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Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

 

De dierenambulance van Vianen en omstreken heeft afgelopen weekend negen dode

zwanen uit het water gehaald; zes gedode vogels in het kanaal bij Lexmond(Utrecht)

en drie zwanen uit het water gevist in Oud-Alblas (Zuid-Holland). Gebleken is, uit

röntgenfoto’s, dat alle vogels schotwonden hadden en waren ontdaan van het

borstvlees.

Voor zwanen geldt momenteel in Zuid-Holland een afschotverbod.

Dit op basis van een uitspraak op 22 november 2018 van de voorzieningenrechter van

de rechtbank Den Haag waarin een voorlopig verbod op het doden van zwanen met

geweer in de provincie Zuid-Holland van kracht is alsook een voorlopig verbod op het

doden van gewonde zwanen met gebruik van slag-, steek- en snijwapens.

 

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen.

 

1. Bent u op de hoogte van het nieuws "Dierenbeulen doden negen zwanen in twee

dagen tijd"?1

 

Antwoord

Ja. Inmiddels hebben wij overigens ook kennis genomen van recentere berichten over

vergelijkbare voorvallen. Hoewel we voorzichtig moeten zijn met trekken van

conclusies over de achtergronden, zijn wij wel van mening dat het dumpen van dode

knobbelzwanen verwerpelijk is en bovendien in strijd met de Verordening uitvoering

Wet natuurbescherming Zuid-Holland.

 

2. Er is aangifte gedaan bij de politie. Zijn politie en justitie deze zaak aan het

onderzoeken? Zo nee, bent u bereid de politie en justitie te verzoeken tot onderzoek?

 

Antwoord

De politie doet onderzoek naar de diverse gevallen waarbij dode knobbelzwanen zijn

aangetroffen. Binnen de politie-organisatie is daarnaast gevraagd om extra alert te zijn

op dode knobbelzwanen die in het veld worden aangetroffen. De Omgevingsdienst

Zuid-Holland Zuid (OZHZ) onderhoudt nauw contact met de politie en assisteert waar

nodig en mogelijk in het politie-onderzoek.

                                                          
1 https://www.ad.nl/rivierenland/dierenbeulen-doden-negen-zwanen-in-twee-dagen-tijd~a4ab045a/

https://www.ad.nl/rivierenland/dierenbeulen-doden-negen-zwanen-in-twee-dagen-tijd~a4ab045a/
https://www.ad.nl/rivierenland/dierenbeulen-doden-negen-zwanen-in-twee-dagen-tijd~a4ab045a/
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Overigens hebben de wildbeheereenheden desgevraagd ook aangegeven extra

waakzaam te zijn en vergelijkbare voorvallen te melden bij de politie of de

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 

3. Naast een eventueel strafrechtelijk traject kan ook bestuursrechtelijk handhavend

opgetreden worden. Bent u bereid de nodige voorbereidingen te treffen om

bestuursrechtelijk handhavend op te treden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

OZHZ heeft reeds onderzoek gedaan naar de toedracht van de gevonden

knobbelzwanen in Oud-Alblas. Ter plaatse is ook een buurtonderzoek gedaan en er is

contact opgenomen met de jachthouder ter plaatse. Dit onderzoek heeft helaas niets

opgeleverd en het is onbekend wat de herkomst is van deze dode zwanen.

De desbetreffende medewerker van de dierenambulance heeft melding gemaakt van

een wond die naar zijn mening was veroorzaakt door een kogel. De doodsoorzaak van

de knobbelzwanen kon door de inspecteur van OZHZ helaas niet meer worden

vastgesteld omdat de kadavers reeds zijn vernietigd. Gelet op de geconstateerde

feiten en omstandigheden is er geen mogelijkheid om handhavend op te treden.

Zoals reeds benoemd in het antwoord op vraag 2 ondersteunt de Omgevingsdienst

Zuid-Holland Zuid de politie in het strafrechtelijk onderzoek. De uitkomsten daarvan

worden afgewacht, voordat eventueel wordt overgegaan tot bestuursrechtelijke

maatregelen.

 

4. Op welke wijze heeft de Provincie Zuid-Holland c.q. Omgevingsdienst Zuid-Holland

Zuid contact met de provincie Utrecht c.q. RUD Utrecht over bovengenoemde casus?

Indien er geen contact is, waarom niet?

 

Antwoord

Toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en van de Regionale

Uitvoeringsdienst in Utrecht hebben via de gebruikelijke kanalen contact over deze

zaken.

 

5. Is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bezig met onderzoek naar bovengenoemde

casus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen Provinciale Staten op de hoogte gesteld

worden van de uitkomsten van het onderzoek? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 3.

 

Den Haag, 26 maart 2019          

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


