
uitspraak 

RECHTBANK DEN HAAG 

Bestuursrecht 

zaaknummers: SGR 19/4665 en SGR 19/4671 

uitspraak van de meervoudige kamer van 5 januari 2021 in de zaak tussen 

1. Stichting De Faunabescherming, te Amstelveen, eiseres 1
(gemachtigde: mr. B.N. Kloostra),

2. Stichting Dierenradar, te Krimpenerwaard, eiseres 2
(gemachtigde: mr. drs. S.A.B. van Rooy),

hierna tezamen: eiseressen 

en 

het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, verweerder 
(gemachtigde: mr. W.M. Lambooij). 

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: 
het bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de faunabeheereenheid), te Den 
Haag, (gemachtigde: M.A. Huber) 

Procesverloop 

Bij besluit van 4 september 2018, verzonden op 12 september 2018 (het primaire besluit) 
heeft verweerder het door de faunabeheereenheid vastgestelde 'Faunabeheerplan 
knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024' op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) 
goedgekeurd voor de periode van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2024. 

Eiseressen hebben ieder afzonderlijk tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. 

Bij besluit van 4 juni 2019, verzonden 12 juni 2019, (bestreden besluit 1) heeft verweerder 
de bezwaren van eiseressen gedeeltelijk gegrond verklaard en daarbij het primaire besluit 
herroepen. 

Bij besluit van eveneens 4 juni 2019, verzonden 17 juni 2019, (bestreden besluit 2) heeft 
verweerder het 'Aangepaste Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018-2024' 
(hierna ook: het faunabeheerplan) goedgekeurd voor de periode van 15 juni 2019 tot en met 
3 1 oktober 2024. 

Eiseressen hebben ieder afzonderlijk tegen bestreden besluit 1 en 2 beroep ingesteld. 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend en derde-partij heeft een zienswijze 
ingebracht. 
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De rechtbank heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke 
Ordening (ST AB) als deskundige benoemd. De ST AB heeft op 6 maart 2020 een 
deskundigenbericht uitgebracht. Eiseressen, verweerder en derde-partij hebben hierop 
schriftelijk gereageerd. 

De zaken zijn gevoegd behandeld ter zitting van 24 november 2020. Namens eiseres I is 
verschenen H.H. Niesen, bijgestaan door de gemachtigde. Eiseres 2, verweerder en derde 
partij hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde. 

Overwegingen 

1.1 Op 19 mei 2018 heeft de faunabeheereenheid het 'Faunabeheerplan knobbelzwaan 
Zuid-Holland 2018-2024' (het faunabeheerplan) ingediend bij verweerder, met het verzoek 
dit plan goed te keuren. Het faunabeheerplan gaat over de bestrijding van knobbelzwanen, 
die bijzonder talrijk voorkomen in Zuid-Holland en volgens de faunabeheereenheid schade 
veroorzaken aan gras, granen en andere kwetsbare gewassen. De dieren worden in Zuid
Holland al vele jaren bestreden met het geweer en voorts door het bewerken van eieren. Bij 
de invoering van de Wnb op 1 januari 2017 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de 
bestrijding van knobbelzwanen ter bescherming van landbouwgewassen, vliegveiligheid en 
de openbare veiligheid geregeld in een provinciale vrijstelling: artikel 5.2 van de 
Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming Zuid-Holland (hierna ook: de 
Verordening). Het faunabeheerplan bevat een beschrijving van de uitvoering van deze 
vrijstelling met het oog op de schadebestrijding. Het plan bevat geen voorstel om de 
populatie blijvend te verlagen door middel van duurzaam beheer. 

1.2 Verweerder heeft getoetst of het faunabeheerplan voldoet aan de eisen die 
artikel 3.12 van de Wnb en de artikelen 3.2 en 3.4 en 5.2 (de vrijstelling) van de 
Verordening daaraan stellen. Daarbij heeft hij artikel 3.8 (goedkeuring faunabeheerplan) van 
de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (de Beleidsregel) mede in 
aanmerking genomen. 

2.1 Bij het primaire besluit heeft verweerder het faunabeheerplan goedgekeurd voor 
de periode van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2024. Daartoe heeft verweerder 
overwogen dat het faunabeheerplan voldoet aan de eisen die de Wnb en de Verordening 
daaraan stellen. Daarnaast is overwogen dat in de bijlage bij de Verordening de minimale 
groepsgrootte zal worden vervangen door een maximaal aantal te doden knobbelzwanen per 
bestrijdingsactie. Verder is verduidelijkt op welke wijze de verschillende methoden en 
middelen ter voorkoming van schade worden ingezet. 

2.2 Eiseres 1 en eiseres 2 hebben tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. 
Tevens hebben zij de voorzieningenrechter verzocht om (;:!en voorlopige voorziening te 
treffen. Deze verzoeken zijn bij de rechtbank geregistreerd onder de zaaknummers 
SGR 18/7339, respectievelijk SGR 18/7171. Bij uitspraak van 22 november 2018, 
ECLl:NL:RBDHA:2018: 13809, heeft de voorzieningenrechter de verzoeken toegewezen en 
het primaire besluit geschorst tot zes weken na de bekendmaking van de beslissing op 
bezwaar. 

2.3 Op 6 mei 2019 heeft de faunabeheereenheid het aangepaste faunabeheerplan 
ingediend bij verweerder, met het verzoek dit goed te keuren. 
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3.1 Bij bestreden besluit I heeft verweerder de bezwaren van eiseressen, conform het
advies van 30 janLrari2019 van de bezwarencommissie (de commissie), gedeeltelijk gegrond
verklaard en daarbij het primaire besluit herroepen.

3.2 Bij bestreden besluit 2heeft verweerder het aangepaste faunabeheerplan
goedgekeurd voor de periode van l5 juni2019 tot en met 3l oktober 2024 op grond van de
Wnb. Het faunabeheerplan is naar aanleiding van het advies van de commissie op de
volgende punten gewijzigd:
- er mag niet worden gejaagd vóór zonsopopgang en na zonsondergang;
- in uitzonderingsgevallen wanneer het geweer niet kan worden gebruikt, is het gebruik van
slag- snij- en steekwapens onder voorwaarden toegestaan;
- alleen jachtaktehoLrders die een training hebben gevolgd, mogen slag- of steekwapens
gebruiken;
- de aan het faunabeheerplan toegevoegde aanvullende toelichting maakt integraal deel uit
van het aangepaste faunabeheerplan.
Het goedkeuringsbesluit heeft tevens betrekking op de niet aangepaste delen van het
faunabeheerplan, aldus verweerder.

3.3 Eiseres 1 en eiseres 2 hebben tegen de bestreden besluiten 1 en 2 beroep ingesteld.
Daarbij hebben zij de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te
treffen. Deze verzoeken zijn bij de rechtbank geregistreerd onder de zaaknummers SGR
1915895, respectievelijk SGR 1915754. De voorzieningenrechter heeft bij uitspraak van
l0 oktober 2019,ECLI:NL:RBDHA:2019:10754, de verzoeken toegewezen en de bestreden
besluiten geschorst tot zes weken na de uitspraak in de bodemprocedure.

appellabel besluit?
4.1 Voor zover verweerder zich op het standpunt heeft gesteld dat tegen het besluit tot
goedkeuring van het faunabeheerplan geen rechtsmiddelen openstaan, volgt de rechtbank dit
niet. In navolging van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (de Afdeling) van20 maart 2019,ECLI:NL:RVS:2019:875, overweegt de rechtbank
dat de bestrijding van schadeveroorzakende dieren slechts kan plaatsvinden voor zover deze
een basis vindt in een goedgekeurd faunabeheerplan. Een goedgekeurd faunabeheerplan is
daarmee een voorwaarde voor het gebruik kunnen maken van de vigerende provinciale
vrijstelling voor schadebestrijding. Het goedkeuringsbesluit wijzigt in zoverre de
rechtspositie van belanghebbenden en heeft dan ook rechtsgevolg. Dit rechtsgevolg is
zelfstandig en niet slechts procedureel, omdat geen nader besluit nodig is om van de
vrijstelling gebruik te mogen maken. Daarom is het goedkeuringsbesluit een besluit als
bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb dat vatbaar is voor bezwaar en beroep. Dit
betekent dat eiseressen ontvankelijk zijn in hun beroepen tegen de bestreden besluiten.

