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Onderwerp

 Ondersteuning provinciebestuur training jagers

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

In een brief d.d. 4 september 2018 geven Gedeputeerde Staten (GS) aan dat jagers

steeds vaker worden geconfronteerd met diverse vormen van agressie. Ondanks dat

GS niet het bevoegde gezag zijn, bieden GS de jagers ondersteuning door een

training aan te bieden in het omgaan met agressie. 

Echter veel mensen in onze provincie hebben juist te maken met agressie door jagers,

die in opdracht van de provincie dieren doden. De Partij voor de Dieren kan u

vanwege de privacy vertrouwelijk hierover meer informatie geven.

1. Hoe vaak en welke vormen van agressie hebben plaatsgevonden in de afgelopen

twee jaar tegen jagers, die in opdracht van de provincie dieren doden?

 

Antwoord

Ons hebben berichten bereikt van bedreigingen, zowel mondeling als via de

zogenoemde sociale media. Daarnaast worden uitvoerders van ons beleid

stelselmatig hinderlijk gevolgd, gefilmd en gefotografeerd. Tenslotte vindt er

regelmatig verbale en non-verbale agressie plaats in de vorm van provocaties en

beledigingen. 

Overigens en wellicht ten overvloede merken wij hierbij op dat de jagers weliswaar het

provinciale beleid uitvoeren, maar dat er geen sprake is van een opdracht.

2. Op welke wijze wordt dit vastgelegd en geregistreerd?

 

Antwoord

Er vindt in principe geen registratie plaats van dergelijke incidenten en uitingen van

agressie. Sommige wildbeheereenheden werken wel aan de opbouw van dossiers.

3. Wordt dit alleen beoordeeld door jagers zelf of heeft er een objectieve toetsing plaats

gevonden? Zo ja op welke wijze en door wie? Zo nee, bent u met ons van mening dat

dit een subjectieve beoordeling is?
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Antwoord

Of een bepaalde handeling wel of niet als agressief wordt ervaren, is uiteraard per

persoon verschillend.

4. Wat zijn de kosten van deze ondersteuning aan jagers én de dag die door GS

georganiseerd en betaald wordt?

 

Antwoord

Wij bieden de faunabeheerders eenmalig een training van een dagdeel aan. Deze

training kost ca. 5.200 euro.

5. Waarom kunnen deze kosten niet door de eigen organisatie worden betaald, maar

wordt het betaald door de overheid en indirect onze inwoners?

 

Antwoord

In ons behandelvoorstel bij de Motie 719 hebben wij aangegeven in te willen zetten op

de professionalisering van de wildbeheereenheden en op het ondersteunen van de

vrijwillige uitvoerders van ons beleid. Op 7 mei 2018 heeft gedeputeerde Weber u per

brief geïnformeerd over een te organiseren bijeenkomst voor de faunabeheerders die

in het teken zou staan van het omgaan met agressie. 

Het beleid van de provincie Zuid-Holland, zoals vastgelegd in het Ganzenbeleidskader

Zuid-Holland, ziet op een forse reductie van het aantal ganzen om daarmee schades

en risico’s acceptabel te maken. Wanneer de uitvoerders van dat beleid te maken

krijgen met agressie, achten wij het onze taak om deze uitvoerders hierin te

ondersteunen. Uiteindelijk is het in het provinciaal belang dat het beleid daadwerkelijk

wordt uitgevoerd.

6. In antwoord op eerdere vragen van de Partij voor de Dieren, waarbij mensen te maken

hebben met agressie door jagers hebt u aangegeven dat dit geen zaak is voor de

provincie, maar dat dit een zaak is van de politie. Waarom maakt u onderscheid

tussen agressie gepleegd door jagers en mogelijk tegen jagers?

 

7. Bent u met ons van mening dat geweld en agressie door jagers extra gevaarlijk kan

zijn, omdat zij gewapend zijn en dit tot ernstige gevolgen zou kunnen leiden? Zo nee,

waarom niet? Zo ja welke maatregelen neemt u hiertegen?

 

Antwoord

Het feitelijk optreden tegen agressie, door wie dan ook gepleegd, is inderdaad een

taak voor de politie. De politie beoordeelt ieder jaar of aan de desbetreffende

jachtaktehouder het bezit van vuurwapens kan worden toevertrouwd. Wij hebben er

vertrouwen in dat de politie deze taak zorgvuldig uitvoert. 

De training die wij aanbieden ziet onder meer op de-escalerend optreden. Dat is voor

alle betrokken partijen beter. Zie verder ons antwoord op vraag 5.

8. Bent u bereid om mensen die te maken hebben met geweld door jagers op enigerlei

wijze ondersteuning te bieden? Zo nee, waarom kiest u voor deze willekeur?
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Antwoord

Voor de faunabeheerders hebben wij een zekere verantwoordelijkheid omdat zij, zoals

hiervoor al benoemd, ons provinciale beleid uitvoeren. Daarom bieden wij beperkte

ondersteuning aan deze specifieke groep.

9. Bent u bereid maatregelen te nemen ingeval er sprake is van agressie door jagers?

Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

De politie is bevoegd op te treden bij agressie door jagers en door omstanders 

wanneer daarbij de grenzen van de wet overschreden worden. Dit behoort niet tot het

takenpakket van de provincie. Echter, wanneer er in de toekomst daadwerkelijk

sprake zal zijn van agressie door de faunabeheerders bij de uitvoering van het

provinciale beleid, dan zullen wij daarover het gesprek aangaan met de

Faunabeheereenheid Zuid-Holland. 

10. Bent u bereid om het meldpunt jachtmisstanden nadrukkelijk onder de aandacht te

brengen om agressie door jagers beter in kaart te krijgen?1 Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Het meldpunt waarnaar wordt verwezen is ons niet bekend. Het is onduidelijk wat er

gebeurt met meldingen die bij dit meldpunt worden gedaan. Ook is onduidelijk of hier

een registratie van wordt bijgehouden. Als slachtoffer van agressief gedrag kan men

zich wenden tot de politie. Eventueel kan een melding worden gedaan via Meld

Misdaad Anoniem. Gelet op het vorenstaande zien wij geen noodzaak om het door u

genoemde meldpunt nader onder de aandacht te brengen.

Den Haag, 9 oktober 2018            

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    plv. voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                         F. Vermeulen

                                                          
1 https://meld.nl/melding/milieu/illegale-jacht/
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