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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over de sluiting van de jacht bij winterse omstandigheden

Geachte mevrouw Potharst,

ln uw brief van 7 febru ari 2O21 stelde u een aantal vragen over de sluiting van de
jacht bij winterse omstandigheden. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Bent u met de Partij voor de Dieren fractie van mening dat tijdens strenge vorst-
periodes in het wild levende dieren het zwaar hebben, door de kou en sneeuwval
moeilijk aan voedsel kunnen komen, geen schuilplekken kunnen vinden, daar-
door sneller hun natuurlijke schuwheid opgeven, waardoor ze kwetsbaarder zijn
en een al te makkelijke prooi worden voor jagers? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1

ln het wild levende dieren in onze provincie zijn in staat om onder de hui-
dige winterse omstandigheden te kunnen overleven. Zij hebben een win-
tervacht, passen hun gedrag of zelfs stofwisseling aan. Hiermee kunnen
deze dieren de relatief zachte winters in Nederland prima overleven
zonder hun natuurlijke schuwheid op te geven.
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Vraag 2

ls GS bereid, gezien het extreme weer, om van haar expliciet voor dat doel ge-

geven wettelijke bevoegdheid gebruik te maken om de jacht tijdelijk te sluiten?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Het jachtseizoen op wildsoorten liep tot 3l januari 2021 (artikel 3.5 van

de Regeling Natuurbescherming). Op het moment dat u deze vragen stelt
is de jacht op alle wildsoorten derhalve reeds gesloten.

Vraag 3

ls GS tevens bereid de wildbeheereenheden te vragen om ook populatiebeheer
en schadebestrijding gedurende de extreme weersomstandigheden op te
schorten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Wij willen met betrekking tot jacht, beheer en schadebestrijding blijven
bij de ons wettelijk toegekende bevoegdheden om in te kunnen grijpen
bij winterse weersomstandigheden. Hiervoor zullen wij ten aanzien van

het schorsen van ontheffingen het Stroomschema "Sluiten jacht bij bij-
zondere weersomstandigheden", vanuit de Beleidsregels Wet natuur-
bescherming provincie Drenthe gebruiken. Op basis hiervan zullen wij re-

levante ontheffingen schorsen indien dit noodzakelijk blijkt te zijn vanuit
de inhoudelijke overwegingen die in het stroomschema zijn opgenomen.
Artikel 3.22 van de Wet natuurscherming voorziet verder niet in een be-
voegdheid voor ons college om de landelijke vrijstelling ten behoeve van

schad ebestrijd i n g te scho rsen.

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

7 februari 2021

Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot sluiten van
de jacht vanwege extreme kou en sneeuwval

Geachte voorzitter,

Het college van Gedeputeerde Staten is op grond van artikel 3.22, vierde lid, van de Wet
natuurbescherming, bevoegd de jacht te sluiten als bijzondere weersomstandigheden dat
vergen.
Volgens het KNMI wordt er gedurende langere tijd winterweer verwacht met matige tot strenge
vorst en met een gevoelstemperatuur tot -15 graden Celsius. Naar aanleiding van deze
verwachte extreme weersomstandigheden legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan
u voor.

1. Bent u met de Partij voor de Dieren fractie van mening dat tijdens strenge vorstperiodes
in het wild levende dieren het zwaar hebben, door de kou en sneeuwval moeilijk aan
voedsel kunnen komen, geen schuilplekken kunnen vinden, daardoor sneller hun
natuurlijke schuwheid opgeven, waardoor ze kwetsbaarder zijn en een al te makkelijke
prooi worden voor jagers? Zo nee, waarom niet?

2. Is GS bereid, gezien het extreme weer, om van haar expliciet voor dat doel gegeven
wettelijke bevoegdheid gebruik te maken om de jacht tijdelijk te sluiten? Zo nee, waarom
niet?

3. Is GS tevens bereid de wildbeheereenheden te vragen om ook populatiebeheer en
schadebestrijding gedurende de extreme weersomstandigheden op te schorten? Zo
nee, waarom niet?

Ik zie uw antwoorden graag op korte termijn tegemoet.

Thea Potharst