4.2 Ten aanzien van de besluiworming - het gelijktijdig nemen van de bestreden
besluiten 1 en 2 - overweegt de rechtbank verder nog als volgt. In de uitspraak van 13

februari 2020,ECLI:NL:RBDHA:2020:1081 heeft de rechtbank reeds geoordeeld dat beide
besluiten als resultaat van de heroverweging tezamen als één besluit dienen te worden
aangemerkt, nu verweerder met die besluiten het besluit tot goedkeuring van het eerste
faunabeheerplan heeft herroepen en gelijktijdig het gewijzigde faunabeheerplan heeft
goedgekeurd. Deze besluitvorming voldoet daarmde aan de eisen zoals vastgelegd in artikel
7:ll van de Awb. De rechtbank ziet geen aanleiding daarover in deze procedure anders te
oordelen.
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derde-partij
4.3 Ten aanzien van het verzoek van de Natuur en Milieufederatie Zfid Holland en
andere organisaties om hen in de onderhavige beroepsprocedure als derde-belanghebbende
aan te merken, overweegt de rechtbank als volgl. Artikel 8:26 van de Awb geeft de

rechtbank de bevoegdheid om tot de sluiting van het onderzoek ter zitting belanghebbenden
in de gelegenheid te stellen als partij aan het geding deel te nemen. Tot het geding kan onder
meer r.vorden toegelaten de derde wiens belang tegengesteld is aan dat van degene die in
beroep komt en die door toewijzing van het beroep in een nadeliger positie zou komen te
verkeren. In het onderhavige geval heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland (e.a.)
eclrter een parallel belang aan dat van eiseressen. Vanwege dit parallelle belang staat artikel
8:26 in samenhang met artikel l:2 van de Awb er aan in de weg dat de Natuur en

MilieufederatieZuid Holland als derde-belanghebbende in deze beroepsprocedure wordt
toegelaten. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat uit de geschiedenis van de

totstandkoming van artikel 8:26 van de Awb (KamerstLrkken II, 1991192,22 495, nr. 3, p.

l17l118) en vaste jurisprudentie (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van22
december 2010, nr. 20100472811/H3) volgt dat een parlij die verwijtbaar geen bezwaar heeft
gemaakt tegen een besluit, in de regel niet kan worden toegelaten tot een lopende
beroepsprocedure tegen dat besluit. In de onder rechtsoverweging 4.6 genoemde uitspraak
van l3 februari 2020 is vastgesteld dat de Natuur en MilieLrfederatie Zuid Holland ten tijde
van het primaire besluit al reden had om bezwaar te maken, maar heeft nagelaten dit te
doen. Gelet hierop kan zij ook op grond hiervan niet als derde-partij tot dit geding worden
toegelaten.

deskundigenbericht van de STAB
4.4 Op 6 maart 2020 heeft de STAB in opdracht van de rechtbank een
deskundigenbericht uitgebracht. Volgens vaste jurisprudentie, zie bijvoorbeeld de uitspraak
van de Afdeling van 16 december 2015,ECLI:NL:RVS:2015:38l9,mag de bestuursrechter
in beginsel afgaan op de inhoud van het verslag van een deskundige als bedoeld in artikel
8:4J van de Awb. Dat is slechts anders indien dat verslag onvoldoende zorgvuldig tot stand
is gekomen of anderszins zodanige gebreken bevat dat het niet aan de oordeelsvorming ten
grondslag mag worden gelegd.

4.5 In hetgeen eiseressen en verlveerder hebben aangevoerd, hetgeen grotendeels
neerkomt op het handhaven van eerder ingenomen standpunten in de zienswijzen, ziet de
rechtbank op voorhand geen aanleiding voor het oordeel dat het deskundigenbericht niet aan

de oordeelsvorming ten grondslag kan worden gelegd.

de b er o eps gr onden (al ge mee n)
5.1 Eiseressen kunnen zich niet verenigen met het goedkeuringsbesluit. De rechtbank
stelt vast dat de door eiseres I en eiseres 2 ingediende gronden in grote lijnen op hetzelfde
neerkomen. Brj de bespreking van de gronden zal in het navolgende dan ook in zijn
algemeenheid over 'eiseressen' worden gesproken, behalve wanneer aandacht wordt besteed
aan een door één van hen afzonderlijk naar voren gebrachte grond.

5.2 Eiseressen hebben - kort samengevat - betoogd dat het faunabeheerplan niet aan de
wettelijke vereisten voldoet, zodat verweerder dit niet had mogen goedkeuren. Voorts is het
faunabeheerplan op verschillende onderdelen onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende
gemotiveerd, zodat het ook op grond hiervan niet had mogen worden goedgekeurd. Verder
leidt het goedker.rringsbesh,rit volgens eiseressen tot het onrechtmatig doden van kleine
zwanen, omdat het verschil tussen (onge) knobbelzwanen en (onge) kleine zwanen zelfs
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overdag nauwelijks te zien is en kleine zwanen zich in groepen samen met knobbelzwanen
ophouden. Het goedkeuringsbesluit is dan ook in strijd met artikel 8 van de Vogelrichtlijn
waarin methoden voor nièt selectief doden zijn verboden.

6. De rechtbank komt tot de volgende beoordeling.

6.1 Voor het relevante wettelijke kader verwijst de rechtbank naar de bijlage bij deze

uitspraak, die daarvan deel uitmaakt.

6.2 Op 1 april 2019 is de Omgevingsverordening Zuid-Holland in werking getreden.
Tegelijkertijd is de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland
ingetrokken. Op grond van arlikel 13.4 van de overgangsbepalingen van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland blijft voor een besluit dat vóór de inwerkingtreding
van die verordening bekend is gemaakt, het oude recht van toepassing. Dat betekent dat op
het goedkeLrringsbesh"rit van verweerder de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming
ZLrid-Holland (de Verordening) van toepassing is gebleven.

w e tte I ij ke vere is ten fat mab ehe erplan
7 .1.1 Eiseressen hebben aangevoerd dat de samenstelling van het bestuur van de
faunabeheereenheid niet voldoet aan de eisen die in artikel 3.12, tweede lid, van de Wnb
worden gesteld, nu niet ten minste twee maatschappelijke organisaties - niet zijnde
jachtliouders - hierin zittinghebben. Eiseressen wijzen er op dat het nadrr.rkkelijk de
bedoeling is geweest van de wetgever dat naast organisaties die jagers en jachthouders
vertegenwoordigen ook organisaties die het algemeen belang van dierenwelzijn behartigen
zitting hebben in het bestuur van een faunabeheereenheid. Eiseressen verwijzen ter
onderbouwing van hun standpunt naar de wetshistorie bij het amendement Rudmer,
Heerema en Leenders waarrnee artikel 3.72,tweede lid, van de Wnb is gewijzigd, teneinde
in de Wnb te regelen dat ook maatschappelijke organisaties zitting moeten hebben in het
bestuur van de faunabeheereenheid (Toelichting op het amendement TK20l4-2015, 33 348,
nr. 107, p.3, Memorie van Antwoord EK2015-2016,33 348 en Handelingen EK 2015-
2016, nr. I 1, item 8, p. 36 e.v). Eiseressen betogen dat de (gecombineerde)
vertegenwoordiger van de Dierenbescherming en de vereniging 'BoerenNatuur' ook
jachthouder is en aldus niet kan worden aangemerkt als vertegenwoordiger van een

maatschappelijke organisatie als bedoeld in artikel3.l2, fweede lid, van de Wnb. De
faunabeheereenheid heeft met deze bestuurssamenstelling het faunabeheerplan dan ook niet
rechtsgeldig kunnen vaststellen. Verlveerder had daarom goedkeuring aan het
faunabeheerplan moeten onthouden.

1 .1.2 Verweerder stelt zich op het standpunt dat het bestuur van de faunabeheereenheid
voldoet aan de eisen die de Wnb en de Verordening daaraan stellen. Onder verwijzing naar
de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken aan eiseres I van24 maart2017
betoogt verweerder dat de in de Wnb bedoelde maatschappelijke organisaties tevens
jachthouders mogen zijn,zolangdeze organisaties tevens het doel behartigen van een
duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren.

7 .l.3 Voor de beantwoording van dit geschilpunt vormen de artikelen 3.12, tweede lid en
3.12, negende lid, aanhef en onder d, van de Wnb, alsmede artikel2.2van de Verordening
het wettelijk kader. De rechtbank stelt vast dat ten tijde van het bestreden besluit het bestuur
van de faunabeheereenheid als volgt was samengesteld: een onaftrankelijk voorzitter, een
bestuurslid namens de Federatie Particulier Grondbezit, een bestuurslid namens de
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Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en de Stichting "Het Zuid-Hollands
Landschap", een bestllurslid namens Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord, een
bestuurslid namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Nederlandse
Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, een bestuurslid namens de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Dieren en de vereniging'BoerenNatuur' en een vertegenwoordiger van
Staatsbosbeheer als agendalid.

