uitspraak
waarbij de knobbelzwanenbestrijding is
geschorst, zegt nog niets over het
uiteindelijke oordeel van de rechter.
Knobbelzwanenbestrijding tijdelijk
geschorst.

FBP Vos Zuid- 
Holland 2017- 
2023

Fauna4Life en Animal
Rights

n.v.t. Procedure loopt 
nog. 

n.v.t. Dit betreft een ontheffing voor het bestrijden
van de vos gedurende de nacht, ter
voorkoming van predatie van grondbroeders.
Er is ca. een jaar geleden beroep ingesteld
maar er is nog geen zitting bij de rechtbank
geweest.
Vossenbestrijding kan vooralsnog
doorgaan.

FBP 
Jachtsoorten 
Zuid-Holland
2017-2023

Fauna4Life en Animal
Rights

n.v.t. Procedure loopt 
nog. 

n.v.t. Dit betreft een ontheffing voor het bestrijden
van konijnen gedurende de nacht, in
bebouwde kommen etc. ter voorkoming van
schade en in het belang van de veiligheid. Er
is ca. een jaar geleden beroep ingesteld
maar er is nog geen zitting bij de rechtbank
geweest.
Konijnenbestrijding kan vooralsnog
doorgaan.

1 Veelal worden faunabeheerplannen onderwerp van een juridische procedure via ontheffingen die zijn gebaseerd op deze faunabeheerplannen.
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FBP Ganzen 
Zuid-Holland 
2015-2020
(ontheffing
diverse
middelen en
methoden)

Natuur- en
Milieufederatie 

Bezwaren deels 
gegrond, deels 
ongegrond.
Ontheffing op
onderdelen
aangepast.

15-09-2017:
Beroep ongegrond

24-10-2018: Hoger 
beroep ongegrond 

Het hoger beroep van de Natuur en
Milieufederatie zag uiteindelijk alleen op de
gunstige staat van instandhouding van
Canadese gans en kolgans. De Raad van
State oordeelde dat het faunabeheerplan
voor beide soorten voldoende waarborgen
voor de gunstige staat van instandhouding
bevat. 
Ganzenbeheer kan doorgaan.

FBP Ganzen 
Zuid-Holland 
2015-2020
(ontheffing
diverse
middelen en
methoden)

Natuur- en
Milieufederatie

Bezwaren 
ongegrond  

07-03-2017:
Beroep NMF deels
gegrond, deels
ongegrond

11-04-2018: Hoger
beroep NMF
gegrond, betrof
alleen het gebruik
van geweren
tussen
zonsondergang en
zonsopgang. 

Deze procedure zag op de bestrijding van
ganzen in de winterperiode. Het gebruik van
het geweer voor zonsopgang en na
zonsondergang bleek uiteindelijk in deze
procedure niet toelaatbaar. De bestrijding
tussen zonsopgang en zonsondergang bleef
mogelijk.
Ganzenbestrijding kan doorgaan.

FBP roek 2017- 
2023 

Faunabescherming
en
Natuur- en
Milieufederatie

n.v.t. 25-09-2017:
Beroep
Faunabescherming
en Natuur- en
Milieufederatie
gegrond

17-10-2018: Hoger
beroep FBE
gegrond, ontheffing
blijft in stand.

De ontheffing voor de bestrijding van de roek,
ter voorkoming van schade aan granen en
fruit, is in de loop van de procedure
aangepast zodat jaarlijks maximaal 40
roeken mogen worden gedood. De Raad van
State oordeelde dat de bestrijding op deze
manier voldoet aan de wettelijke eisen.
Roekenbestrijding kan doorgaan.

FBP damherten 
in het Noord- en 
Zuid-Hollandse
duingebied
2016-2020

Dierenbescherming en
Faunabescherming

n.v.t. 21-12-2016:
Beroep
Dierenbescherming
en
Faunabescherming
ongegrond

20-12-2017: Hoger
beroep
Dierenbescherming
en
Faunabescherming
ongegrond, hoger
beroep FBE en GS
gegrond.

De Raad van State oordeelde dat het beheer
van de populatie damherten in de
Amsterdamse Waterleidingduinen door kon
gaan vanwege de ecologische schade in het
duingebied.
Damhertenbeheer kan doorgaan.
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FBP algemeen, 
ontheffing voor 
fazantenschade

FBE,
Faunabescherming

n.v.t. 02-12-2015:
Beroep
Faunabescherming
ongegrond

11-01-2017: Hoger
beroep
Faunabescherming
ongegrond

Volgens de Raad van State was voldoende
aannemelijk dat fazanten schade dreigen
aan te richten. De op het faunabeheerplan
gebaseerde ontheffing voor het beheer van
fazanten bleef in stand.
Fazantenbestrijding kan doorgaan.

