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Onderwerp

Schriftelijke vragen afschot reeën

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting van de vragensteller

De afgelopen 5 jaar zijn de volgende ontheffingen afgegeven voor afschot van reeën. 

Op 3 december 2013 is een ontheffing afgegeven geldig tot 1 oktober 2018, 29

november 2018 is een ontheffing geldig tot 1 december 2019 (ODH-2018-00142038)

en op 20 december 2019 is een ontheffing geldig tot 1 december 2020 (ODH-2019-

00144968).

 

Naar aanleiding van deze ontheffing verlening legt de Partij voor de Dieren de

volgende vragen aan u voor. 

1. Kunt u aangeven wat de huidige reeënstand is in Zuid-Holland?

 

Antwoord

We houden niet exact bij hoeveel reeën in Zuid-Holland leven. Er worden enkel

trendtellingen uitgevoerd, om een indicatie te hebben van de ontwikkeling van de

populatie. Tijdens de laatste trendtelling in Zuid-Holland zijn 2.113 reeën geteld.

Dit zegt weinig over hun werkelijke aantal. We kunnen wel afleiden uit de

trendtellingen dat het aantal reeën in Zuid-Holland toeneemt, conform het

landelijke beeld. De populatie reeën in Nederland is in de afgelopen decennia fors

uitgebreid, van minder dan 10.000 dieren rond 1950 naar meer dan 100.000 nu.

We zien de reeën in Zuid-Holland ook op steeds meer plaatsen opduiken, wat

bevestigt dat de soort zich sterk ontwikkelt in de provincie.

 

2. Hoeveel reeën zijn er de afgelopen 4 jaar afgeschoten, wanneer was dat en op welke

locatie? 

3. Hoeveel aanrijdingen hebben de afgelopen 4 jaar met reeën plaatsgevonden en

wanneer, hoe laat en op welke locaties was dat?
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 Antwoord op de vragen 2 en 3 

In de tabellen hieronder staan de gegevens over afschot en aanrijdingen, aangevuld

met het overige valwild in de beheerperioden van 2016 - 2017 tot en met 2019 - 2020.

De gegevens zijn gerangschikt per wildbeheereenheid. De beheerperioden lopen van

april tot en met maart. 

De kolommen met beheer bevatten het aantal geschoten reeën. De kolommen met

wildaanrijdingen bevatten het aantal reeën welke betrokken zijn geweest bij

aanrijdingen en de kolommen met overig valwild bevatten het aantal reeën waarbij

sprake is van andere doodsoorzaken: verdrinking, aangevallen door honden, vast in

hekwerk, etc.

 

Aanrijdingen kunnen het gehele jaar plaatsvinden. Meestal is er een piek in het aantal

aanrijdingen in de maanden mei-juni. Het tijdstip van de aanrijdingen wordt niet

geregistreerd. Waarschijnlijk zullen de meeste aanrijdingen in de schemering

plaatsvinden. De locaties van de aanrijdingen zijn weergeven op bijgevoegde kaart.

 

Voorne

Beheerperioden Beheer Wildaanrijdingen Overig valwild

1-4-2016 t/m 31-3-2017 132 39 16

Waarvan havengebied 7 0 0

1-4-2017 t/m 31-3-2018 116 40 16

Waarvan havengebied 4 2 2

2018 – 2019 * 79 48 15

Waarvan havengebied 0 0 5

2019 – 2020 ** 16 30 9

Waarvan havengebied 0 0 3

* De ontheffing voor beheer liep tot 1 okt 2018, de opdracht voor hotspotbeheer ging van start op 29 nov 2018.

** Van seizoen 2019-2020 zijn de gegevens van 1 april tot en met 5 dec 2019 opgenomen.

Eiland van Dordrecht

Beheerperioden Beheer Wildaanrijdingen Overig valwild

                                                          
1 Hotspotbeheer: Tijdelijke afschot van reeën in de directe omgeving van locaties

waar aanrijdingen hebben plaatsgevonden of aangereden reeën zijn gevonden.

Goeree-Overflakkee

Beheerperioden Beheer Wildaanrijdingen Overig valwild

2016 - 2017 76 45 21

2017 - 2018 97 45 11

2018 - 2019 * 40 54 18

2019 - 2020 ** 4 38 6

* De ontheffing voor beheer liep tot 1 okt 2018, de opdracht voor hotspotbeheer 1ging van start op 29 nov 2018.

** Van Seizoen 2019-2020 zijn de gegevens van 1 april tot en met 5 dec 2019 opgenomen.
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2017 - 2018 25 13 3

2018 - 2019 * 29 10 6

2019 - 2020 ** 0 3 5

* De ontheffing voor beheer liep tot 1 okt 2018.

** Van seizoen 2019-2020 zijn de gegevens van 1 april tot en met 5 dec 2019 opgenomen.

Duin- en Bollenstreek

Beheerperioden Beheer Wildaanrijdingen Overig valwild 

2016 - 2017 0  22 15

2017 - 2018 17  10 13

2018 - 2019 * 8 29 29

2019 - 2020 ** 0 9 9

* De ontheffing voor beheer liep tot 1 okt 2018, de opdracht voor hotspotbeheer ging van start op 29 nov 2018.