7 .1.4 De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en de vereniging
'BoerenNatuur', alsmede de terrein beherende organisaties, zoals Natuurmonumenten en de
Stichting "Het Zr.rid-Hollands Landschap", zijn volgens verlveerder organisaties, die het
doel behartigen van eeu duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren.
Eiseressen stellen dat deze organisaties ook jachthouder zijn in de zin van de Wnb en dat het
bestuur daarom niet voldoet aan de wettelijke eisen, zoals neergelegd in artikel 3. 12, tweede
lid, van de Wnb. De rechtbank volgt dat betoog niet en is van oordeel dat de tekst van
voornoemd arlikel zich er niet tegen verzet dat de daarin bedoelde maatschappelijke
organisaties ook jachthouder zijn. In dit artikel 'uvordt aan deze maatschappelijke
organisaties immers geen andere voorwaarde gesteld dan dat zljheÍ doel behartigen van
chtttrzaam wildbeheer in de regio r,vaar de faunabeheereenheid werkzaam is. Onweersproken
is dat in het bestuur van de far:nabeheereenheid zulke maatschappelijke organisaties zijn
vettegenwoordigd. Dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever is geweest dat de in
artikel3.12, tlveede lid, van de Wnb genoemde maatschappelijke organisaties niet tevens
jachthouder mogen zijn, blijkt niet uit de door eiseressen aangehaalde wetshistorie. De
rechtbank is dan ook van oordeel dat de wetgever dit niet expliciet heeft uitgesloten en wijst
voor een oordeel in dezelfde zin mede op de uitspraak van 2 september 2020 van de
Afdeling, ECLI:NL:RVS:2020:21 14. De beroepsgrond slaagt niet.

7.2.1 Daarnaast heeft eiseres I nog aangevoerd dat niet inzichtelijk is in hoeverre het
advies van de Vereniging Sovon Vogelonderzoek (hierna: de Sovon), dat op grond van
artikel 3.2,zevende lid, van de Verordening is vereist, aldan niet is overgenomen in het
faunabeheerplan, omdat dit advies niet ter inzage is gelegd. Uit het faunabeheerplan blijkt
enkelde betrokkenheid van de wetenschappen bij de hoofdstukken 3 en7, niet bij het gehele
plan. Gelet hierop voldoet het faunabeheerplan volgens eiseressen niet aan de wettelijke
vereisten.

I .2.2 De rechtbank overweegt dat artikel 3.2, zevende lid, van de Verordening bepaalt
dat bij het opstellen van een faunabeheerplan een vertegenwoordiger vanuit de
wetenschappen wordt betrokken. Niet in geschil is dat de Sovon als veftegenwoordiger van
de wetenschappen kan worden aangemerkt. Uit paragraaf L2 van het faunabeheerplan blijkt
dat hoofdstuk 3 (verspreiding en aantal ontwikkeling) en hoofdstuk 7 (staat van
instandhouding) van het faunabeheerplan zijn opgesteld door dr. H. Schrekkerman en dr. J.

Stahl van de Sovon. Nu ar.tikel 3.2, zevende lid, van de Verordening enkel de betrokkenheid
van een vertegenwoordiger vanuit de wetenschappen vereist en niet tevens dat een advies
van die wetenschapper ter inzage moet worden gelegd, dan wel dat dit advies voor elk
onderdeel van het faunabeheerplan dient te gelden, is de rechtbank van oordeel dat het
faunabeheerplan ook op dit punt aan de rvettelijke vereisten voldoet. De beroepsgrond slaagt
niet.

prov inciale vrij s te lling
8.1 De rechtbank overweegt dat Provinciale Staten van Zuid-Holland (provinciale
staten) op grond van de mogelijkheid die artikel3.3, fweede lid, van de Wnb biedt, in de
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Verordening de knobbelzwaan hebben aangewezen als vogel die opzettelijk mag worden
gedood ten behoeve van schadebestrijding. Bij de besluitvorming van deze provinciale
vrijstelling heeft een beoordeling (door provinciale staten) plaatsgevonden, waarbij is
getoetst of is voldaan aan de voorwaarden genoernd in artikel 3.3, vierde lid, van de Wnb, te
weten of een andere bevredigende oplossing bestaat, of de vrijstelling nodig is ter
voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren en of de
maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de
desbetreffende soort. Deze in een algemeen verbindend voorschrift vervatte vrijstelling kan
vanwege artikel 8:3, eerste lid, aanhef en onder a,van de Awb niet rechtstreeks door de
bestuursrechter worden getoetst.

8.2 Voor zover het beroep van eiseressen betrekking heeft op de vraag of aan de
voorwaarden van artikel 3.3, vierde lid, van de Wnb wordt voldaan, ziet dit op de
provinciale vrijstelling, die zoals gezegd in deze procedure buiten beschouwing bhjft. Thans
ligt immers enkel ter beoordeling voor het besluit tot goedkeuring van het far.rnabeheerplan.
Bij de toetsing daarvan is alleen de vraag aan de orde of wordt voldaan aan de voorwaarden
die door provinciale staten aan het gebruik van de vrijstelling zijn gesteld.

8.3 De provinciale vrijstelling ten aanzien van de bestrijding van de knobbelzwaan is
neergelegd in artikel5.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Verordening in samenhang
gelezen met bijlagen 2 en 7 .In voormeld artikel zijn tevens nadere voorschriften voor en
beperkingen aan het gebruik maken van die vrijstelling gegeven. In het vierde lid is in dit
verband onder meer bepaald dat uitvoering van de vrijstelling geschiedt overeenkomstig de
voorschriften in het faunabeheerplan. Daarnaast is in het negende lid bepaald dat het vangen
of doden van dieren slechts mag plaatsvinden nadat de in het faunabeheerplan opgenomen
passende en doeltreffende preventieve maatregelen zijn ingezet overeenkomstig de
beschrijving in het faunabeheerplan. De eisen waaraan het faunabeheerplan dient te voldoen
zijn vervolgens neergelegd in de artikelen 3.2 en3.4 van de Verordening, waarbij
verweerder tevens met artikel 3.8 van de Beleidsregel rekening heeft te houden.

belangrijke schade aan gewassen
9.1 Eiseressen betogen dat in het faunabeheerplan niet"is aangetoond dat de noodzaak
bestaat om ook daadwerkelijk van de vrijstelling gebruik te maken. Zij betwisten het bestaan
van een causaal verband tussen schade aan ge\,vassen en knobbelzwanen. Voor zover
knobbelzwanen al schade zouden veroorzaken, doet dit probleem zich slechts in enkele
werkgebieden van sommige wildbeheereenheden voor (niet in alle) en is in de maanden
oktober, november en december geen sprake van schade. Daarom ontbreekt de noodzaak om
knobbelzwanen in andere gebieden en in alle maanden te doden, aldus eiseressen. Voorts
stellen zij daÍ er alternatieven zijn die een bevredigende oplossing bieden. Deze
alternatieven zijn onvoldoende onderzocht. Het faunabeheerplan ontbeert op deze punten
een deugdelijke onderbouwing, zodat verweerder dit ten onrechte heeft goedgekeurd.

9.2 Verweerder stelt zich in deze op het standpunt dat bij schadebestrijding voor het
faunabeheerplan de eventuele relatie tussen de omvang van de populatie knobbelzwanen en
de omvang van de schade niet relevant is. Het bestaan van dreigende schade als bedoeld in
artikel3.15, vijfde lid, van de Wnb rechtvaardigt het gebruik van de vrijstelling. Het
faunabeheerplan geeft slechts invr-rlling aan die vrijstelling. Uit de meest recente
schadegegevens van BIJ12 blijkt dat in de laatste winterseizoenen (vanaf 2017) de schade
fors is gestegen in vergelijking met de jaren ervoor. Het laatste seizoen, waarin verjaging
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met ondersteunend afschot van\,vege de juridische procedure niet mogelijk was, is de schade
opgelopen van gemiddeld€9.276,- euro per jaar in de periode 2011-2018, tot ruim
€. 124.515,- in 2019. Van belang is voorts dat de schadecijfers van jaar tot jaar fluctueren op
grond van andere factoren dan de omvang van de populatie knobbelzwanen. Daarbij spelen
bijvoorbeeld ook een rol: de weersomstandigheden, fluctuaties in de prijs van de gewassen
en de regels die worden gehanteerd voor het verkrijgen van een tegemoetkoming in de
schade. Tevens hebben de mogelijkheden om schade te bestrijden invloed op de hoogte van
de getaxeerde schade. De Faunabeheereenheid heeft daaraan toegevoegd dat de afivezigheid
van schade in sommige wildbeheereenheden (WBE's) een aanwijzing opleverl dat sprake is

van goed beheer. Het gaat immers om dreigende schade, niet om reeds opgetreden schade.

