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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-766836153 DOS-2021-

0001016

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3718 VVD - onnodig lijden aangereden wild door papieren

probleem

Advies

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen nr. 3718 van de VVD over

onnodig lijden aangereden wild door papieren probleem.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de Statenvragen nr.

3718 van de VVD over onnodig lijden aangereden wild door papieren probleem.

Besluit GS

vastgesteld conform advies

Bijlagen

  Beantwoording Statenvragen 3718 VVD Onnodig lijden aangereden wild door papieren

probleem

  Artikel Leidsch Dagblad Dierenambulance rukt illegaal uit voor groot wild

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 februari 2021 16 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Recent verscheen in het Leidsch Dagblad bijgevoegd artikel over de afhandeling van het

zogenoemde ‘valwild’. Naar aanleiding van dit artikel zijn de vragen gesteld. 

Het artikel spreekt over een bepaald besluit van het provinciebestuur en ook in de vragen is te

lezen dat er sprake zou zijn van gewijzigd beleid. Daarvan is echter geen sprake. Wel blijkt dat

het bestuur van de Wildbeheereenheid Duin- en Bollenstreek (WBE) sinds kort een afwijkende

interpretatie heeft van het wettelijk kader op grond waarvan het bestuur van deze

wildbeheereenheid nu tot de conclusie komt dat het gebruik van het geweer op de openbare weg

niet goed is geregeld. 

De in de vragen benoemde verzekeringskwestie is een gevolg van het vorenstaande. Alle

jachtaktehouders zijn reeds (wettelijk verplicht) verzekerd tegen aansprakelijkheid, maar het

bestuur van de WBE vreest dat deze verzekering geen dekking biedt ingeval achteraf blijkt dat het

wettelijk kader niet voorziet in het gebruik van een geweer op de openbare weg.

Op grond van de Wet natuurbescherming en de Wet wapens en munitie moet echter

geconcludeerd worden dat de aangewezen jachtaktehouders wel degelijk gerechtigd zijn om

aangereden reeën en damherten met het geweer te doden op of naast de openbare weg.

Bovendien is de toestemming hiervoor in andere provincies op dezelfde wijze geregeld. Alle

betrokken jachtaktehouders zijn reeds verzekerd tegen aansprakelijkheid die het gevolg kan zijn

van het gebruik van het geweer. Het is uiteraard afhankelijk van de polisvoorwaarden, maar

gebleken is dat in ieder geval de meest gebruikte verzekeringen ook dekking bieden voor

aansprakelijkheid als gevolg van het uit het lijden verlossen van aangereden reeën of damherten.

Zie verder de beantwoording van de schriftelijke vragen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 n.v.t.

 

3 Proces

 

De beantwoording is afgestemd binnen de beleidsafdeling en met de Faunabeheereenheid Zuid-

Holland en de Jagersvereniging.
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4 Participatie en rolneming

 n.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 De beantwoording van de vragen wordt na vaststelling toegezonden aan Provinciale Staten.

 


