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Uw kenmerk
2016Z03949

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van de leden Van Gerven
en Smaling (beiden SP) over het bericht dat zwanen massaal worden afgeschoten
in het Groene Hart (kenmerk 2016Z03949, ingezonden 25 februari 2016).
1
Wat is uw reactie op het bericht 'Zwanen massaal afgeschoten in Groene Hart'?1
Antwoord
In de afgelopen jaren zijn in Zuid-Holland jaarlijks tussen de 1000 en 1800
knobbelzwanen afgeschoten. Deze winter zijn tot nu toe ruim 1100
knobbelzwanen door afschot gedood. Daarmee wijkt het aantal deze winter
gedode zwanen niet af van het gemiddelde.
2
Kunt u onderbouwen waarom een ontheffing is verkregen van de provincie
Zuid-Holland voor het afschieten van zwanen?
3
Onderschrijft u dat met slechts € 4000,- aan schade de grond voor de ontheffing
uiterst dubieus is?
Antwoord 2 en 3
De provincie is bevoegd gezag voor het beslissen op verzoeken om ontheffingen in
het kader van de Flora- en faunawet. Deze ontheffingen zijn gebaseerd op door de
provinciale faunabeheereenheden vastgestelde en door Gedeputeerde Staten
goedgekeurde faunabeheerplannen.
4
Kunt u en wilt u maatregelen nemen tegen de jacht op zwanen en tegen de
provinciale ontheffing?

1

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/65265/zwanen_massaal_afgeschoten_in_groene_hart
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Antwoord
Het is ingevolge de Flora- en faunawet de verantwoordelijkheid van de provincies
om faunabeheerplannen goed te keuren en daarop gebaseerde ontheffingen te
verlenen. In die bevoegdheid wil ik niet treden. Tegen besluiten van de provincie
staat overigens de gang bij de rechter open.
5
Op de beelden van EenVandaag is duidelijk te zien hoe de zwanen lijden en hoe
op een onrespectvolle manier met de dieren wordt omgegaan, onder andere door
ze nodeloos te laten bijten door honden; welke juridische mogelijkheden zijn er en
bent u bereid om hiertegen actie te ondernemen?
Antwoord
Handhavingsinstanties zien toe op naleving van de voorschriften uit de ontheffing.
Ten aanzien van eventuele strafbare feiten, zoals mishandeling, wordt op dit
moment bezien of een strafrechtelijk onderzoek moet worden ingesteld. Ik kan
hier om die reden geen nadere mededelingen over doen.
6
Wilt u deze vragen per ommegaande beantwoorden?
Antwoord
Over dit onderwerp zijn ook vragen gesteld door de leden Leenders en
Van Dekken en door het lid Thieme. Deze vragen zijn in samenhang met de
vragen van de leden Van Gerven en Smaling beantwoord.

(w.g.)

Martijn van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken
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