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Gericht aan GS

Vragen Medio februari oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat landelijke 

regelgeving voor de vossenjacht juridisch niet in de haak is¹. Verschillende 

provincies, waaronder Friesland, legden daarop de vossenjacht stil. Deze jachtstop 

heeft in Friesland maar een week geduurd. 

Andere provincies  houden zich wel aan de jachtstop, in afwachting van nieuwe 

landelijke regelgeving. De fracties van de Partij voor de Dieren, de SP en Groen 

Links hebben daarover de volgende vragen.

1. Wat zijn exact de argumenten van uw College om de vossenjacht na een 

jachtstop van slechts een week weer te hervatten? Kunt u uw antwoord 

juridisch onderbouwen?

Het gaat hier om een uitspraak over landelijke regelgeving waarover de Minister 

van LNV het bevoegd gezag is. De Minister is dus aan zet om desgewenst een 

nieuwe beleidsregel te formuleren hoe om te gaan met de uitspraak van de 

Rechtbank Midden Nederland. 

2. Waarom wacht u de reactie van de Minister van LNV niet af hoe om te 

gaan met deze kwestie? 

Waar het gaat om de beheerskeuzes van de vos zijn er naast afschot legio andere 

mogelijkheden. Maar zonder noodzakelijke landbouwtransitie is elke vorm van 

beheer symptoombestrijding en blijft het dweilen met de kraan open. Een 

belangrijkje les uit het verleden is dat meer ruimte voor de natuur 

beheersmaatregelen als afschot onnodig maakt.

3. Waarom zet u niet meer in op duurzame en toekomstbestendige 

oplossingen als de verbetering van de biotoop en de versterking van de 

natuur?  

Ook de voorzitter van de bezwarencommissie maakte in de hoorzitting van 19 april

jl. een kritische opmerking ten aanzien van de grondslag van de jachtstop, door op 

te merken dat er op dit moment met de onverbindendverklaring door de 

Rechtbank Midden Nederland geen legale landelijke vrijstelling is, zoals te lezen is 

in het persbericht van de Leeuwarder Courant van 19 april jl.² Deze opmerking sluit

aan bij de uitleg van de Rechtbank Midden Nederland. 

In de uitspraak is de volgende uitleg opgenomen: “Om de bij deze procedure 
betrokken partijen maar ook anderen voor te lichten wijst de rechtbank nog
op het volgende. De onverbindendverklaring door de rechtbank werkt 
jegens een ieder en is niet beperkt tot deze zaak.”

4. Hoe kwalificeert u de kritische noot vanuit de bezwarencommissie in 

relatie tot het gestelde in de gerechtelijke uitspraak?

5. Impliceert de uitleg van de rechtbank dan ook dat de 

onverbindendverklaring van de landelijke vrijstelling ook voor Fryslân 

geldt? Zo nee, waarom niet?

6. Indien het antwoord op vraag 6 bevestigend is, bent u dan met onze 



fracties van mening dat u met de hervatting van het bejagen van de vos 

een duidelijk en heldere gerechtelijke uitspraak terzijde schuift? Zo ja, wat 

gaat u doen om weer in de lijn van de uitspraak te komen? Zo nee, 

waarom niet?

Overheden hebben naar de mening van onze fracties een voorbeeldfunctie waar 

het gaat om het naleven en handhaving van wet- en regelgeving. Wij gaan ervan 

uit dat u het daarmee niet oneens bent. Toch worden de verschillende overheden 

met grote regelmaat door de rechter op de vingers getikt, met name waar het gaat

om de toepassing van de Wet Natuurbescherming.

7. Hoe kwalificeert u de opmerkingen  van de advocaat in het artikel van de 

Leeuwarder Courant van de dierenrechtenorganisaties Animal Rights en 

Fauna4Life dat “het teleurstellend is dat de provincie Friesland denkt maar

door te kunnen gaan, ondanks de uitspraak van de rechter” en dat het – 

met verwijzing naar o.a. het stikstofdossier - niet nieuw is dat overheden 

rechterlijke uitspraken over natuurwetgeving naast zich neerleggen? Kunt 

u uw antwoord toelichten?

¹  ECLI:NL:RBMNE:2022:552, Rechtbank Midden-Nederland, UTR 21/1854 
en UTR 21/2143 (rechtspraak.nl)

² Vossenjacht mag weer in Friesland: provincie legt uitspraak rechter naast 
zich neer, in afwachting van nieuwe landelijke regels - Leeuwarder Courant 
(lc.nl)
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