
    

 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 
 
10 oktober 2022 
 
Betreft:  Schriftelijke vragen (ex art 41 Reglement van Orde) betreffende  
   damherten in Zuidwest-Drenthe. 

 

Van inwoners uit Zuidwest-Drenthe bereiken ons berichten dat er damherten zijn of worden 
afgeschoten in gebieden waar al enkele jaren spontane vestiging van damherten uit 
Zuidoost-Friesland gaande is.  

In de Natuurvisie gastvrije Natuur 2040, vastgesteld door Provinciale Staten op 9 maart 
2022, staat over het damhert: 

Om die reden hanteren wij een nulstand middels een opdracht aan buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s). Er wordt niet overgegaan tot introductie van de soort, maar 
er wordt geen nulstand gehanteerd voor spontane vestiging. Bij toenemende aantallen moet 
ook hier worden nagedacht over de wijze van beheer. 

Bovendien is in het Uitvoeringsplan Fauna en Flora (UpFF) ten aanzien van het damhert het 
volgende opgenomen: 

Gezien de populatieontwikkelingen vlak over de grens met de provincie Fryslân, verwachten 
we dat het damhert zich op korte termijn in Drenthe zal vestigen en zelfstandig populaties 
gaat vormen. Het uitgangspunt is ook hier dat wanneer ontsnapte damherten in vrijheid 
nakomelingen krijgen, deze nakomelingen worden gezien als vrij levende dieren. Er wordt 
geen nulstand gehanteerd bij spontane vestiging.  

 

De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen: 

1. Bent u bekend met het feit dat wilde damherten uit de Zuidoost-Friese populatie zich 
op eigen kracht in (Zuidwest) Drenthe vestigen en mogelijk voortplanten? 
 

2. Klopt het dat er in 2022 in Zuidwest-Drenthe damherten zijn afgeschoten door BOA’s, 
provincieambtenaren of derden? 



3. Zo ja: hoeveel dieren betreft het? 
 

4. Om welke reden heeft dit afschot plaatsgevonden? 
 

5. Was van deze dieren met zekerheid bekend of het losgelaten of losgebroken dieren 
waren? 
 

6. Op basis waarvan is dit vastgesteld?  
 

7. Hoe denkt u te waarborgen dat bij het doden van damherten geen spontaan 
gevestigde dieren of nakomelingen worden gedood? 
 

8. Is na het doden van deze dieren vast komen te staan dat het om losgelaten of 
uitgebroken dieren ging, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van oormerken of 
tatoeages? 
 

9. Is er over dit afschot vooraf of naderhand overleg geweest met de FBE Drenthe? 

 

De fractie ziet de antwoorden op deze vragen met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de PvdA, Rudolf Bosch 

 