FBP algemeen,
ontheffing voor
hazenschade

Faunabescherming,
Natuurvereniging
Ijsselmonde, particulier

n.v.t. 02-12-2015:
Beroep
Faunabescherming
ongegrond

11-01-2017: Hoger
beroep
Faunabescherming
ongegrond

Volgens de Raad van State was voldoende
aannemelijk dat hazen schade dreigen aan
te richten. De op het faunabeheerplan
gebaseerde ontheffing voor het beheer van
hazen bleef in stand.
Hazenbestrijding kan doorgaan.

FBP
knobbelzwaan
2013-2018

Natuur- en

Vogelwerkgroep De

Krimpenerwaard

en
Faunabescherming

Bezwaren deels
gegrond (gebruik
geweer tussen
zonsopgang en
zonsondergang),
deels ongegrond

03-12-2015:
Beroep
Faunabescherming
ongegrond

21-06-2017: Hoger
beroep
Faunabescherming
ongegrond

Ontheffing voor het bestrijden van
knobbelzwanen ter voorkoming van schade
is in stand gebleven.
Knobbelzwanenbestrijding kan doorgaan.

FBP Ganzen 
Zuid-Holland 
2015-2020 
(ontheffing/
opdracht
vangen en
doden met gas)

Faunabescherming en  
Dierenradar 

Bezwaren deels 
gegrond, deels 
ongegrond.

14-05-2018:
Beroepen gegrond

15-05-2019: Hoger
beroep PZH en
FBE ongegrond,
maar
rechtsgevolgen
ontheffing blijven in
stand.

De Raad van State oordeelde dat het
rechtmatig is dat de ganzenpopulaties
beheerd worden ten behoeve van onder
andere de veiligheid van het luchtverkeer en
de schade aan gewassen.
Ganzenbeheer kan doorgaan.

FBP 
Zomerganzen 
Zuid-Holland 
2010-2015 
(ontheffing
grauwe gans,

kolgans en

brandgans in

zomerperiode)

Animal Rights Bezwaren 
ongegrond 

11-06-2015:
voorlopige
voorziening
afgewezen

n.v.t. Dit betrof een ontheffing voor het beheer van
ganzen in de zomerperiode. Mede gelet op
de (dreigende) schade door ganzen zag de
voorzieningenrechter geen aanleiding om de
ontheffing te schorsen. Animal Rights is niet
in beroep gegaan.
Ganzenbeheer kan doorgaan.
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FBP Ree Natuur- en Vogelwacht
Biesbosch,
Hoekschewaards
Landschap,
Faunabescherming en
Natuurvereniging
Ridderkerk

Bezwaren deels
gegrond, deels
ongegrond.
Ontheffing in stand
gebleven na
aanvulling
gegevens door
FBE.

29-04-2015: beroep
Faunabescherming
ongegrond

n.v.t. Ontheffing voor populatiebeheer van reeën.
De rechtbank oordeelde dat het beroep van
de Faunabescherming ongegrond was.
Reeënbeheer kan doorgaan.

FBP Smient Vogelbescherming,
Faunabescherming,
Natuur- en
Milieufederatie,
Vogelwerkgroep
Zoetermeer,
particulier.

n.v.t. 29-01-2016: 
voorlopige 
voorziening 
toegekend. 

n.v.t. Ontheffing voor de bestrijding van de smient
is ingetrokken in de bezwaarfase. Er bleek
een fout te zitten in het populatiemodel dat
door een ingehuurde deskundige was
gebruikt bij het opstellen van het
faunabeheerplan. Gelet op de vrijstelling die
waarschijnlijk per 1 januari 2017 van kracht
zou worden is deze procedure niet
doorgezet.
Smientenbestrijding niet mogelijk.

FBP Konijn Faunabescherming en 
gemeente Zwijndrecht 

Bezwaren 
ongegrond. 

10-06-2015: beroep 
Faunabescherming 
ongegrond. 

n.v.t. Het ging hier om een ontheffing voor de
bestrijding van konijnen op diverse terreinen,
zoals sportvelden en taluds van (spoor-)
wegen. De rechtbank oordeelde dat het
beroep van de Faunabescherming niet
gegrond was.
Konijnenbestrijding kan doorgaan.

FBP Ganzen Faunabescherming, 
Stop de ganzenmoord, 
Vogelwacht Delft e.o., 
Natuur- en Vogelwacht 
Biesbosch, 
Vogelwerkgroep 
Koudekerk- 
Hazerswoude, 
Vogelwerkgroep 
Zoetermeer, 6
particulieren.

Bezwaren deels 
gegrond. 

11-12-2015: beroep 
gegrond 

n.v.t. Dit ging om een ontheffing voor het vangen
van ganzen met vangkralen en het doden
door middel van cervicale dislocatie. De
rechtbank oordeelde dat deze methoden niet
konden worden toegestaan omdat deze niet
waren opgenomen in de nationale
regelgeving.
Ganzenbeheer d.m.v. vangen kan niet
doorgaan.