** Van seizoen 2019-2020 zijn de gegevens van 1 april tot en met 5 dec 2019 opgenomen.

Hoeksche Waard

Beheerperioden Beheer Wildaanrijdingen Overig valwild

2016 - 2017 2 6 3

2017 - 2018 0 14 16

2018 - 2019 * 2 7 15

2019 - 2020 ** 1 10 16

* De ontheffing voor beheer liep tot 1 okt 2018, de opdracht voor hotspotbeheer ging van start op 29 nov 2018.

** Van seizoen 2019-2020 zijn de gegevens van 1 april tot en met 5 dec 2019 opgenomen.

Alblasserwaard

Beheerperioden Beheer Wildaanrijdingen Overig valwild

2016 - 2017 0 1 2

2017 - 2018 0 0 8

2018 - 2019 * 0 9 3

2019 - 2020 ** 0 5 1

* De ontheffing voor beheer liep tot 1 okt 2018.

** Van seizoen 2019-2020 zijn de gegevens van 1 april tot en met 5 dec 2019 opgenomen.

Putten

Beheerperioden Beheer Wildaanrijdingen Overig valwild 

2016 - 2017 0 8 3

2017 - 2018 0 8 3

2018 - 2019 * 0 8 3

2019 - 2020 ** 0 15 1

* De ontheffing voor beheer liep tot 1 okt 2018.

** Van seizoen 2019-2020 zijn de gegevens van 1 april tot en met 5 dec 2019 opgenomen.
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4. Welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat reeën juist vanwege de

jacht in paniek de weg op rennen, waardoor de verkeersonveiligheid wordt vergroot? 

 

Antwoord

De lokale wildbeheereenheid stemt het beheer mede af op het landschap, inclusief de

aanwezige infrastructuur. Afschot van reeën vindt daarnaast in alle rust plaats en op

een manier die weinig verstoring veroorzaakt. Een hoge dichtheid aan reeën vergroot

de kans op aanrijdingen, het beheren van de populatie zorgt daarmee voor een

beperking van het risico op aanrijdingen. 

5. De verleende ontheffingen waren qua periode niet aaneengesloten (1 oktober 2018 –

29 november 2018 en 1 december 2019 – 20 december 2019). Zijn tijdens deze

perioden geen reeën afgeschoten? Zo ja, waarom wel, hoeveel en waar?

 

Antwoord 

In de afgesloten perioden zijn er geen reeën beheerd op basis van de

bovengenoemde opdracht(en). Wel zijn er reeën uit hun lijden verlost ter voorkoming

van onnodig lijden, bijvoorbeeld omdat deze dieren het slachtoffer zijn geworden van

een aanrijding. Zie ook antwoord op vraag 2

6. Welke schade hebben reeën de afgelopen 4 jaar jaarlijks veroorzaakt in Zuid-Holland? 

 

Antwoord 

Reeën veroorzaken een gevaar voor de verkeersveiligheid en veroorzaken daarnaast

incidenteel schade aan fruitbomen, bloembollen en andere landbouwgewassen. 

7. Is het juist dat de afgeschoten reeën voor consumptie worden gebruikt? Zo ja, wat

levert een ree op?

 

Antwoord

Een deel van de reeën, waaronder de aanrijdingsslachtoffers en het overige valwild, is

niet voor consumptie of handel geschikt. Gezonde reeën worden met name voor eigen

consumptie gebruikt. Bij eventuele verkoop aan een poelier of wildhandelaar ontvangt

men voor een geschoten ree een bedrag in de ordegrootte van 30 tot 120 euro.

8. Reeën zijn wettelijk beschermde dieren op grond van de bepalingen afdeling 3.3 Wet

natuurbescherming (Wnb). De provincie heeft hierin een belangrijke taak. De verkoop
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ontheffing niet wordt ingezet voor consumptie als onjuiste prikkel?

 

Antwoord

Het beheer van de reeënpopulatie is proactief, planmatig en gecoördineerd en gericht

op het verkrijgen of het behoud van duurzame populaties reeën in dichtheden die een

acceptabele mate van schade en overlast voor het ree en zijn omgeving betekenen.

Per wildbeheereenheid wordt een quotum voor het beheren van reeën vastgesteld op

basis van de onderbouwing in het faunabeheerplan en de voorwaarden van de

ontheffing. Het vastgestelde quotum dient nagestreefd te worden om het percentage

aanrijdingen laag te houden. Geschoten reeën moeten voorzien zijn van een

merkteken. Het aantal beschikbare merktekens is gelijk aan het vastgestelde quotum.

Er is overigens geen sprake van financieel gewin. De financiële opbrengsten wegen

niet op tegen de benodigde investering in tijd en middelen. 

Den Haag, 3 maart 2020          

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                   voorzitter,

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit
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Figuur 1 overzicht aanrijdingen ree Zuid-Holland


