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Onderwerp

Schriftelijke vragen handhaving illegale jachthutten Biesbosch

Aan de leden van Provinciale Staten

1. Kent u het bericht ‘Vrij spel voor jagers Biesbosch’?1

Antwoord

Ja.

2. Klopt het dat de Natuur- en Vogelwacht afgelopen februari een handhavingsverzoek 

heeft ingediend bij de Omgevingsdiensten Zuid-Holland en Brabant-West, compleet 

met foto’s en informatie over de exacte locatie van de jachthutten?

Antwoord

Ja.

3. Hoe kon het gebeuren dat het handhavingsverzoek door de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid eerst niet ontvankelijk is verklaard vanwege het ontbreken van een 

handtekening, terwijl het verzoek zowel digitaal als ook per post ondertekend is 

verzonden aan de Omgevingsdienst?

Antwoord

Verzoeken tot handhaving dienen ondertekend te zijn. In eerste instantie is het 

verzoek dat per e-mail werd ontvangen, door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

(OZHZ) niet-ontvankelijk verklaard. Hierbij is echter tevens aangegeven dat het 

verzoek direct zou worden doorgestuurd aan de Omgevingsdienst Midden- en West 

Brabant (OMWB). Het niet-ontvankelijk verklaren heeft niet geleid tot vertraging in het

doorsturen van het verzoek.

4. Kunt u aangeven welke Omgevingsdienst verantwoordelijk is voor handhaving in het 

gebied waar de jachthutten zich bevonden?

Antwoord

De jachthutten bevonden zich langs de rivier De Amer, binnen de grenzen van de 

provincie Noord-Brabant, in de regio van de OMWB.
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https://www.ad.nl/dordrecht/vrij-spel-voor-jagers-in-de-biesbosch~a76a3238/
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Pagina 2/3 5. Klopt het dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland in februari een handhavingsverzoek 

gestuurd heeft naar de Omgevingsdienst Brabant-West, terwijl die dienst niet 

verantwoordelijk is voor handhaving in het gebied waar de jachthutten zich bevonden? 

Zo ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hoe heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

bij dit handhavingsverzoek de exacte locatie van de jachthutten doorgegeven?

Antwoord

Het verzoek tot handhaving is door de OZHZ in eerste instantie inderdaad 

doorgestuurd naar de OMWB. De oorzaak hiervoor is dat de locatie van de hutten ligt

binnen het werkgebied van de OMWB. Bovendien was de OMWB genoemd in het 

verzoek tot handhaving. Helaas blijkt de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 

namens de provincie Noord-Brabant gemandateerd te zijn voor het uitvoeren van 

toezicht en handhaving op grond van de Wet natuurbescherming.

6. De melding was gedaan in februari dit jaar en pas in augustus werd aangegeven dat 

de jachthutten er niet meer stonden en niet aan het handhavingsverzoek kon worden 

voldaan. Waarom is er geen prioriteit gegeven aan de inhoud van het verzoek en 

samengewerkt in plaats van maandenlang  te disputeren welke omgevingsdienst er nu 

wel of voor verantwoordelijk is? 

7. Waarom is er niet binnen de gestelde termijn  gereageerd op het handhavingsverzoek 

en zijn de jachthutten niet direct weggehaald?

8. Deelt u de mening dat de illegale jachthutten afgelopen februari al weggehaald 

hadden kunnen en moeten worden door de Omgevingsdienst en dat er onvoldoende 

is gehandhaafd? 

9. Deelt u de mening dat dit lange uitstel ertoe geleid heeft dat een illegale situatie 

onaanvaardbaar lang heeft kunnen voortduren en dat er vermoedelijk veel dieren op 

illegale wijze zijn gedood door jagers in een natuurgebied waar jacht helemaal niet is 

toegestaan? Zo nee, kunt u dit nader toelichten?

Antwoord

De afhandeling van het handhavingverzoek is een taak en bevoegdheid van de 

provincie Noord-Brabant. 

10. Bent u van mening dat de Omgevingsdiensten niet adequaat hebben gereageerd op 

de (onderlinge) handhavingsverzoeken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Wij zijn van mening dat de OZHZ adequaat heeft gereageerd op het verzoek. Voor het 

overige verwijzen wij naar het antwoord op de vragen 6 tot en met 9.

11. Hoe beoordeelt u over de onderlinge samenwerking tussen de Omgevingsdiensten in 

de betreffende regio?

Antwoord 

Wij beoordelen de onderlinge samenwerking in algemene zin als goed. Zo worden er 

bijvoorbeeld door de toezichthouders van de betrokken omgevingsdiensten 

gezamenlijke controles uitgevoerd. 
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Pagina 3/3 12. Beschikken de Omgevingsdiensten over informatie die kunnen leiden naar de 

personen die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van de illegale jachthutten en 

naar de jagers die gebruik hebben gemaakt van de illegale jachthutten?

Antwoord 

Zie het antwoord op de vragen 6 tot en met 9. 

13. Kunt u beschrijven hoe het proces is verlopen na het handhavingsverzoek door de 

Natuur- en Vogelwacht en wat en waar het is mis gegaan?

14. Wat gaat u hieraan doen?

Antwoord 

Het handhavingsverzoek is door verzoeker ingediend bij zowel de OZHZ als de

OMWB. Binnen drie dagen na ontvangst door de OZHZ is het verzoek door de OZHZ 

doorgestuurd aan de OMWB. In toekomstige gevallen zal een dergelijk verzoek 

worden doorgezonden aan de ODBN. Voor het overige verwijzen wij naar de 

beantwoording van de vragen 6 tot en met 9.

Den Haag, 21 november 2017          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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