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Provincie Drenthe 

t.a.v. Commissieleden Omgevingsbeleid 

Postbus 122 

9400 AC  ASSEN 

 

Datum 21/11/2014 

Onderwerp Flora en Faunabeleidsnota 

Behandeld door Marike Wolters 

 

Geachte commissieleden, 

 

Op 26 november 2014 bespreekt u het Flora- en Faunabeleid (statenstuk 2014-647). De 

Dierenbescherming heeft op het voorontwerp haar zienswijze ingediend, er vanuit gaande dat 

grote hoefdieren, zoals edelhert en wild zwijn, welkom zijn in Drenthe. Inmiddels heeft de 

provincie haar beleid bijgesteld en besloten dat het wilde zwijn geen plekje krijgt in Drenthe. 

De Dierenbescherming verschilt hierin van mening met de provincie en zou graag zien dat 

wilde zwijnen wel ruimte krijgen binnen de provincie Drenthe. Daarnaast heeft de 

Dierenbescherming nog een tweetal punten waarover zij van mening verschilt met de 

provincie. Het betreft ten eerste de verantwoordelijkheid van de provincie voor fauna in nood. 

Zij zou een deel van de dierennoodhulp, samen met andere partners in de keten moeten 

ondersteunen, om zo de zorgplicht die in de flora- en faunawet staat in te vullen. Hiermee zou 

zij, naast de provincie Noord-Brabant , een voorloper kunnen zijn en laten zien dat zij het 

beste voor heeft met de dieren in de natuur. Ten tweede zou de provincie de mogelijkheid tot 

het uitoefenen van jacht en hengelen op provinciale gronden moeten verbieden. Gezien het 

leed dat hiermee gepaard gaat voor de dieren en het feit dat het geen algemeen belang dient, 

vindt de Dierenbescherming dat dit soort vermaak niet uitgeoefend zou moeten worden. De 

provincie kan dit standpunt gemakkelijk overnemen en een hoop leed voorkomen, door jacht 

en hengelsport op haar gronden niet toe te staan. 

In onderstaande geeft de Dierenbescherming een uitgebreidere toelichting op bovenstaande 

punten. Wij hopen dat u als commissielid onze input ondersteunt en deze inbrengt ter 

verbetering van het Flora- en faunabeleidsplan.   

 

1) Wilde zwijnen dragen bij aan een verbetering van de biodiversiteit, als dier zelf, maar 

ook omdat zij processen in de natuur stimuleren. Biodiversiteitsdoelstellingen worden 

nog steeds niet gehaald, terwijl deze biodiversiteit wel de bouwstenen geeft voor onze 

toekomst. http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang. Wilde zwijnen 

dragen daaraan bij doordat door hun gewoel in de grond meer soorten zaden eerder 

kiemen. Bovendien dragen zij bij aan het verspreiden van zaden via de vacht en 

uitwerpselen. De nadelen die de provincie aanhaalt en op basis waarvan zij heeft 

besloten wilde zwijnen toch niet toe te laten zijn ofwel zeer beperkt (de kans op 

ziekteoverdracht naar de varkenshouderij is zeer onwaarschijnlijk, omdat de in de 

veehouderij aanwezige ziektes niet aanwezig zijn in wilde zwijnen in Nederland (zie: 

http://edepot.wur.nl/107798)), ofwel te ondervangen via mitigerende maatregelen die 

voorkomen dat landbouwschade of verkeersschade optreden (zie visie 

Dierenbescherming: http://wmbrabant.dierenbescherming.nl/nieuws/bericht/19757).  
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2) Dierennoodhulp aan in het wild levende dieren wordt door de provincie niet 

ondersteund. De provincie erkent wel de intrinsieke waarde van het dier en de 

algemene zorgplicht. Daaruit vloeit nu vanuit de provincie geen verantwoordelijkheid 

voort. Dat betreurt de Dierenbescherming. Veel dieren komen in nood door menselijk 

toedoen en verdienen daarom een 2
de

 kans. Die krijgen ze ook in de opvangcentra 

(uitgebreide wetenschappelijke gegevens over slagingspercentages, ook na het terug 

uitzetten van dieren, zijn op te vragen bij de Dierenbescherming). De 

Dierenbescherming is van mening dat als iedereen (gemeente, provincie, rijk en 

maatschappelijk betrokken dierenwelzijnspartijen zoals de Dierenbescherming, 

dierenambulances, dierenartsen en dierenopvangcentra) wat bijdraagt, de zorgplicht 

(opvang/herstel/terug zetten of euthanasie) beter uitgevoerd kan worden. De provincie 

Noord-Brabant heeft hiervoor een subsidieregeling opgezet. Prima initiatief, dat de 

provincie Drenthe zou kunnen volgen (zie: 

http://www.brabant.nl/applicaties/regelingen/regeling-detail.aspx?r=915). Het advies 

van de Dierenbescherming is om als provincie in elk geval partijen betrokken bij hulp 

aan wilde dieren in nood bijeen te brengen en te inventariseren waar de keten 

mogelijk ondersteuning kan gebruiken. Op die manier kan men kijken hoe dit 

gezamenlijk te realiseren is.  

 

3) De provincie Drenthe staat jacht voor benutting (plezierjacht, visserij) en hengelsport 

op bepaalde gronden toe. De Dierenbescherming is van mening dat jacht en 

hengelsport niet meer van deze tijd zijn. We weten inmiddels dat dieren, ook vissen, 

pijn en stress bewust ervaren.  De jacht op hazen, konijnen, duiven en fazanten, gaat 

met een hoop leed gepaard. Bovendien treedt er onnodig verstoring op. Ook bij 

hengelsport is dit het geval. Een groot deel van de teruggezette vissen overleeft dit 

niet (schattingen liggen op 18%). Bovendien is een groot deel van de maatschappij 

het hier ook mee eens (enquête over jacht op te vragen bij de Dierenbescherming, 

enquête over houding van publiek t.a.v. hengelsport zie: 

http://www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/08/Z4489-

Vissenbescherming-rapport.pdf). Tevens is consumeren van wild niet noodzakelijk 

voor onze overleving. De Dierenbescherming adviseert dan ook om jacht en 

hengelsport op provinciale gronden niet toe te staan. Zij zal daarin niet de enige zijn, 

maar het voorbeeld van bijvoorbeeld de provincies Zuid-Holland en Utrecht volgen 

(zie: https://www.dierenbescherming.nl/informatie-voor-politici , waar meer tips te 

vinden zijn voor provinciale politici m.b.t. dierenwelzijn).  

 

Wij wensen de commissie succes toe met het optimaliseren van de nota. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met: femmie.smit@dierenbescherming.nl, 06-42036961. 

 

Met vriendelijke groet,  

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

 

Dr. Femmie Smit 

Programmamanager in het wild levende dieren
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