9.3 Artikel 3.4, aanhef en onder c, van de Verordening schrijft voor dat het
faunabeheerplan een beschrijving bevat van - voor zover hier van belang - de schade als
bedoeld in artikel3.15, zesde lid, van de Wnb, in de periode voorafgaand aan hetter
goedkeuring indienen van het faunabeheerplan. Dat betekent in dit geval dat in het
faunabeheerplan moet worden beschreven welke belangrijke schade aan gewassen is

veroorzaakt door knobbelzr,vanen. In de Verordening is in artikel 3.4, aanhef en onder e,

opgenomen dat het faunabeheerplan -voor zover hier van belang- een beschrijving bevat van
de locatie, periode, aard, omvang en noodzaak van de bestrijding van schadeveroorzakende
dieren. De onderbour,ving van de noodzaak van het bestrijden van knobbelzwanen staat in
hoofdstLrk 4 van het faunabeheerplan.

9.4 Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling, zie onder meer de uitspraak van
I mei20l3 (ECLI:NL:RVS:2013:F.29067), is aan het gestelde vereiste van belangrijke
schade voldaan, indien is gebleken van een concrete dreiging van belangrijke schade,
waarbij aan het college bij de invulling van het begrip 'belangrijke schade' en bij het bepalen
of sprake is van een concrete dreiging daarvan, een zekere beoordelingsruimte toekomt. Niet
vereist is dat belangrijke schade zich al heeft voorgedaan. Hoewel in deze uitspraak de
beoordeling van een ontheffing aan de orde was, is de rechtbank van oordeel dat de

conclusie van de Afdeling ten aanzien van de noodzaak van de ontheffing, ook van
toepassing is bij het al dan niet gebruik maken van een vrijstelling confonn het
faunabeheerplan. Hieruit volgt dat een besluit op basis waarvan afschot wordt toegestaan,
voldoende moet zijn gemotiveerd als het gaat om de noodzaak van schadebestrijding door
middel van afschot.

9.5 Bij de beoordeling of in de betreffende WBE's sprake is geweest van belangrijke
schade mag verlveerder in beginsel r"ritgaan van de schadegegevens van het BIJl2-
Faunafonds. Die schadegegevens berusten op informatie van een daarvoor aangestelde
taxatenr, die bij het beoordelen van de schade onderscheid maakt tussen aangerichte schade
door verschillende soorten vogels op basis van onder meer waarnemingen, het type schade
en het type gelvas.

9.6 Bij haar beoordeling ten aanzien van het begrip 'belangrijke schade' in relatie tot
het faunabeheerplan betrekt de rechtbank tevens de uitspraak van de Afdeling van
2l juni2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1649). Hierin heeft de Afdeling overlvogen dat uit het
enkele gegeven dat knobbelzwanen en schadegevoelige gewassen in de gehele provincie
voorkomen niet de conclusie kan worden getrokken dat belangrijke schade zich in de gehele
provincie voordoet. De in die procedure aan de orde zijnde ontheffing diende zich dan ook
te beperken tot die specifieke situaties waarvoor op grond van de schadehistorie aannemelijk
is gemaakt dat ten aanzien daarvan belangrijke schade is aangericht of dreigt te worden
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aangericht, aldLrs de Afdeling. Voor het gebruik maken van een vrijstelling aan de hand van
een goedgekeurd faunabeheerplan geldt hetzelfde uitgangspunt.

9.7 Blijkens het faunabeheerplan (tabel 1) is sinds 2011 in een groot deel van de
WBE's sprake geweest van schade aangericht door knobbelzwanen. Echter in 5 WBE's is in
deze periode in het geheel geen schade getaxeerd. Ook zijn er 2 WBE's waar de getaxeerde
schade in die periode ten hoogste € 60,- bedroeg. In het deskundigenrapport van de STAB is
daarbij nog ingegaan op de aanmerkelijk hogere schade in2017 waarbij venveerder en de
faunabeheereenheid als waarschrlnhjke oorzaakwijzen op de beperkende voorschriften die
sinds 2016 gelden voor afschot. De deskundige stelt vast dat van de totale getaxeerde schade
(€ 22.880,-) ongeveer 83% (C. 18.990,40) is toe te rekenen aan slechts drie WBE's: De
Aarlanden, Krimpenerwaard en Reeuwijk e.o.. Na het opvragen van de taxatiegegevens van
2017 komï de deskundige onder meer tot de conclusie dat een derde deel van de
schadedossiers (zes stuks) verantwoordelijk is voor ongeveer 7l%o van de schade. De
rechtbank leidt hieruit af dat deze schadegegevens niet representatief zijn voor alle WBE's.
Voorts is duidelijk dat in de meeste WBE's redelijkerwijs niet kan worden gesproken van
(dreiging van) belangrijke schade. Voor zover de Faunabeheereenheid stelt dat het
ontbreken van (getaxeerde) schade een gevolg is van goed beheer acht de rechtbank dit niet
aannemelijk gemaakt. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat in het faunabeheerplan
een toereikende motivering ontbreekt van de stelling dat in alle WBE's een dreiging van
belangrijke schade aanwezig is zodra de bestrijding van de knobbelzwaan door middelvan
afschot wordt gestaakt. Het faunabeheerplan volcloet in zoverre niet aan de eisen die
artikel 3.4 van de Verordening hieraan stelt.

9.8 Uit het faunabeheerplan blijkt verder dat in de periode van20ll-2017 het
gemiddelde getaxeerde schadebedrag € 8.71 1,- per jaar was, waarvan € 6.490,- schade aan
blijvend grasland. Voor het overige ziet de schade op nieulv ingezaaid grasland en - voor
een kleiner deel - op wintergraan (tabel2 faunabeheerplan). Daarnaast blijkt uit het plan dat
in de periode2013-2017 in de maanden september, oktober, november en december geen

sprake is geweest van enige schade.In de jaren 2015-2017 was er evenmin schade in de
maand januari(tabel 3 faunabeheerplan). Het deskundigenrapport van de STAB bevestigt
deze conclusies. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat de schadegegevens van het
BIJ12-Faunafonds niet de conclusie kunnen dragen dat sprake is concrete dreiging van
belangrijke schade aan alle gewassen en evenmin dal deze dreiging van schade zich
voordoet in de maanden september, oktober, november en december. Ook op deze punten
ontbeert het faunabeerplan een toereikende motivering. De beroepsgrond slaagt.

Verstoring kleine nvaan
l0.l Eiseressen hebben betoogd dat afschot van knobbelzwanen op grond van het
faunabeerplan niet uitvoerbaar is, omdat het onvermijdelijk zal leiden tot overtreding van
artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb, te weten het opzettelijk verstoren van de beschermde
kleine zwaan. Kleine zwanen komen volgens eiseressen regelmatig voor in gemengde
groepen met knobbelzwanen en het is volgens hen niet aannemelijk dat jachthouders
- ondanks het verplichtejachtexamen - de verschillende soorten van elkaar kunnen
onderscheiden op schotafstand, nu kleine zwanen en knobbelzwanen erg op elkaar lijken.
Dat betekent volgens eiseressen bovendien dat het aannemelijk is dat bij het bestrijden van
knobbelzwanen ook (abusievelijk) kleine zwanen gedood zullen worden. Zij wijzen erop dat
blijkens onderzoek meer dan 22Yo van de kleine zwanen schothagel in het lijf heeft.
Nederland is volgens eiseressen van groot belang voor de overw.intering van de kleine
zwaan, nu bijna fwee derde van de wereldpopulatie hier overwintert. Ter onderbouwing van
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hun standpunten hebben zijverwezen naarverklaringen van W. Tijsen van 11 en l4
november 2018. Naar de mening van eiseressen is het stellen van aanvullende voorwaarden
noodzakelijk.

10.2 Verweerder heeft zich primair op het standpunt gesteld dat het faunabeheerplan
alleen ziet op de knobbelztvaan en dat eventuele gevolgen voor de kleine zwaan aangemerkt
moeten r,vorden als een uitvoeringskwestie, zodat die in deze procedure buiten beschouwing
dienen te blijven. Daarnaast stelt verweerder dat het laten opvliegen van vogels niet kan
worden aangemerkt als opzettelijke verstoring. Verder zijn jachtaktehouders in de praktijk
in staat om onderscheid te maken tussen knobbelzwanen en kleine zwanen, nu zij
gecertificeerd zijn en gebruik maken van een ge\,veer metvizier. Voorts kunnen zij op basis
van hun ervaring de verschillende typen zwanen onderscheiden aan de hand van het verschil
in grootte, vorm en geluid. Daarbij is bij het merendeel van de groepen zwanen geen sprake
van gemengde soorten. Van het per ongeluk doden van de kleine zwaan zijn volgens
verweerder geen gedocumenteerde meldingen bekend. Schotresten zijn mogelijk het gevolg
van bejagingsacties in andere landen waar de jacht minder streng gereguleerd is. Tot slot
stelt verweerder dat slechts een klein deel van de populatie van de kleine zwaan in Zild-
Holland voorkomt, omdat de kleine zwaan zijn overwinteringsgebied richting het oosten
verplaatst. Dit alles maakt de kans op wezenlijke verstoring volgens verweerder heel klein.

