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Onderwerp

 Recreanten in gevaar door jagers

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

De Partij voor de Dieren heeft recentelijk meldingen van recreanten in de Bergboezem

bij Oude Leede, gemeente Pijnacker-Nootdorp, wat onderdeel is van de Groenzoom

en deels onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN-netwerk). Bovendien is

het gebied aangemerkt als een stiltegebied waar niet gejaagd mag worden.

Recreanten voelen zich erg onveilig vanwege het schieten op ganzen door jagers. De

jagers schieten in de directe nabijheid van de recreanten, waardoor zij zich niet veilig

voelen. De melders geven aan dat het vooral op zaterdagochtenden gebeurt. 

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

1. Bent u op de hoogte van deze onveilige situatie in de Groenzoom veroorzaakt door

jagers die in de nabijheid van recreanten op ganzen schieten? Zo ja, wat is er tot nu

toe ondernomen om de veiligheid van recreanten te borgen tegen schietende jagers?

Zo nee, bent u bereid maatregelen te treffen en het toezicht en de handhaving van de

wettelijke regels te intensiveren om de veiligheid van recreanten in gebieden waar

gejaagd wordt, te vergroten? Zo nee, waarom niet? 

2. Bent u bereid hierover in overleg te treden met de Wildbeheereenheid van dat gebied?

Zo nee, waarom niet?

Antwoord op de vragen 1 en 2 

Wij zijn ervan op de hoogte dat er in deze omgeving, maar buiten de Groenzoom,

activiteiten in het kader van beheer en schadebestrijding plaatsvinden. Er zijn bij ons

echter geen meldingen of signalen bekend waaruit zou blijken dat hier sprake is van

een onveilige situatie. Ook vanuit de politie hebben ons dergelijke signalen niet

bereikt. Uit overleg met de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, de lokale jachthouder

en de plaatselijke wildbeheereenheid is ons gebleken dat men goed op de hoogte is

van de aanwezigheid van recreanten in het gebied. De jagers houden hier rekening

mee, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.
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3. Hoe vaak zijn er in de Bergboezem de afgelopen vier jaar controles uitgevoerd op

naleving van de bepalingen van de verleende provinciale vergunningen voor de jacht

en zijn er overtredingen geconstateerd?

Antwoord

Controles in het kader van jacht, beheer en schadebestrijding vinden plaats in de

gehele provincie. Ook de omgeving van de Bergboezem wordt jaarlijks meerdere

keren aangedaan. In de afgelopen vier jaar zijn hierbij twee keer jagers gecontroleerd,

waarbij er geen overtredingen zijn geconstateerd. Treft men geen jagers aan, dan

wordt daarvan geen registratie bijgehouden.

 

4. Volgens onze informatie wordt er geschoten op ganzen die vrij hoog overvliegen,

waardoor de ganzen wel geraakt worden, maar enkel gewond raken. Dit veroorzaakt

veel onnodig dierenleed. Bent u bereid maatregelen te treffen om het dierenwelzijn

beter te borgen, zodat onnodig lijden wordt voorkomen?

Antwoord

Iedere situatie waarin een dier niet-dodelijk geraakt wordt en als gevolg daarvan lijdt,

is zeer onwenselijk. Het is in verband daarmee inderdaad belangrijk dat er alleen

geschoten wordt als de ganzen zich binnen schootsafstand bevinden. Om die reden

staan wij het gebruik van diverse lokmiddelen toe. De uitvoerder van schadebestrijding

of populatiebeheer is op grond van de Wet natuurbescherming altijd verplicht om

onnodig lijden van dieren te voorkomen. 

 

5. Ook worden er in het gebied lokganzen gebruikt. Bent u met ons van mening dat het

onwenselijk is om juist in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport ganzen naar

dit gebied te lokken, waardoor de onveiligheid juist wordt vergroot? Zo nee, kunt u

toelichten waarom niet?

Antwoord

De Bergboezem bevindt zich op enkele kilometers afstand van Rotterdam The Hague

Airport. In dit gebied rusten en broeden grote aantallen ganzen die een risico vormen

voor de veiligheid van het luchtverkeer. Lokganzen en andere lokmiddelen hebben als

functie om de reeds in het gebied aanwezige ganzen vanaf een kleine afstand

dusdanig dicht bij de jagers te brengen dat er een doeltreffend en dodelijk schot kan

worden afgegeven. Lokmiddelen zorgen er zeker niet voor dat ganzen vanuit een

ander gebied naar de omgeving van Rotterdam The Hague Airport worden gelokt.

 

6. Is het juist dat er in stiltegebieden helemaal niet geschoten mag worden?

7. Is er door de provincie ontheffing verleend voor het jagen in stiltegebieden in Zuid-

Holland? Zo ja, waar?

Antwoord op de vragen 6 en 7

Er geldt een algehele vrijstelling voor het gebruik van schietwapens in stiltegebieden

wanneer deze wapens worden gebruikt met inachtneming van de Wet

natuurbescherming. Dat blijkt uit artikel 3.33 van de Omgevingsverordening. Dat houdt

in dat er ten behoeve van jacht, schadebestrijding en populatiebeheer wel geschoten

mag worden.
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Antwoord

Stiltegebieden zijn met bebording als zodanig herkenbaar gemaakt. Toezicht en

handhaving in stiltegebieden vindt plaats naar aanleiding van klachten. Gezien

het grote areaal stiltegebied en het beperkte aantal klachten vindt geen preventief

toezicht plaats.
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