
Provincieb uis \íesterbrink r, Assen

?ostadres Postbus rzz, 94oo,e.c Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

pro'uincieprenthe

Aan:
mevrouw T. Potharst

(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 8 december 2020

Ons ken m e rk 5O15.1312020002327

Behandeld door de heer ing. A. Dreijer (0592) 3657 16

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over tegengaan verspreidi ng vogelgriep

Geachte mevrouw Potharst,

ln uw brief van '17 november 2020 stelde u een aantal vragen over het aan

banden leggen van de jacht in Drenthe in verband met de grote aantallen wilde
vogels aan de Waddenkust die inmiddels zijn gestorven aan de vogelgriep. Deze
vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao 1

Erkent u dat het opschrikken van zwermen vogels en andere dieren, kan bij-
dragen aan verdere verspreiding van de vogelgriep? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1

Ja, wij merken echter op dat vooral het dagelijkse foerageergedrag van

de vogels zorgt voor veel verplaatsíng van vogels.

Vraag 2

Bent u het met de De Partij voor de Dieren eens dat jagen met geweer (en hond)
in de buurt van waterrijke natuurgebieden vogels verstoord, met als gevolg het
opschrikken van zwermen vogels? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Ja.
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Vraag 3
Bent u voornemens de jacht met geweer tijdelijk te verbieden in de buurt van

waterrijke natuurgebieden in Drenthe? Zo nee waarom niet?

Antwoord 3
Neq' de bevoegdheid om de jacht te sluiten berust bij de minister van

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Vraag 4

Ook het preventief verjagen van ganzen door middel van vlaggen, lasers, drones
en knalapparaten zorgt voor extra zwermbewegingen. Bent u voornemens ge-

bruik van deze middelen tijdelijk te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4
Nee, voor het gebruik van deze middelen is door Provinciale Stafen een

vrijstelling verleend op grond van artikel 3.6 van de POV. Wij hebben niet
de bevoegdheid om deze vrijstelling (tijdelijk) in te trekken.

Vraag 5
Bent u het met de De Partij voor de Dieren eens dat recreatie in de buurt van wa-
terrijke natuurgebieden de vogels kan verstoren?
a. Zo nee, waarom niet?
b. Zo ja, bent u van plan recreanten te waarschuwen en vragen vogels zo min

mogelijk te verstoren?

Antwoord 5

Ja, recreatie kan mogelijk vogels verstoren. Wij zijn echter niet voor-
nemens om recreanten te waarschuwen om vogels zo min mogelijk te ver-
storen, aangezien het vooral het foerageergedrag van de vogels is dat
zorgt voor dagelijkse verplaatsing. De vogels overnachten in de waterrijke
natuurgebieden en foerageren overdag op de landbouwpercelen rond
het natuurgebied.

Vraag 6
Heeft u al overlegd met de Veiligheidsregio en/of het Rijk over maatregelen met
betrekking tot jacht en recreatie in de buurt van waterrijke natuurgebieden in

Drenthe om verspreiding de vogelgriep tegen te gaan?

a. Zo nee, waarom niet? Zou u dat in de toekomst misschien wel overwegen?
b. Zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken?

Antwoord 6

Nee, er is op dit moment nog geen noodzaak om al in overleg te treden.
Wij overwegen op dit moment ook geen maatregelen. Wij volgen de lan-
delijke lijn van de minister en de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit (NVWA).
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Onlangs heeft de Provincie Drenthe meerdere ontheffingen verleend voor het
doden van ganzen met geweer rondom Zuidlaren, Zuidlaarderveen en

De Groeve. Een aantal van deze percelen (aan De Knijpe, Zwetdijk, De Oude Dijk,
De Dijk, Nieuwe Dijk, Broeken) liggen in de buurt van het natuurgebied
Tusschenwater.

Vraag 7

Deelt u de zorgen van de Partij voor de Dieren dat jagen op ganzen met geweer
en hond op deze percelen de (andere) vogels kan verstoren en opschrikken? Zo

nee waarom niet?

Antwoord 7
Nee, deze zorgen delen wij niet. Het is het foerageergedrag van de
vogels dat zorgt voor dagelijkse verplaatsing. Dit staat los van het onder-
ste u n e n d af sch ot te n be h oeve va n sch a d e b estri j d i n g.

Vraag 8

Gaat u de recente ontheffingen voor het doden van ganzen met geweer rondom
Tusschenwater intrekken om verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan? Zo

nee waarom niet?