10.3 De rechtbank stelt vooreerst vast dat het faLrnabeheerplan alleen beheermaatregelen
bevat ten aanzien van de knobbelzwaan en niet ten aanzien van de kleine zwaan.In beginsel
kan aan gevolgen voor andere diersooften zoals de kleine zwaan dan ook niet worden
toegekomen. Dit wordt evenwel anders, indien de wijze waarop de zwanensoorten
voorkomen, zou maken dat de beheermaatregelen jegens de knobbelz\,vaan evelleens de
kleine zwaan zullen treffen. Daarvan kan sprake zijn, indien zij leven in gemengde groepen.
In dat kader is van belang dat de kleine zwaan een strikt te beschermen diersoort is, die
voorkomt op bijlage II bij het Verdrag van Bern. Op grond van aftikel3.5 van de Wnb is in
een clergelijk geval het opzettelijk doden, vangen of verstoren van de diersoort verboden.
Daarnaast wordt de kleine zwaan beschermd op grond van de Vogelrichtlijn en artikel 3.1
van de Wnb.

10.4 Gelet op de gedingstukken en het verhandelde ter zitting, alsmede het rapport van
de STAB is de rechtbank van oordeel dat het aannemelijk is dat kleine zwanen zich
regehnatig in groepen samen met knobbelzwanen ophoLrden en clat (onge) knobbelzr.vanen
en (onge) kleine zwanen lastig van elkaar te onderscheiden zijn. Hoewel er aanwijzingen
zijn dat de kleine zwaan vooral in het noorden en ten oosten van Nederland verblijft, is de
kleine zwaan - zij het met een jaarlijks afnemend aantal - ook in Zuid-Holland aan'uvezig. Dit
brengt met zich mee dat kleine zwaflen met knobbelzwanen kunnen worden verward, met
name bij weersomstandigheden die het zicht belemmeren tijdens afschot. Ook de
herkenning vanaf de grond van vliegende zlvanen, zeker waar het juveniele exemplaren
betreft is lastig. Hoewelafschot niet gericht is op de kleine zwaan, kan dus wel geschoten
worden op gemengde groepen waar de kleine zwaan deel van uitmaakt. Dit klemt te meer nu
uit onderzoek blijkt dat bij zeker 20Yo van de populatie kleine zwanen hagel is aangetroffen
of schotwonden zijn geconstateerd. De vraag op welke locatie(s) langs de migratieroute
mogelijk abusievelijk afschot plaatsvindt, waarbij de kleine zwaan wordt getroffen, is niet
onderzocht. De deskundige van de STAB acht het risico hierop in Nederland kleiner dan in
landen buiten Noordwest-Europa, maar sluit het risico op vergissingen niet uit.
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10.5 Verder heeft verweerder zijn stelling dat slechts af en toe sprake is van gemengde
groepen z\vanen en dat van relevante verstoring geen sprake is, niet nader onderbouwd. De
stelling steunt in elk geval niet op onderzoek van een deskundige. De rechtbank volgt de
deskundige van de STAB in zijn conclusie dat de kleine zwaan zeer gevoelig is voor
verstoring, en dat het op voorhand niet uit te sluiten is dat verstoring door afschot van
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van deze soort. De deskundige van de
STAB heeft in dit verband navolgbaar uiteengezet dat verstoring van de kleine zwaan leidt
tot verhoogde alertheid en vluchtgedrag, en daarmee tot extra energieverbrr,rik dat door extra
voedselinname gecompenseerd moet worden. Niet is gebleken dat verweerder op enigerlei
wijze maatregelen heeft getroffen om opzettelijke verstoring van de kleine zwaante
voorkomen. Aan het faunabeheerplan zijn geen voorschriften verbonden, bijvoorbeeld
betreffende de periode van afschot, het verbieden van afschot van (groepen) vliegende
zwanen, of een verbod op het opzettelijk verstoren of bejagen van gemengde groepen
z\,vanen. Tot slot is onweersproken gebleven dat in de provincie Zuid-Holland in de praktijk
geen enkele controle plaatsvindt naar mogelijke overtredingen van artikel 3.5, eerste lid, van
de Wnb ten aanzien van de kleine zwaan.

10.6 Uit het vorenstaande volgt dat afschot van knobbelzwanen, zoals toegestaan op
grond van het goedgekeurde faunabeheerplan, kan leiden tot het verstoren van ofzelfs tot
afschot van kleine zwanen, hetgeen op grond van artikel 3.5, eerste en tweede lid, van de
Wnb verboden is. Hierbij is van belang dat de staat van instandhouding van de kleine zwaan
blijkens de website van Sovon zeer ongunstig is. Ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de
Beleidsregel uiwoering Wet natuurbescherming Ztrid-Holland onthoudt verweerder
goedkeuring aan het faunabeheerplan, indien het niet voldoet aan het bij de wet en de
verordening bepaalde. Nu uitvoering van het faunabeheerplan kan leiden tot overtreding van
een wettelijk voorschrift is de rechtbank van oordeel dat het besluit om dit plan goed te
keuren onvoldoende is gemotiveerd en op onvoldoende zorgvuldig onderzoek berust.

I l. Gelet op hetgeen hiervoor onder 9.7, 9.8 en 10.4 tot en met 10.6 is overwogen
komt de rechtbank tot de slotsom dat het bestreden besluit, waarbij het faunabeheerplan is
goedgekeurd is genomen in strijd met het in artikel 3:2 van de Awb neergelegde
zorgvuldigheidsvereiste en met het in artikelT:12, eerste lid, van de Awb neergelegde
vereiste van een deugdelijke motivering. De beroepen zijn dan ook gegrond.

12. De overige beroepsgronden treffen naar het oordeel van de rechtbank geen doel.
De rechtbank zal die gronden (met het oog op een eventueel nieuw goedkeuringsbesluit) in
het navolgende nog kort bespreken.

preventieve maatregelen / escalatieladder
13.1 Eiseres 2 heeft betoogd dat er voldoende preventieve maatregelen zijn om schade
te beperken. In het faunabeheerplan is ten onrechte niet aangegeven welke preventieve
maatregelen eerst dienen te worden ingezet alvorens knobbelzwanen door middel van
afschot mogen worden gedood. Ook ontbreekt de mogelijkheid van het gebruik van
innovatieve verj agingm ethoden.

13.2 De rechtbank overweegt dat het faunabeheerplan ter uifvoering van artikel 3.4,
aanhef en onder f, van de Verordening in hoofdstuk zes (paragraaf 6. I en 6.2) een
omschrijving bevat van deze preventieve maatregelen en de wijze waarop deze moeten
worden ingezet, waarbij wordt gerefereerd aan de Beleidsregel.In paragraaf 6.1.2 is
vermeld dat gedeputeerde staten in de Beleidsregel voorwaarden hebben gesteld aan de
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verkrijging van een tegemoetkoming in schade. De belangrijkste daarvan is de inzet van
preventieve middelen (arlikelen 4.2 en 4.3 van de Beleidsregel). De voor knobbelzwanen
relevante regels houden in dat op percelen met gras en graszaad vanaf zes maanden na
inzaai dieren worden verjaagd door menselijke aanwezigheid en voorts dat op percelen met
ingezaaid gras, graszoden, granen en koolzaad, zowel visuele als akoestische middelen in
voldoende aantallen worden ingezet. In paragraaf 6.2 is vervolgens vermeld dat de verjaging
door menselijke aanwezigheid die verplicht is op percelen met blijvend grasland en graszaad
moet plaatsvinden in de 24 uur voor het afschot. De visuele en akoestische middelen die
kunnen worden ingezet staan beschreven in de Faunaschade PreventieKit Module Ztvanen
van BIJl2 (preventiekit). In deze preventiekitzijn blijkens het STAB rapporttevens een

aantal nieuwe middelen opgenomen waarvan de 'rverking nog niet bewezen wordt geacht
(innovatieve rnaatregelen), maar die desalniettemin worden toegelaten. Voorts is ten aanzien
van de preventiekit in de arlikelsgewijze toelichting van de Beleidsregel onder meer
opgenomen dat grondgebruikers in ieder geval een aantal van de opgesomde maatregelen
moeten treffen alvorens zij voor een schadevergoeding in aanmerking komen. Daarbij dient
de effectiviteit van die maatregelen afdoende te zíjn onderbotrwd. Verder is opgenornen dat
ook de mogelijkheid bestaat om andere dan in de preventiekit opgenomen verjaagmethoden
toe te passen. Hiermee is beoogd innovatieve verjaagmaatregelen te stimuleren.

