
 

Aan: 
mevrouw E. Slagt-Tichelman 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
 
Assen, 25 oktober 2022  
Ons kenmerk 43/5.8/2022001510  
Behandeld door team Landelijk Gebied  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over het jachtverbod 
 
 
Geachte mevrouw Slagt, 
 
In uw brief van 26 september 2022 stelde u een aantal vragen over het jachtver-
bod.  
 
 
Vraag 1 
1. Hoe is dat in Drenthe? Zijn de telgegevens wel compleet binnen het Fauna- 
beheer plan? 

 
Antwoord 1 
Vanaf 2017, met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming, is 
een faunabeheerplan voor wildsoorten verplicht. De FBE stelt een fauna-
beheerplan vast en is daarmee verantwoordelijk voor de tellingen. Tot 
2017 was er geen verplichting voor het tellen van de wildsoorten. In het 
geldende faunabeheerplan wildsoorten 2017 staan dus geen registraties 
van tellingen omdat die er tot die tijd niet waren.  
De wildbeheereenheden (WBE’s) hebben tellingen uitgevoerd sinds 2017. 
In 2020 is niet geteld wegens corona.  
In het komende faunabeheerplan (medio 2023) zullen de tellingen vanaf 
2017 worden opgenomen. 

 
 
  



 

 

Vraag 2 
Als dit niet het geval is, moet er dan Drenthe ook een tijdelijk jachtverbod inge-
steld worden totdat de gegevens compleet zijn? 

 
Antwoord 2 
De telgegevens in Drenthe zijn compleet uitgezonderd 2020. Wij zijn van 
mening dat er in 2020 terecht niet is geteld en scharen dit onder de  
noemer “overmacht”.  
Vooralsnog stellen wij geen jachtverbod in. Bij het opstellen van het vol-
gende faunabeheerplan zullen wij de FBE verzoeken hierin een afweging 
te maken. 

 
In uw brief van 26 september 2022 refereert u aan de door u gestelde vraag bij 
de bespreking van de Omgevingsverordening Drenthe 2023. Tijdens deze be- 
spreking in de Commissievergadering van 15 juni 2022 stelde u ook nog een 
vraag over de provinciale vrijstelling Ruimtelijke ingrepen. Deze vraag beant-
woorden wij als volgt. 
 
Vraag over de vrijstelling ruimtelijke ingrepen 
 
Vraag 1 
1. Is GS voornemens om de haas en konijn van de vrijstellingslijst ruimtelijke  

ingrepen te halen nu deze op de Rode lijst zijn geplaatst door de Zoogdier-
vereniging. 

 
Antwoord 1 
Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb), artikel 3.15, is het toe-
gestaan om een vrijstelling te verlenen voor haas en konijn voor ruimte-
lijke ingrepen. In de door u vastgestelde Provinciale omgevingsveror- 
dening Drenthe 2018 (POV), artikel 3.2 en bijlage 4, is opgenomen dat wij 
de soorten kunnen aanwijzen die op de vrijstellingenlijst voortkomen.  
Als voorwaarde voor opname op deze lijst is gesteld dat er sprake moet 
zijn van een gunstige staat van instandhouding.  
In de Wnb, artikelen 1.1 en 3.12, is bepaald aan welke eisen moet worden 
voldaan om te kunnen spreken van een gunstige staat van instand- 
houding van een soort. De Wnb heeft bepaald dat ten behoeve van een 
planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer het faunabeheer-
plan wordt onderbouwd door trendtellingen van de populaties.  
Deze trendtellingen worden uitgevoerd door onder andere de wild- 
beheereenheden (WBE’s), zoals ook in de toelichting op de Wnb is aan-
gegeven.  
Op basis van de door de WBE’s uitgevoerde tellingen kan gesteld worden 
dat de gunstige staat van instandhouding van haas en konijn niet in het 
geding is in Drenthe. De opname op de Rode lijst van haas en konijn leidt 
er niet toe dat deze soorten van de landelijke vrijstelling zijn gehaald, zie 
artikel 3.15 Wnb en artikel 3.1 Besluit natuurbescherming.  

 
De provinciale vrijstelling ruimtelijke ingrepen heeft als doel om gang-
bare werkzaamheden in het buitengebied uit te kunnen voeren zonder 
dat hiervoor eerst een ecologisch onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. 



 

 

Bij haas en konijn moet u hierbij onder andere denken aan het maaien 
van een agrarisch perceel grasland, aardappels rooien, maaien wegberm, 
maaien natuurterrein en nog vele andere werkzaamheden die jaarlijks 
worden uitgevoerd.  
Zouden wij haas en konijn van de vrijstellingenlijst halen dan zal voor- 
afgaande aan al deze werkzaamheden een ecologisch onderzoek nood-
zakelijk zijn en indien er dan bijvoorbeeld in een perceel aardappel een  
hazenleger aanwezig is dan dient er voorafgaand aan de rooien een ont-
heffing aangevraagd te worden bij de provincie. Dit terwijl op dezelfde 
haas nog wel gejaagd kan worden.  

 
Wij zien op grond van voorgaande uitleg vooralsnog geen reden om haas 
en konijn van de provinciale vrijstellingenlijst ruimtelijke ingrepen te  
halen. 
 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 



 
 

 
Aan de  
voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,  
Mevrouw J. Klijnsma  
Postbus 122 9400 AC Assen  
 
Assen, 26 september 2022  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, jachtverbod 
 
Geachte mevr. Klijnsma, 
 
We kijken uit naar de informatie van GS over de mogelijke wijziging in de vrijstellingslijst 
betreft de haas en het konijn en vragen aan GS wanneer we dit concreet kunnen 
verwachten? Zodat dit als geheel, wanneer de herziening van de POV in de winter 
plaatsvindt, vastgesteld kan worden. Dit is toegezegd in de vergadering van PS 13 juli 
2022, zie besluitenlijst. 
Als GroenLinks vragen wij op basis van nieuwe informatie nogmaals aandacht voor de 
eend, ook al staat deze niet op de rode lijst. In de Provincie Fryslân mag er sinds vorige 
week voorlopig niet meer gejaagd worden op wildsoorten waaronder hazen, fazanten, 
wilde eenden, houtduiven en konijnen. Tenminste totdat de wildbeheereenheden voldaan 
hebben aan de wettelijke eisen van telgegevens aanleveren en er een nieuw aangevuld 
faunabeheerplan ligt. 
 
 
Naar aanleiding hiervan verzoekt de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, te beantwoorden: 

1. Hoe is dat in Drenthe? Zijn de telgegevens wel compleet binnen het Faunabeheer 
plan?  

2. Als dit niet het geval is, moet er dan Drenthe ook een tijdelijk jachtverbod 
ingesteld worden totdat de gegevens compleet zijn?  

 
 
 
 
Namens de fractie van GroenLinks 
Elke Slagt-Tichelman 
Statenlid 
 
 
Ter informatie 
https://www.knvvn.nl/jacht-op-wildsoorten-voorlopig-niet-meer-toegestaan-fryslan-
keurde-plan-onterecht-goed/  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


