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Doel van deze brief 

Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om: 

• de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) 

 

  

 

1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland en de stappen die 

wij inmiddels hebben gezet. 

 

2 Aanleiding 
 

De rechtbank Gelderland heeft op 13 augustus 2021 ons besluit tot goedkeuring van het 

Faunabeheerplan Jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023 vernietigd en ons opgedragen een 

nieuw besluit te nemen. De vernietiging van de goedkeuring betekent dat in Gelderland geen 

gebruik meer gemaakt kan worden van vrijstellingen bij schadebestrijding.  

 

 

 

3 Bestaand beleid c.q. kader 
 

Wij hebben dit besluit op 19 december 2019 genomen. Het faunabeheerplan is opgesteld door de 

Faunabeheereenheid Gelderland. Het faunabeerplan biedt het kader voor de bestrijding van 

schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht.  

Tegen het goedkeuringsbesluit heeft Stichting De Faunabescherming beroep ingesteld.  

De rechtbank heeft geoordeeld dat wij bij de goedkeuring van het faunabeheerplan hadden moeten 

beoordelen of aan de vrijstellingsvoorwaarden uit de Wet natuurbescherming is voldaan. Een van 

de voorwaarden is dat de soorten daadwerkelijk voldoende schade veroorzaken. Andere 

voorwaarden zijn dat er geen andere bevredigende oplossing is en dat geen sprake is van een 

verslechtering van de staat van instandhouding. Nu dit niet is beoordeeld in het 

goedkeuringsbesluit, is dit besluit ontoereikend gemotiveerd, aldus de rechtbank in de uitspraak. 

De rechtbank heeft ons opgedragen binnen 8 weken een nieuw besluit omtrent de goedkeuring te 

nemen. 
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4 Argumenten/afwegingen/risico’s 
 

Wij zijn van mening dat deze uitspraak onze provinciale belangen op het gebied van 

natuurbescherming raakt. De schadeveroorzakende soorten staan op de vrijstellingslijst van de 

minister omdat zij in het hele land schade veroorzaken en niet in hun voortbestaan worden 

bedreigd. Het uitblijven van effectieve bestrijding kan ook nadelige gevolgen hebben voor 

kwetsbare in het wild levende fauna.  

   

De uitspraak kan leiden tot financiële consequenties voor grondgebruikers omdat zij onvoldoende 

maatregelen kunnen nemen om schade te voorkomen. Wij sluiten niet uit dat de uitspraak ook voor 

ons financiële consequenties zal hebben als de grondgebruikers een verzoek tot tegemoetkoming 

indienen bij het Faunafonds.  

 

De uitspraak heeft geen gevolgen voor de uitoefening van de jacht.  

 

Wij hebben besloten om hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 

te stellen tegen deze uitspraak. Wij zijn van mening dat de minister de landelijk vrijgestelde soorten 

moet onderbouwen, dat is niet aan Gedeputeerde Staten. Naar verwachting zal de Afdeling in de 

loop van 2022 een beslissing nemen op ons beroepschrift. 

Wij zullen op zo kort mogelijke termijn gevolg geven aan de opdracht van de rechtbank om een 

nieuw besluit te nemen omtrent de goedkeuring van het Faunabeheerplan. Dit besluit zal conform 

de wettelijke regels direct in werking treden. Hiermee vervalt de noodzaak om een verzoek om een 

voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. 

 

5 Financiële consequenties 
 

Schade aan gewassen die wordt veroorzaakt door soorten waarvoor een vrijstelling geldt, komt niet 

voor vergoeding in aanmerking. Zolang er geen vrijstelling van kracht is kan de schade aan de 

gewassen worden vergoed. Wij houden er rekening mee dat momenteel bijvoorbeeld in het fruit 

aanzienlijke schades kunnen optreden. Voor de afhandeling van schadeverzoeken zijn de 

Beleidsregels faunaschade Gelderland leidend.  

 

6 Proces en evaluatie 
 

• Niet van toepassing 
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