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26 oktober 2017 

 

Geachte Commissie, 

 

Hierbij wil ik graag ons bezwaar tegen de goedkeuring van diverse faunabeheerplannen nader 

toelichten en reageren op het verweerschrift van GS Zuid-Holland.  

 

Allereerst betreuren wij het dat in het verweerschrift niet inhoudelijk in wordt gegaan op onze 

bezwaargronden, maar GS er op inzet om ons bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.  

 

GS geeft in haar verweerschrift aan dat het besluit waartegen ons bezwaarschrift gericht is niet 

vatbaar is voor bezwaar en beroep. Zij stelt dat ons bezwaar zich richt tegen onderdelen van het 

goedkeuringsbesluit die een onderbouwing geven of kader schetsen voor toekomstig te nemen 

besluiten en dat deze onderdelen van het besluit niet vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. Bezwaar 

en beroep zouden pas aan de orde zijn bij besluiten tot het verlenen van ontheffingen of het geven 

van opdrachten.  

 

Dit is echter niet wat in de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit zoals gepubliceerd in het 

provinciaal blad staat (toegevoegd als bijlage aan ons bezwaarschrift en in de stukken opgenomen 

onder 5): 

Tegen het goedkeuringsbesluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Awb bij 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 

 

Deze tekst is klip en klaar, het goedkeuringsbesluit is vatbaar voor bezwaar zonder mitsen en maren.  

 

Ook uit de Memorie van Antwoord waar GS in haar verweerschrift naar verwijst om te onderbouwen 

dat het goedkeuringsbesluit als voorbereidingsbesluit gezien moet worden en daarom niet vatbaar is 

voor bezwaar, blijkt juist het tegenovergestelde: 

 

De wijze waarop bezwaar en beroep tegen een faunabeheerplan kan worden ingesteld, hangt af van 

het onderdeel waarop het bezwaar of het beroep betrekking heeft. Voor zover het faunabeheerplan 

betrekking heeft op populatiebeheer, geschiedt toetsing via de ontheffing voor populatiebeheer of de 

opdracht tot populatiebeheer (voorgesteld artikel 3.17). Het goedkeuringsbesluit is in dat geval te 

beschouwen als een voorbereidend besluit, waar op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet 

bestuursrecht geen zelfstandig bezwaar en beroep tegen mogelijk is. Voor zover het faunabeheerplan 

betrekking heeft op de schadebestrijding door grondgebruikers of de uitoefening van de jacht, is het 

besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het faunabeheerplan (voorgesteld artikel 3.12, 

zevende lid) vatbaar voor bezwaar en beroep. 

 

De faunabeheerplannen die met het besluit waartegen ons bezwaar zich richt goedgekeurd zijn, 

richten zich niet op populatiebeheer, maar op schadebestrijding en dus is het goedkeuringsbesluit 

vatbaar voor bezwaar.  

 

Ook stelt GS in haar verweerschrift dat ons bezwaarschrift niet ontvankelijk zou zijn omdat dit niet 

tijdig is ingediend.  



 
 

Over de termijn die geboden moet worden voor het indienen van bezwaar is de Algemene wet 

bestuursrecht (artikel 7.6) helder, deze bedraagt zes weken. Zoals ook in onze brief van 4 september 

2017 is aangegeven, konden wij niet eerder dan 14 juli 2017 op de hoogte zijn van het genomen 

besluit. Op deze dag werd dit besluit via een officiële bekendmaking in het provinciaal blad openbaar 

gemaakt. Het kan toch niet zo zijn dat GS een besluit dat vatbaar is voor bezwaar neemt, dit alleen 

met de FBE deelt en pas ruim een week later openbaar maakt en deze periode ten koste gaat van de 

voorgeschreven bezwaartermijn van zes weken?  

De termijn van zes weken is bedoeld voor het maken van bezwaar door belanghebbenden en niet 

voor de interne aangelegenheden van GS.  

Bovendien stelt GS dat het goedkeuringsbesluit zich alleen richt tot de FBE en dat daarom artikel 3.41 

lid 1 van de Awb van toepassing is. Volgens dit artikel kan bekendmaking van het besluit geschieden 

door toezending aan de aanvrager en belanghebbenden. De NMZH kan aangemerkt worden als 

belanghebbenden en ons is niets toegestuurd. Daarom moet uitgegaan worden van toepassing van 

artikel 3.41 lid 2 van de Awb, namelijk bekendmaking op een andere geschikte wijze, in dit geval door 

publicatie in het Provinciaal blad zoals ook gebeurde op 14 juli 2017. Zoals in deze bekendmaking is 

aangegeven, liep de bezwaartermijn tot zes weken na bekendmaking. Ons bezwaarschrift is binnen 

deze termijn ingediend en dus ontvankelijk.  

 

Hartelijk dank voor uw aandacht.  

 


