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Geachte heer Ouwehand, 

 

U heeft op 14 april 2021, ontvangen per post op 14 april 2021, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht een bezwaarschrift ingediend namens Stichting Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en mede 

namens de Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Zuid-Hollands Landschap (door de bezwarencommissie tezamen 

aangeduid als bezwaarden 2) tegen ons besluit van 4 maart 2021, met kenmerk ODH-2020-00180941 (hierna: 

bestreden besluit). Bij bestreden besluit hebben wij besloten aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (hierna: de 

FBE ZH) een ontheffing te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor de duur van twee 

jaar voor het verstoren, vangen en doden van bevers en het vernielen en beschadigen van beverburchten en holen 

in waterkeringen in het kader van de openbare veiligheid en ter voorkoming van ernstige schade aan met name 

gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden en wateren en andere vormen van eigendom.  

Naast u hebben de Stichting Animal Rights en Stichting Fauna4Life (door de bezwarencommissie tezamen 

aangeduid als  bezwaarden 1) een bezwaarschrift ingediend. 

 

In deze brief delen wij u onze beslissing mee over de bezwaarschriften. 

 

Advies van de bezwarencommissie  

Wij hebben de bezwarencommissie advies gevraagd over de door u en bezwaarden 1 ingediende bezwaren.  

 

Op 8 juli 2021 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. 

 

De bezwarencommissie heeft op 18 augustus 2021 advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. De 

bezwarencommissie adviseert de bezwaarschriften van bezwaarden 1 en bezwaarden 2 gegrond te verklaren en het 

bestreden besluit te herroepen. Tevens adviseert de bezwarencommissie om voor bezwaarden 1 over te gaan tot 

vergoeding van de gemaakte kosten van rechtsbijstand. 
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Beoordeling advies en besluit  

Wij nemen het advies van de bezwarencommissie over. In de bijlagen treft u het (volledige) advies van de 

bezwarencommissie aan inclusief het verslag van de hoorzitting. Voor de inhoud en motivering van ons besluit 

verwijzen wij, in overeenstemming met artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht, naar dit advies.  

 

Gelet op het voorgaande nemen wij de volgende besluiten:  

1. Wij herroepen het bestreden besluit van 4 maart 2021, met kenmerk ODH-2020-00180941. 

2. Wij kennen bezwaarden 1 een kostenvergoeding toe van € 1.068,-  (1 punt voor het indienen van het 

bezwaarschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 534,- en een 

wegingsfactor 1). 

 

Beroep en voorlopige voorziening 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht  binnen 

zes weken na de dag van verzending beroep aantekenen bij de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht,  Postbus 

20302, 2500 EH Den Haag.   

 

Het aantekenen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt. Indien u de inwerkingtreding van dit 

besluit wilt uitstellen, kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen op grond van artikel 8:81 van 

de Algemene wet bestuursrecht. U kunt het verzoek richten aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den 

Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.  

 

In bepaalde gevallen is het mogelijk het beroep en/of het verzoek om een voorlopige voorziening digitaal in te 

dienen. Voor de mogelijkheden en voorwaarden kunt u onder andere de volgende website raadplegen: 

https://loket.rechtspraak.nl/ . 

 

Indien u beroep instelt en eventueel een voorlopige voorziening aanvraagt, verzoeken wij u een kopie van het 

beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de Omgevingsdienst Haaglanden, 

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag en de provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

  

 

 

 

 

 

 

mr. C. van der Kamp 

Directeur Omgevingsdienst Haaglanden 

 

 

Bijlage 

Advies bezwarencommissie van 18 augustus 2021 inclusief verslag hoorzitting 

 

Afschrift aan: 

- Secretariaat van de bezwarencommissie, per e-mail.  

- Faunabeheereenheid Zuid-Holland, per e-mail.  

https://loket.rechtspraak.nl/