13.3 Gelet hierop is de rechtbank van oordeel clat in het faunabeheerplan conform artikel
5.2, negende lid in samenhang met arlikel 3.4, onder f, van de Verordening, een voldoende
beschrijving is gegeven ten aanzien van de inzet van preventieve maatregelen, waaronder
ook begrepen innovatieve verjagingsmiddelen.

13.4 Op groncl van artikel 3.2, negende lid, van de Verordening moet het
faunabeheerplan een beschrijving bevatten op welke wijze invulling is gegeven aan de in de

toelichting beschreven escalatieladder. Volgens de toelichting bij de Verordening moeten in
de eerste plaats diervriendelijke methodes worden toegepast om schade of risico's te
voorkomen. Pas als dat onvoldoende effect softeert wordt afschot toegestaan. In de praktijk
betekent dit dat in eerste instantie preventieve maatregelen moeten worden genomen,
bijvoorbeeld het plaatsen van vlaggen en akoestische micldelen. Tegelijkertijd kunnen de
eieren van de desbetreffende soort(en) worden bewerkt. Pas indien dit alles onvoldoende
soelaas biedt, kan worden overgegaan tot directe schadebestrijding door middel van vangen
of doden. Dit geldt dan voor de locatie waar schade optreedt of dreigt te ontstaan.

13.5 In paragraaf 6.1.1 van het faunabeheerplan is vermeld dat het doden van
knobbelzwanen slechts mag plaatsvinden nadat de in het faunabeheerplan opgenomen
passende en doeltreffende preventieve maatregelen zijn ingezet overeenkomstig de

beschrijving in dit faLrnabeheerplan. Deze preventieve maatregelen en de wijze waarop die
in het farrnabeheerplan zijn uitgewerkt acht de rechtbank zoals gezegd toereikend. In
paragraaf 6.9 wordt vervolgens de escalatieladder samengeva!, waarbij is vermeld dat naast
de preventieve middelen en afschot, ook eieren kunnen lvorden bewerkt om populatiegroei
te beperken. Gelet op het voorgaande is in het faunabeheerplan naar het oordeel van de
rechtbank een voldoende beschrijving gegeven van de escalatieladder.

Het gebnik van slag- en steel*vapens
14.1 Eiseres 2 voeft aan dat het gebruik van slag- en steekwapens bij gewonde
knobbelzwanen leidt tot onontkoombaar langdurig lijden, hetgeen in strijd is met artikel
3.24, eerste lid, van de Wnb. Zíjheeft deze stelling onderbouwd met de opvatting van
enkele deskundigen en met het oordeel van de Raad voor Dierenaangelegenheden. De
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instructie die aan jachtaktehouders r.vordt gegeven over het gebruik van die wapens is
volgens eiseres 2 volstrekt ontoereikend. Voorts ontbreekt in het faunabeheerplan een
precisering en toelichting op artikel 5.2, vijfde lid, van de Verordening, zodat ondLridelijk is
wanneer volgens het faunabeheerplan sprake is van een noodsituatie en wanneer het doden
van door afschot gewonde dieren met het geweer vanlvege de veiligheid niet mogelijk is.

14.2 De rechtbank overweegt dat de in het far-rnabeheerplan opgesomde middelen om
knobbelzr,vanen te doden, r,vaaronder begrepen steek- en slagwapens, een lvettelijke
grondslag hebben. In dit verband wijst de rechtbank op artikel 3.9 van het Besluit
natuurbescherming (Bnb) dat invulling geeft aan aftikel 3.3, vijfde lid, aanhef en onder a,
van de Wnb. Hiermee is r,vettelijk geregeld dat alleen gebrr"rik is toegelaten van bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen rniddelen of methoden. Het faunabeheerplan is in
zoverre in overeenstemming met wettelijke voorschriften en met de Vogelrichtlijn. Verder
bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat het faunabeheerplan onvoldoende waarborgen
bevat ten aanzien van de correcte toepassing van deze dodingsmiddelen. Ook dit is in lijn
rnet de wettelijke bepalingen. Dit betekent dat het betoog van eiseres tegen het gebruik van
steek- en slagwapens en de gestelde effecten daarvan niet slaagt. De rechtbank ziet geen
grond voor het oordeel dat het faunabeheerplan op dit punt strijd oplevert met het bepaalde
in artikel 3.24 van de Wnb.

15. De rechtbank komt (onder verwijzing naar overweging I 1) tot de conclusie dat de
beroepen gegrond zijn en dat het bestreden besluit, waarbij het faunabeheerplan is
goedgekeurd, dient te worden vernietigd. Gelet op de geconstateerde gebreken ziet de
reclrtbank geen mogelijkheid om zelf in de zaak te voorzien. Ook ziet de rechtbank geen
aanleiding om een bestuurlijke lus toe te passen, omdat dat, naar het zich laat aanzien, geen
doelmatige en efficiënte afdoeningswijze zov inhouden. Immers, gelet op de complexiteit
van het benodigde nader onderzoek is onzeker op r,velke termijn de uitkomsten daarvan
kunnen worden verwacht. Verweerder zal daarom een nieuw besluit op het bezwaar van
eiseressen moeten nemen met inachtneming van deze uitspraak.

16. De rechtbank ziet aanleiding om in afr,vachting van een nieuw besluit met
toepassing van artikel 8:72,vijfde lid, van de Awb een voorlopige voorziening te treffen,
inhoudende dat het primaire goedkeuringsbesluit van 4 september 201 8 wordt geschorst tot
zes weken na bekendmaking van de nieuw te nemen beslissing op bezwaar. Tot dat moment
kan als gevolg van deze uitspraak geen gebrr"rik worden gemaakt van de provinciale
vrijstelling voor schadebestrijding, voor zover deze ziet op de knobbelzwaan.

11. Vanwege de gegrondverklaring van de beroepen dient verweerder aan beide
eiseressen het door hen betaalde griffierecht van€345,- te vergoeden.

18. De rechtbank ziet voorts aanleiding om verweerder te veroordelen in de door
eiseressen gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besh.rit
proceskosten bestuursrecht in het geval van eiseres I voor de door een derde beroepsmatig
verleende rechtsbijstand vast op € 1.050,- (1 punt voor het indienen van een beroepschrift en
I punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van€ 525,- en een
wegingsfactor I ) en in het geval van eiseres 2 op € 16,50 vanwege reiskosten.
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Beslissing

De rechtbank:

verklaart de beroepen gegrond;
vernietigt de bestreden besluiten I en2;
draagt verweerder op een nieuw besluit op het bezwaar van eiseressen te nemen met
inachtnemin g van deze uitspraak;
schorst het primaire besluit met toepassing van artikel 8:72, vijfde lid, van de Ar,vb
tot zes weken na bekendmaking van het nieuw te nemen besluit op bezwaar;
draagt verweerder op het door beide eiseressen betaalde griffierecht van€345,- aan
hen te vergoeden;
veroordeelt verweerder in de door eiseres I gemaakte proceskosten tot een bedrag
van € 1.050,-;
veroordeelt verwéerder in de door eiseres 2 gemaakte proceskosten tot een bedrag
van € 16,50.

Deze uitspraak is gedaan door mr. C.J. Waterbolk, voorzitter, mr. A.C. de Winter en
mr. A. Drahmann, leden, in aanwezigheid van mr. N. Breda, griffier. De beslissing is in het
openbaar tritgesproken op 5 januari202l.

Afschrift verzonden aan partijen op: 
1 g JAN 20Zl

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep
worden ingesteld bij de Afcleling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger
beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden
verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening.
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Wettelijk kader BIJLAGE

Richtlijn 2009ll47lEG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009
inzake het behoud van de vogelstand (PB 2010 L20): de Vogelrichtlijn

l.l Volgens artikel I heeft de Vogelrichtlijn betrekking op de instandhouding van alle
natr.rurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten
waarop het Verdrag van toepassing is. Zij betreft de bescherming, het beheer en de
regrrlering van deze soorten en stelt regels voor de exploitatie daarvan.

1.2 Volgens artikel 8, eerste lid, van de Vogelrichtlijn verbieden de lidstaten, wat
betreft dejacht op en de vangst ofhet doden van vogels in het kader van de Vogelrichtlijn,
het gebruik van alle middelen, installaties of methoden voor het massale of niet-selectieve
vangen of doden van vogels of waardoor een soort plaatselijk kan verdwijnen, en in het
bijzonder het gebruik van de in bijlage IV, onder a), genoemde middelen. .

