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Onderwerp

 Onnodig lijden aangereden wild door papieren probleem

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

In Zuid-Holland telt iedereen mee. Ook de wilde dieren. Tot onze grote ontzetting

moesten we vandaag lezen dat onlangs gewijzigde beleid inzake gewonde wilde

dieren aanleiding geeft tot onnodig lang lijden. Het door Gedeputeerde Staten

geïntroduceerde beleid heeft als gevolg dat een in de Noordwijkse duinen aangereden

reekalf moest wachten tot de Leidse dierenambulance was gearriveerd.

De aanleiding is het door de provincie verleggen van de verantwoordelijkheid zonder

dat daarbij gekeken is naar deugdelijke omstandigheden. Boswachters en

wildbeheereenheden hebben ruime expertise als het gaat om wild; belangrijker nog is

dat beiden een lijdend dier kunnen verlossen als herstel niet meer mogelijk is. De

bemensing van de dierenambulance heeft die mogelijkheden niet.

Vanwege het wensdenken in een papieren realiteit is echter uitvoering onmogelijk

gebleken: de wildbeheereenheden zijn niet verzekerd en ondanks diverse pogingen

om hierover tot een oplossing te kunnen komen geeft de provincie niet thuis. Met als

gevolg dat de vrijwilligers die aangereden wild van onnodig lang in doodsangst

pijnlijden kunnen verlossen moeten kiezen tussen onverzekerd op pad gaan of

thuiszitten. Een onverkwikkelijke zaak.

1. Is het college het met de VVD eens dat het onnodig laten lijden van gewonde wilde

dieren door een papieren probleem een gotspe is?

Antwoord

Wij zijn het met u eens dat onnodig laten lijden van gewonde dieren te allen tijde

onwenselijk is. 
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2. Wat is de reden dat de provincie het beleid heeft gewijzigd?

Antwoord

De provincie heeft het beleid niet gewijzigd. Al sinds 2011 is er een

toestemmingsbesluit van kracht op grond waarvan aangewezen jachtaktehouders

aangereden of anderszins gewond geraakte reeën en damherten uit het lijden mogen

verlossen. Ook in andere provincies is dit op dezelfde manier geregeld.

3. Hoe kan het zijn dat de signalen van de wildbeheereenheid niet zijn opgemerkt?

Antwoord

De signalen van de desbetreffende wildbeheereenheid zijn wel degelijk opgemerkt

door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en ambtenaren van de provincie. Ook is

hierover overleg gevoerd met de landelijke Jagersvereniging. Er lijkt sprake te zijn van

miscommunicatie met een verschillende interpretatie van het wettelijk kader als

gevolg.

4. De VVD is van mening dat de kosten voor de verzekering van vrijwilligers die een taak

van de provincie uitvoeren door de provincie gedekt moeten worden. Bent u dat met

ons eens?

Antwoord

Alle jachtaktehouders zijn reeds wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering

af te sluiten voor eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van

het geweer. Er zijn daarom geen aanvullende kosten die deze groep vrijwilligers

behoeft te maken.

 

5. Is deze zaak geregeld voor u de antwoorden op onze vragen stuurt?

Antwoord

Wij hebben alle wildbeheereenheden een brief gestuurd waarin wij het wettelijk kader

uiteenzetten en benadrukken dat de uitvoerende jachtaktehouders gerechtigd zijn tot

het uit het lijden verlossen van gewonde reeën en damherten.

Den Haag, 16 februari 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

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


