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Toelichting vragensteller

Op 30 maart 2021 publiceerde het AD een artikel over het afschieten van 60 reeën

door de gemeente Dordrecht (Provincie wil in Dordt ruim 60 reeën afschieten |

Dordrecht | AD.nl). Eveneens in dat artikel wordt gemeld dat Staatsbosbeheer het

afschieten van reeën op haar terreinen niet nodig vindt. Ook lezen wij dat de Natuur-

en Milieufederatie Zuid-Holland een rechtszaak wil starten in de hoop dat de rechter

het afschieten verbiedt omdat zij van mening zijn dat alternatieven voor afschot t.b.v.

vergroten verkeersveiligheid en de effectiviteit van het voorgenomen afschot in relatie

tot het doel onvoldoende onderbouwd is. 

Naar aanleiding van dit bericht stelt GroenLinks de volgende vragen aan het College

van Gedeputeerde Staten: 

1. Is het college bekend met de genoemde publicatie in het AD?

Antwoord

Ja.

2. Waarom is alleen de uitvoering van afschot concreet besproken als toekomstig uit te

voeren beheer?

Antwoord

Naast afschot zijn ook andere maatregelen besproken en deze worden ook toegepast.

Hierover bent u geïnformeerd per brief van 9 juli 2020, met kenmerk PZH-

2020744502797, over het Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026. Dit

faunabeheerplan is op 15 september 2020 door ons goedgekeurd.

 

3. Welke beheer methoden zijn er nog meer toepasbaar? En wat is het effect hiervan?

Antwoord

Voor een uitgebreide omschrijving van allerlei mogelijke maatregelen en methoden

verwijzen wij u naar het goedkeurde Faunabeheerplan ree Zuid-Holland 2020-2026.

https://www.ad.nl/dordrecht/provincie-wil-in-dordt-ruim-60-reeen-afschieten~ad0735cb/
https://www.ad.nl/dordrecht/provincie-wil-in-dordt-ruim-60-reeen-afschieten~ad0735cb/


Pagina 2/2 4. Waaruit blijkt dat afschot een goede beheermethode is?

Antwoord

Door afschot wordt de omvang van de populatie gereguleerd. Dat is van belang omdat

de  omvang effect heeft op het aantal aanrijdingen. Dit wordt in het genoemde

faunabeheerplan verder toegelicht. Zie ook het antwoord op vraag 3.

5. Gaat afschot van de ree daadwerkelijk bijdragen aan het hogere doel t.a.v.

verkeersveiligheid? Op welke manier is dit bewezen/is dit aantoonbaar gemaakt?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 3 en 4.

6. Wat is de daadwerkelijke gewasschade die optreedt door de ree?

Antwoord

Reeën kunnen vraatschade toebrengen aan met name knoppen en vruchten in

diverse landbouwgewassen. Vooral in de fruitteelt kan deze schade omvangrijk zijn. In

de afgelopen jaren zijn schades getaxeerd met een omvang van enkele duizenden

euro’s per bedrijf. Zie ook het eerder genoemde faunabeheerplan.

7. Hoe kan het zijn dat er ondanks dat er geen bewijs is van provinciale gewasschade

door de ree hoger dan € 100.000,- per jaar er toch een ontheffing kan worden

verleend voor de afschot van de ree? Dit is in strijd met de provinciale beleidsregel.

Antwoord

In de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland is in artikel 3.8

bepaald dat populatiebeheer ook aan de orde kan zijn bij een ernstig gevaar voor de

openbare veiligheid. Daarbij is in de toelichting bij artikel 3.8 expliciet aangegeven dat

het beheren van de reeënpopulatie in Zuid-Holland nodig is en ook dat dit reeds 20

jaar gebeurt.

8. Is ook onderzocht wat het effect op verspreiding van het soort kan zijn door de

verstoring na afschot? Is er onderzocht welk effect dit heeft op de verkeersveiligheid?

Antwoord

Er zijn geen aanwijzingen dat afschot ten behoeve van beheer de oorzaak zou kunnen

zijn van een verdere verspreiding van de soort. We wijzen er in verband daarmee op

dat het beheer van reeën nauwelijks verstoring met zich meebrengt. De dieren worden

dus niet opgejaagd.

Den Haag, 18 mei 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

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


