
 

Wijzigingsbeschikking 

Wet natuurbescherming – Beheer en schadebestrijding 
 

Onderwerp 

Bij besluit van 11 februari 2019 hebben wij aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (hierna: FBE ZH) ontheffing 

verleend voor de bestrijding van konijnen (kenmerk: ODH-2018-00143355). Op aanvraag van de FBE ZH hebben wij 

op 26 februari 2020 een ontheffing (kenmerk: ODH-2019-00103668) verleend waarin is bepaald dat een 

(luchtdruk)geweer tevens mag worden voorzien van een vizier met beeldomzetter, een elektronische 

beeldversterker of enig ander instrument om in de nacht te schieten (nachtzichtapparatuur). Deze aanvullende 

ontheffing is gekoppeld aan de ontheffing van 11 februari 2019.  

 

Op 5 januari 2021 is het besluit van 11 februari 2019 door de rechtbank Den Haag1 vernietigd, waardoor ook niet 

meer gebruik kan worden gemaakt van nachtzichtapparatuur. 

 

Met dit besluit wijzigen wij van de ontheffing van 26 februari 2020 (kenmerk: ODH-2019-00103668) die is verleend, 

zodat wederom gebruik kan worden gemaakt van nachtzichtapparatuur. 

 

Besluit 

Wij besluiten besluitonderdeel II van de ontheffing van 26 februari 2020 (kenmerk: ODH-2019-00103668) als volgt te 

wijzigen: 

 

 

I. dat ter aanvulling van de ontheffing, met kenmerk 00610390-00014775 een (luchtdruk)geweer tevens mag 

worden voorzien van een vizier met beeldomzetter, een elektronische beeldversterker of enig ander 

instrument om in de nacht te schieten. 

 

 

Ondertekening 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

 
ing. L. Hopman 

Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu 

van de Omgevingsdienst Haaglanden 

 

Bijlagen: 

1. Afschrift ontheffing van 26 februari 2020 (kenmerk: ODH-2019-00103668); 

2. Afschrift ontheffing van 13 september 2021 (kenmerk: 00610390-00014775). 

 

Rechtsmiddelen 

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst 

in het begeleidende schrijven. 

 
1 ECLI:NL:RBDHA:2021:200 
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OVERWEGINGEN 

 

Aanleiding 

Bij besluit van 11 februari 2019 hebben wij aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (hierna: FBE ZH) ontheffing 

verleend voor de bestrijding van konijnen (kenmerk: ODH-2018-00143355). Op aanvraag van de FBE ZH hebben wij 

op 26 februari 2020 een ontheffing (kenmerk: ODH-2019-00103668) verleend waarin is bepaald dat een 

(luchtdruk)geweer tevens mag worden voorzien van een vizier met beeldomzetter, een elektronische 

beeldversterker of enig ander instrument om in de nacht te schieten (nachtzichtapparatuur). Deze aanvullende 

ontheffing is gekoppeld aan de ontheffing van 11 februari 2019.  

 

Op 5 januari 2021 is het besluit van 11 februari 2019 door de rechtbank Den Haag2 vernietigd, waardoor ook niet 

meer gebruik kan worden gemaakt van nachtzichtapparatuur. 

 

Procedure 

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking. 

 

Beoordeling 

Op 5 januari 2021 is het besluit van 11 februari 2019 door de rechtbank Den Haag3 vernietigd, waardoor de 

bestrijding van konijnen op grond van deze ontheffing niet meer kon plaatsvinden. Op 13 september 2021 hebben 

wij een nieuw besluit (kenmerk: 00610390-00014775) genomen.  

 

Het nemen van het nieuwe besluit van 13 september 2021 betekent niet dat gebruik kan worden gemaakt van 

nachtzichtapparatuur, omdat het besluit waarmee het gebruik van nachtzichtapparatuur mogelijk is gemaakt, niet 

is gekoppeld aan het nieuwe besluit. Met onderhavig besluit wijzigen wij het besluit van 26 februari 2020. Daarmee 

wordt mogelijk gemaakt dat wederom gebruik kan worden gemaakt van nachtzichtapparatuur bij de bestrijding 

van konijnen. 

 

Conclusie 

Op grond van het vorenstaande concluderen wij dat besluitonderdeel II van de ontheffing van 26 februari 2020 

(kenmerk: ODH-2019-00103668) gewijzigd moet worden. 

 

 

 
2 ECLI:NL:RBDHA:2021:200 
3 ECLI:NL:RBDHA:2021:200 


