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Onderwerp

Gedeputeerde Staten gaan in hoger beroep tegen uitspraak over opdracht afschot
edelherten
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Kern mededeling:

12 november jongstleden heeft de rechtbank Midden-Nederland de opdracht in
het kader van de Wet natuurbescherming tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen vernietigd. Gedeputeerde Staten hebben besloten tegen deze
uitspraak hoger beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
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Mededeling:

Bij besluit van 18 september 2018 (#2295583) hebben Gedeputeerde Staten aan
Staatsbosbeheer een opdracht gegeven op grond van de Wet natuurbescherming
tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen tot een doelstand van 490
dieren. Bij besluit van 2 november 2018 (2325765) hebben Gedeputeerde Staten
aanvullend een vergunning gegeven op grond van de Wet natuurbescherming.
Tegen deze besluiten is bezwaar en beroep aangetekend door De Faunabescher
ming en Dierbaar Flevoland.
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Het beroep tegen de opdracht is op 12 november jl. door de Rechtbank MiddenNéderland behandeld. Diezelfde dag is mondeling uitspraak gedaan, waarmee de
opdracht is vernietigd. Op 14 november 2019 heeft de Rechtbank schriftelijk de
uitspraak bevestigd.
Dit betekent dat de opdracht is komen te vervallen en er geen edelherten meer
mogen worden afgeschoten op grond van deze opdracht.
Gedeputeerde Staten hebben besloten tegen de uitspraak hoger beroep aan te
tekenen. De reden hiervoor is dat we het niet eens zijn met een aantal elemen
taire overwegingen van dé rechtbank, bijvoorbeeld over de betekenis van het ad
vies van de commissie van Geel. We willen we voorkomen dat die overwegingen
door gaan werken bij andere besluiten op basis van het door uw Staten vastgestelde beleidskader.
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