1.3 Volgens artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vogelrichtlijn mogen de
lidstaten, indien geen andere bevredigende oplossing bestaat, om onderstaande redenen
afwijken van de artikelen 5 tot en met 8:

a) - in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid,
- in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer,
- ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en r,vateren,

- ter bescherming van flora en fauna;

t...1.

Volgens het tweede lid moet in de afwijkende bepalingen worden vermeld:
a) voor welke soorten mag worden afgeweken,
b) welke middelen, installaties of methoden voor het vangen of doden zijn toegestaan,
c) onder welke voorwaarden met betrekking tot het risico en onder welke omstandigheden
van tijd en van plaats deze afwijkende maatregelen mogen worden genomen,
d) welke autoriteit bevoegd is te verklaren dat aan die voorwaarden is voldaan, en te
beslissen welke middelen, installaties of methoden mogen worden aangewend, binnen welke
grenzen en door welke personen,
e) welke controles zullen worden uitgevoerd.

Algemene wet bestuursrecht
2.1 Ingevolge artikel 7:l I, eerste lid, van de Awb vindt, indien het bezwaar
onwankelijk is, op grondslag daarvan een heroverweging plaats. Ingevolge het tweede lid
van dit artikel herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit voorzover de
heroverweging daartoe aanleiding geeft, en neemt het zo nodig in plaats daarvan een nieuw
besluit.

2.2 Ingevolge artikel 8:26, eerste lid, van de Awb kan de rechtbank tot de sluiting van
het onderzoek ter zitting ambtshalve, op verzoek van een partij of op hr.rn eigen verzoek,
belanghebbenden in de gelegenheid stellen als partij deel te nemen aan het geding.

Wet natuurbescherming
3.1 Ingevolge artikel 3. l, eerste lid, van de Wnb is het verboden opzettelijk van nature
in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel I van de
Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
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3.2 Ingevolge artikel 3.3, tweede lid, van de Wnb kunnen provinciale staten bij
verordening vrijstelling verlenen van verboden als bedoeld in artikel 3.I of artikel3.2, zesde
lid, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan r.vel ten aanzien van hun
nesten, rustplaatsen of eieren.

Ingevolge artikel3.3, vierde lid, van de Wnb r,vordt een ontheffing of een vrijstelling
uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
b. zij is nodig:

t...1
3o. ter voorkoming van belangrijke schade aan ge\,vassen, vee, bossen, visserij of wateren,

t.l
c. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de

desbetreffende soort.

Ingevolge artikel3.3, vijfde lid, van de Wnb worden in een ontheffing, onderscheidenlijk
vrijstelling in elk geval voorschriften opgenomen, onderscheidenlijk regels gesteld, over:
a. de middelen, installaties of methoden voor het vangen of doden, waarbij enkelhet gebruik
wordt toegestaan van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen rniddelen, installaties
of methoden [...].

3.3 Op grond van artikel I .1, eerste lid, van de Wnb wordt onder de staat van
instandhouding van een soort verstaan: effect van de som van de invloeden die op de
betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de

verspreiding en grootte van de populaties van die soort op het grondgebied, bedoeld in
artikel 2 van de Habitatrichtlijn.

3.4 Ingevolge artikel3.5, eerste lid, van de Wnb is het verboden in het wild levende
dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij
het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de
soorten, bedoeld in artikel I van de Vogelrichtlijn, in hun natr.rurlijk verspreidingsgebied
opzettelijk te doden of te vangen.

Ingevolge het tweede lid van dit artikel is het verboden dieren als bedoeld in het eerste lid
opzettelijk te verstoren.

3.5 ln bijlage II bij het Verdrag van Bern zijn de kleine zwaan en de wilde zwaan
vermeld.

3.6 Ingevolge artikel3.l2, eerste lid, van de Wnb zijn er faunabeheereenheden die
voor hun werkgebied een faunabeheerplan vaststellen. Het duurzaam beheer van populaties
van in het wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren door
grondgebruikers en de uitoefening van de jacht geschieden overeenkomstig het
faunabeheerplan.

Ingevolge het tweede lid heeft een faunabeheereenheid de rechtsvorm van een vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting. In het bestr,urr van een
faunabeheereenheid zijn in ieder geval de jachthouders uit het werkgebied van de
faunabeheereenheid en maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een



zaaknummers: SGR 1914665 en SGR 1914671

17

duttrzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in de regio lvaartoe het
werkgebied van de faunabeheereenheid behoort, vertegenwoordigd. Op uitnodiging van het
bestuur van de faunabeheereenheid kunnen vertegenwoordigers van andere dan de in de
tweede volzin bedoelde maatschappelijke organisaties en wetenschappers op het gebied van
faunabeheer deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur en het bestuur adviseren.

3.7 Artikel 3 .72 van de Wnb h.ridt verder als volgt:
tl
4. Onderdeel van het faunabeheerplan zijn passende en doeltreffende maatregelen ter
voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren.
5. Ten behoeve van een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer wordt het
faunabeheerplan onderbouwd door trendtellingen van de populaties van in het wild levende
dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is.
6. Alvorens een faunabeheerplan vast te stellen, hoort de faunabeheereenheid de binnen haar
werkgebied werkzame wildbeheereenheden over de inhoud van het plan.
7. Het faunabeheerplan behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten van de provincie
waarin de faunabeheereenheid werkzaam is.

3.8 Artikel3.l5, derde lid en vierde lid, van de Wnb luiden als volgt:
tl
3. Provinciale staten kunnen bij verordening vogels als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, en
dieren van soorten als bedoeld in artikel3.5, eerste lidof 3.10, eerste lid, aanwijzen die:
a. niet bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid, zijn aangewezen;
b. niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen, en
c. in hun provincie schade veroorzaken;
4. Provinciale staten verlenen bij verordening een vrijstelling als bedoeld in artikel3.3,
tweede 1id,3.8, tweede lid, 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, tweede lid, voor
de bestrijding van schadeveroorzakende vogels en dieren als bedoeld in het derde lid
uitsluitend aan grondgebruikers.

3.9 Ingevolge arlikel 3.24, eerste lid, van de Wnb voorkomt een ieder die een in het
wild levend dier doodt of vangt dat het dier onnodig lijdt;
I]
Ingevolge het vierde lid van dit artikel worden bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de Benelux-overeenkomst regels
gesteld over het gebruik van middelen.

Besluit natuurbescherming
4. In artikel 3.9, eerste lid van het Bnb, worden als middelen als bedoeld in artikel
3.3, vijfde lid, onderdeel a, van de Wnb aangewezen:
a. geweren; b. honden, niet zijnde lange honden; c. haviken, slechtvalken en
woestijnbuizerds; d. kastvallen; e. vangkooien; f. vangnetten; g. eendenkooien; h. bal-chatri,
en i. slag-, snij- of steekwapens.

In artikel 3.9, zevende lid, van het Bnb bepaald dat de aanwijzing van slag-, snij- of
steekwapens, bedoeld in het eerste lid, aanhefen onderdeel i, alleen geldt voor het doden
van in nood verkerende, gewonde vogels, door personen die aantoonbaar de nodige kennis
en vaardigheden bezitten om deze taak humaan en doeltreffend uit te voeren, en ingevaler
redelijkerwijs geen alternatief middelvoorhanden is met minder mogelijke nadelige
gevolgen voor het welzijn van het desbetreffende dier.
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Verordening uifvoering Wet Natuurbescherming Zuid-Holland (de Verordening)
4.1 Artikel 2.2 (bestuurssamenstelling) van de Verordening luidt:
L In het bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland zit ten minste een

vertegenwoordiger van hierna genoemde entiteiten, zijnde jachthouders ofjachtaktehouders,
werkzaam binnen het werkgebied van de faunabeheereenheid:
a. agrariërs;
b. particul iere grondeigenaren ;

c. terreinbeherende organisaties;
d. vereniging van j achtaktehouders.
2. In aanvulling op artikel 3.12, tlveede en negende lid van de r.vet, en naast de

vertegenr,voordigers als bedoeld in het eerste lid, zit in het bestuur van de

Faunabeheereenheid Zuid-Holland een vertegenwoordiger van een of meer
maatschappelijke organisatie(s) die het doel nastreeft van een duurzaam beheer van
populatiês van in liet wild levende dieren in Zuid-Holland, waarbij de vertegenwoordiger
spreekt namens een gezamenlijke achterban van ten minste 2.500 leden of donateurs
woonachtig in de provincie Zuid-Holland.
3. De voorzitter van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland is niet als bestuurslid of
werknemer verbonden aan de in het eerste of tweede Iid genoemde organisaties.

