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BESLUIT senomen op I 4 APR. 2015

Aanleidinq
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft op 14 oktobet 2014 bij brief PZH-2014-492243210 de opdracht
gegeven om het vigerende aanwijzingsbesluit ex artikel 67 Flora- en faunawet, van 3 september 2012, (met
kenmerk PZH-2012-349284462) te wijzigen, voor wat betreft het doden van de verwilderde kat met het
geweer. Reden voor deze aanpass¡ng is, dat het gebruik van het geweer voor het doden van de verwilderde
kat niet (meer) als algemeen noodzakelijk middelwordt gezien. lndien het gebruik van vangkoo¡en en
kastvallen niet effectief blijkt, kan bijvoorbeeld een terrein beherende organisatie in specifieke gevallen dan
wel in specifieke gebieden alsnog een onderbouwde ontheffing Flora- en faunawet aanvragen voor het
gebruik van het geweer.

Besluit
Gelet op het vorenstaande besluiten wij het aanwijzingsbesluit, ex art¡kel 67 van de Flora- en faunawet, van
3 september 2012, (met kenmetkPZH-2012-349284462) als volgt te wijzigen:

- De zinsnede in alinea 4 (toegestane middelen voor het vangen en doden) dat luidt: "Voor het doden
van de besproken, onbeschermde diersoorten staan wij het gebruik van het geweer toe" te wijzigen
in "Voor het doden van de besproken, onbeschermde díersoorten met uitzondering van de
verwilderde kat (Felis catus), staan wij het gebruik van het geweer toe."

- De zinsnede in alínea 6 (conclusie) dat luidt: "Daarom geven wij een aanwijzing om genoemde
diersoorten te mogen doden met het geweer" te wijzigen in "Daarom geven wijeen aanwijzing om
genoemde diersoorten, met uitzonder¡ng van de verwilderde kat (Felis catus), te mogen doden met
het geweer."

- De zinsnede in het Besluit dat luidt: "hagel- en/of kogelgeweer" te wijzigen in "hagel- en/of
kogelgeweer, met uitzondering van de verwilderde kat (Felrs catus)."

Voor wat betreft het overige wordt het vigerende aanwijzingsbesluit, ex artikel 67 van de Flora- en faunawet
van 3 september 2012, niet gewijzigd.
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Rechtsmiddelen
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen
Stuur uw bezwaarschrift, onder vermelding van 'Awb-bea taaf in de linkerbovenhoek van de enveloppe,
uiterlijk binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt naar Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

ln het bezwaarschrift moet het volgende staan

. de naam en het adres van de indiener;
o de datum en handtekening;
. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (maak een kopie of noem

het kenmerk);
. de argumenten voor het bet¡taar.

Om uw bea¡taar zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te
vermelden.

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van
de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302,2500 EH Den Haag. ln dat geval
moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening
Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bijde rechtbank in te dienen via het
Digitaal loket bestuursrecht (http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx). Voor het digitaal verzenden van
het verzoek om voorlopige voorziening moet u beschikken over DigiD.

lnformatie
Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.zuid-
holland.nl.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hop
Hoofd T & Vergunningverlening Milieu
van de Om Haaglanden
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Afschrift aan:
- Mínisterie van Economische Zaken, t.a.v. de heer J.A.M. van Spaandonk, Postbus 20401,

2500 EK Den Haag;
- Alle gemeenten in Zuid-Holland;
- Alle wildbeheereenheden in Zuid-Holland (via de FBE Zuid-Holland);
- Alle waterschappen in Zuid-Holland;
- Politieregio Haaglanden, Bureau Bestuurlijke Politiezorg en Milieu, Postbus 67,2270 AB Voorburg;
- Politíeregio Hollands Midden, District Gouwe lJssel, Afdeling milieu, de heer J.M. Madern, Postbus 4240,

2350 CE Leiderdorp;
- Politieregio Rotterdam-Rijnmond, Dienst executieve ondersteuning, Bijzondere wetten, Postbus 7OO23,

3000 LD Rotterdam;
- Politieregio Zuid-Holland Zuid, Afdeling bijzondere wetten,Postbus 1070, 3300 BB Dordrecht;
- Staatsbosbeheer, regio West, Postbus 58174,1040 HD Amsterdam;
- Vereniging Natuurmonumenten, Postbus 29198, 3001 GR Rotterdam;
- Stichting het Zuid-Hollands Landschap, Nesserdijk 368, 3063 NE Rotterdam;
- Faunafonds, de heer H. Revoort, Postbus 888, 3300 AW Dordrecht;
- Stichting de Faunabescherming, t.a.v. mevrouw A.P. de Jong, Amsteldijk Noord 135, 1 183 TJ

Amstelveen;
- KNJV, Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort;
- Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Postbus 85980, 2508 CR Den Haag;
- Omgevingsdienst Zuid-HollandZuid, afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen, t.a.v. de heer

C. Ladrak, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht;
- Secretaris Partij voor de Díeren Zuid-Holland, Tarthorst 6,2402 LN Alphen aan den Rijn;
- Partf voor de Dieren Zuid-Holland, p/a Provincie Zuid-Holland, kamer C 1.39, Postbus 90602,

2509 LP Den Haag;
- Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. J.J. van der Kaaden, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
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