Antwoord I
Nee, zie de beantwoording van vraag 7,

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

wa.coll



Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122  
9400 AC Assen  

17 november 2020 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot Tegengaan 
verspreiding vogelgriep 

Geachte voorzitter, 

Zoals bekend, is in november een hoogpathogene variant H5N8 van de vogelgriep aangetroffen 
op verschillende plekken in Nederland1. Er geldt reeds een landelijke ophokplicht voor 
pluimveehouders na ontdekking van H5N8 bij knobbelzwanen2. 
Veel watervogelsoorten leven in groepen in deze tijd van het jaar. Onder deze omstandigheden 
kan een virus zoals H5N8 relatief gemakkelijk spreiden onder wilde watervogels3. 

Grote aantallen wilde vogels aan de Waddenkust zijn inmiddels gestorven aan de vogelgriep. 
Niet alleen bij watervogels, maar ook bij grutto’s, buizerds, wulpen en velduilen zijn 
besmettingen vastgesteld4. 
Verstoring in natuurgebieden en overige gebieden met veel watervogels moeten worden 
voorkomen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan5. 

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2020/10/22/landelijke-ophokplicht-voor-com 
mercieel-gehouden-pluimvee 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2020/10/22/landelijke-ophokplicht-voor-com 
mercieel-gehouden-pluimvee 
4

https://www.dvhn.nl/groningen/Groninger-Landschap-bezorgd-over-uitbraak-vogelgriep-Ik-houd-mn-hart-v 
ast-26167252.html 
5  https://nos.nl/artikel/2356530-vogelgriep-rukt-op-ook-mensen-kunnen-rol-spelen-bij-verspreiding.htm 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2020/10/22/landelijke-ophokplicht-voor-commercieel-gehouden-pluimvee
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2020/10/22/landelijke-ophokplicht-voor-commercieel-gehouden-pluimvee


 
Het risico op verdere verspreiding wordt immers groter als zwermen vogels opschrikken en zich 
gaan verplaatsen. 
In Friesland heeft de Veiligheidsregio wandelaars opgeroepen om in natuurgebieden met veel 
watervogels zoveel mogelijk de rust te bewaren6.  
 
De fractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen: 

1. Erkent u dat het opschrikken van zwermen vogels en andere dieren, kan bijdragen aan 
verdere verspreiding van de vogelgriep? Zo nee, waarom niet? 

2. Bent u het met de De Partij voor de Dieren eens dat jagen met geweer (en hond) in de 
buurt van waterrijke natuurgebieden vogels verstoord, met als gevolg het opschrikken 
van zwermen vogels? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u voornemens de jacht met geweer tijdelijk te verbieden in de buurt van waterrijke 
natuurgebieden in Drenthe? Zo nee waarom niet? 

4. Ook het preventief verjagen van ganzen door middel van vlaggen, lasers, drones en 
knalapparaten zorgt voor extra zwermbewegingen. Bent u voornemens gebruik van 
deze middelen tijdelijk te verbieden? Zo nee, waarom niet? 

5. Bent u het met de De Partij voor de Dieren eens dat recreatie in de buurt van waterrijke 
natuurgebieden de vogels kan verstoren?  

a. Zo nee, waarom niet?  
b. Zo ja, bent u van plan recreanten te waarschuwen en vragen vogels zo min 

mogelijk te verstoren?  
6. Heeft u al overlegd met de Veiligheidsregio en/of het Rijk over maatregelen met 

betrekking tot jacht en recreatie in de buurt van waterrijke natuurgebieden in Drenthe om 
verspreiding de vogelgriep tegen te gaan?  

a. Zo nee, waarom niet? Zou u dat in de toekomst misschien wel overwegen?  
b. Zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken? 

 
Onlangs heeft de Provincie Drenthe meerdere ontheffingen verleend voor het doden van 
ganzen met geweer rondom Zuidlaren, Zuidlaarderveen en De Groeve. Een aantal van deze 
percelen (aan De Knijpe, Zwetdijk, De Oude Dijk, De Dijk, Nieuwe Dijk, Broeken) liggen in de 
buurt van het natuurgebied Tusschenwater.  

  
7. Deelt u de zorgen van de Partij voor de Dieren dat jagen op ganzen met geweer en 

hond op deze percelen de (andere) vogels kan verstoren en opschrikken? Zo nee 
waarom niet? 

8. Gaat u de recente ontheffingen voor het doden van ganzen met geweer rondom 
Tusschenwater intrekken om verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan? Zo nee 
waarom niet? 

  
Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden. 
 
Thea Potharst 

6 https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/wat-kun-jij-doen/vogelgriep-in-frysl%C3%A2n/ 