4.2 Artikel 3.2 (eisen aan een faunabeheerplan - algemeen) luidt:
l. Een faunabeheerplan bevat een kaart waarop de begrenzing van het r,verkingsgebied van
het faunabeheerplan is aangegeven;
2. Een faunabeheerplan bevat de voorwaarden waaronder het mogelijk is gebruik te maken
van de aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland verleende ontheffing ten behoeve van
gronden van jachthouders die niet bij de Faunabeheereenheid Zuid-Holland zijn
aangesloten;
3. Een faunabeheerplan beschrijft de voorwaarden voor het verlenen ofintrekken van de
toestemming als bedoeld in ar1ikel3.17, derde lid, van de wet;
4. Een faunabeheerplan beschrijft aan welke voorwaarden moet worden volclaan voordat de
har-rdelingen ter voorkomíng of bestrijding van schade kunnen worden r,ritgevoerd waarvoor
een grondgebruiker krachtens artikel 3.1 5, fweede en/of vierde lid, van de wet toestemming
heeft gekregen;
5. Een faunabeheerplan geeft inzicht in het verband tussen dejacht, het beheer van
popLrlaties en het bestrijden van schadeveroorzakende soorten;
6. Een faunabeheerplan beschrijft op welke wijze rekening wordt gehouden met de Natura
2000-gebieden en de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen rustgebieden voor de
trekganzen;
7. Bij het opstellen van een faunabeheerplan wordt een vertegenwoordiger vanuit de
wetenschappen betrokken;
8. Een faunabeheerplan bevat op basis van gevalideerde gegevens en de daaruit
voortvloeiende inzichten, een onderbouwing waaruit blijkt dat de gunstige staat van
instandhouding niet significant negatief wordt beïnvloed door de uitvoering van het
faunabeheerplan;
9. Een faunabeheerplan beschrijft op welke wijze invulling is gegeven aan de in de
toelichting beschreven escalatieladder.

4.3 Artikel3.4 (eisen aan een faunabeheerplan - schadebestrijding) luidt:
In aanvulling op artikel3.2bevat het faunabeheerplan met betrekking tot bestrijding van
schadeveroorzakende dieren in ieder geval per diersoort:
a. een beschrijving van de wijze van planmatige en gecoórdineerde bestrijding;
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b. kr,vantitatieve gegevens over de aanwezigheid van de populatie binnen de provincie Zuid-
Holland gedurende het jaar;
c. een beschrijving van de schade als bedoeld in artikel3.15, zesde lid, dan we13.17, eerste
lid, van de wet, in de periode voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het
faunabeheerplan;
d. per gebied een beschrijving van de handelingen die in de periode voorafgaand aan het ter
goedkeuring indienen van het faunabeheerplan,zijn verricht om schade als bedoeld onder c
te voorkomen, en voorzover die kwantitatieve gegevens redelijkerwijs kunnen worden
verkregen, een beschrijving van de effectiviteit van die handelingen;
e. een beschrijving van de locatie, periode, aard, omvang en noodzaak van de bestrijding
van schadeveroorzakende dieren;
f. een omschrijving van passende en doeltreffende preventieve maatregelen en de mate
waarin deze maatreselen moeten worden ingezet alvorens mag worden overgegaan tot
schadebestrijding, en;
g. voorzover daarover gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde inschatting van de
verwachte effectiviteit van de bestrijding als bedoeld onder a.

4.4 Artikel 5.2 (directe schadebestrijding) luidt:
1. Op grond van de mogelijkheid van artikel 3.3, tweede lid, van de wet, is het de
grondgebruiker toegestaan om de in de bijlage 2 aangewezen vogels en kruisingen daarvan
opzettelijk te doden en te vangen in het belang van:
a. de volksgezondheid en openbare veiligheid als bedoeld in artikel 3.3, vierde lid,
onderdeel b en onder l" van de wet;
b. de veiligheid van het luchtverkeer als bedoeld in artikel 3.3, vierde lid, onderdeel b en

onder 2o van de wet;
c. de voorkoming van belangrijke schade aan gewassen als bedoeld in artikel 3.3, vierde lid,
onderdeel b en onder 3o van de wet; of
d. de bescherming van flora of fauna als bedoeld in artikel3.3, vierde lid, onderdeel b en
onder 4o van de wet;

t.l
4. Uitvoering van de handelingen als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid geschiedt
overeenkomstig de voorschriften in bijlage 7, het faunabeheerplan en op de in het
faunabeheerplan aangewezen tij den en p laatsen ;

5. Bij het doden en vangen van dieren als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, kan
uitsluitend gebruik worden gemaakt van de middelen: gdweren, haviken, slechfvalken,
woestijnbuizerds, honden, niet zijnde lange honden of slag-, snij- of steekwapens;
6. Slag-, snij- of steekwapens als genoemd in het vijfde lid mogen uitsluitend gebruikt
worden voor het doden van gewonde dieren;
7. Krachtens artikel3.25, vierde lid, onderdeelb van de wet in samenhang met artikel3.24,
vierde lid, van de Wet natuurbescherming en in afwijking van het bepaalde in artikel3.l6,
eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit natuurbescherming en onverminderd het
bepaalde in het vierde lid, is het toegestaan om, voor de in de bijlage 3 aangewezen soorten,
de handelingen als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid uitsluitend uit te voeren
gedurende de periode vanafeen halfuur voor zonsopgang tot een halfuur na
zonsondergang;

tl
9. Tenzij sprake is van het duurzaam beheer van populaties zoals bedoeld in artikel 3.3 van
deze verordening, mag het vangen of doden van dieren als bedoeld in het eerste, tweede of
derde lid, slechts plaatsvinden nadat de in het faunabeheerplan opgenomen passende en
doeltreffende preventieve maatregelen zijn ingezet overeenkomstig de beschrijving in het
faunabeheerplan;
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tl
4.5 In bijlage 2 bij de Verordening is de knobbelzwaan aangelvezen.

Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland
Hoofdstuk 3 beheer, schadebestrijding en jacht
Artikel 3.1 Schade aan gewassen, vee, bossen, visserij, wateren of andere vormen van
eigendom
l. Onder belangrijke schade aan gewassen als bedoeld in artikel 3.3, vierde lid, onderdeel b,

3 o van de wet en ernstige schade aan gewassen als bedoeld in artikel3.8, vijfde lid,
onderdeel b,2 o van de wet wordt verstaan de door in het wild levende diersoorten
aangerichte schade aan landbouwgewassen welke op grond van de door BIJ l2 gehanteerde

taxatieregels getaxeerd wordt op € 250,- of meer per geval.

Artikel 3. 8 Goedkeuring faunabeheerplan
L Gedeputeerde Staten weigeren in ieder geval goedkeuring van het faunabeheerplan als
bedoeld in artikel 3.12, zevende lid, van de wet, indien het niet voldoet aan het bij de wet en

de verordening bepaalde.
2. Gedeputeerde Staten keuren een faunabeheerplan voor populatiebeheer goed, indien in
het plan onderboulvd is dat zonder beheer van de populatie van de desbetreffende soorl
binnen vijfjaar na vaststelling van het faunabeheerplan:
a. er schade aan gewassen kan ontstaan met een totale omvang van meer dan € 100.000,- per
jaar in de gehele provincie Zuid-Holland;
b. er schade aan flora offauna kan ontstaan, waardoor vastgestelde natuurdoelen in het
kader van het provinciale Natuurbeheerplan of Natura 2000 niet gerealiseercl kunnen
worden;
c. de veiligheid van het luchtverkeer in het geding komt;
d. het dierenwelzijn in het geding komt; of
e. er ernstig gevaar dreigt voor de volksgezondheid en/ofde openbare veiligheid.
3. Gedeputeerde Staten keuren een faunabeheerplan ten behoeve van schadebestrijding goed
indien in het plan is onderbouwd dat zonder schadebestrijding:
a. er schade kan ontstaan als bedoeld in artikel 3.1;
b. de volksgezondheid of openbare veiligheid in het geding komt zoals omschreven in
artikel3.2;
c. de veiligheid van het luchtverkeer in het geding komt zoals omschreven in artikel3.3, of;
tl. tle ru.rudzaak bvstaat tot het bcsL:ltctrrretr varr dv flula uf laurra zuals bcducld irr aLtikel 3.4.
4. Gedeputeerde Staten keuren een faunabeheerplan ten behoeve van schadebestrijding van
zoogdieren als bedoeld in artikel3.l0, eerste lid, van de wet, tevens goed indien in het plan
is onderbouwd dat schadebestrijding nodig is:

a. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden,
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
b. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze
dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband
met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
c. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren
5. Gedeputeerde Staten keuren een faunabeheerplan uitsluitend goed indien het
faunabeheerplan regels bevat voor het melden en rapporteren inzake schadebestrijding en/of
populatiebeheer.




