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Op 26 januari 2021 bent u door gedeputeerde Bom-Lemstra per brief geïnformeerd over een

drietal uitspraken van de rechtbank Den Haag inzake het door GS goedgekeurde

faunabeheerplan voor de knobbelzwaan en inzake ontheffingen voor het nachtelijk afschot

van konijnen en vossen. Door middel van deze brief informeren wij u over het vervolg. 

Knobbelzwaan

Zoals u weet heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij het faunabeheerplan voor de

knobbelzwaan onterecht hebben goedgekeurd. De rechtbank heeft in haar uitspraak

geoordeeld dat in het faunabeheerplan onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de

knobbelzwanen in de gehele provincie schade dreigen aan te richten. Daarnaast heeft de

rechtbank geoordeeld dat uitvoering van het faunabeheerplan kan leiden tot overtreding van

een wettelijk voorschrift en dat om die reden het faunabeheerplan niet kon worden

goedgekeurd. De rechtbank doelt hierbij op de eventuele kans op verstoring of abusievelijk

doden van de kleine zwaan. 

Met name vanwege de laatstgenoemde overweging van de rechtbank kan deze uitspraak

een zeer ernstige precedentwerking hebben. Wanneer de kans op het overtreden van

wettelijke voorschriften nadrukkelijk in de besluitvorming behoort te worden meegenomen,

dan kan dat grote gevolgen hebben voor het afwegingskader bij de besluiten die wij nemen

op grond van de Wet natuurbescherming.

Om precedentwerking van deze uitspraak te voorkomen en om voor de toekomst meer

duidelijkheid te ontvangen over het toetsingskader van faunabeheerplannen en andere

besluiten op grond van de Wet natuurbescherming, is besloten om hoger beroep in te stellen

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Het is niet ongebruikelijk dat een procedure bij de Raad van State geruime tijd in beslag

neemt. Tot het moment van de definitieve uitspraak kan er geen gebruik worden gemaakt

van de door uw Staten verleende vrijstelling en is het niet toegestaan om knobbelzwanen te

doden. 

Vos en konijn

In de uitspraken inzake de ontheffingen voor het afschot van konijnen en vossen gedurende

de nacht komt de rechtbank tot het oordeel dat beide ontheffingen op onderdelen onterecht

zijn verleend vanwege een geconstateerd gebrek in de motivering. Daarnaast stelt de

rechtbank ons ten aanzien van diverse aangedragen beroepsgronden in het gelijk. 

Conform de uitspraak zullen nieuwe besluiten worden genomen waarbij de door de

rechtbank geconstateerde gebreken in de onderbouwing zullen worden hersteld. In overleg

met de Omgevingsdienst Haaglanden en de Faunabeheereenheid Zuid-Holland wordt

bezien in hoeverre het daarnaast zinvol is om in hoger beroep te gaan.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
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