Provinciale Staten
Vragen van het statenlid M.Rijksen-Blok (ChristenUnie) ingevolge artikel 44 reglement van
orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 045.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake vossenbeheer in
Zeeland

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 15 januari 2016)
1.

Is het gewenst dat, vaak kwetsbare,
soorten die aan onze eilanden structuur gebonden zijn sterk in aantal achteruit gaan en op termijn mogelijk verdwijnen door de aanwezigheid van
vossen?

1.

De Provincie maakt zich bij het natuurbeleid en -beheer sterk en zet zich in voor behoud van biodiversiteit. De focus ligt daarbij op soorten die in een slechte staat van
instandhouding verkeren, met andere
woorden soorten die kwetsbaar zijn en/of
bedreigd worden in hun voortbestaan. Het
beleid richt zich ook op soorten die typisch
of kenmerkend zijn voor Zeeland zoals bijvoorbeeld de patrijs of de kluut.
In die zin is het ongewenst dat soorten verdwijnen, ongeacht wat de oorzaak daarvan
is. Aan de achteruitgang of het verdwijnen
van natuurwaarden en biodiversiteit liggen
vele oorzaken ten grondslag. Predatoren,
waaronder de vos, vormen daarin slechts
een bescheiden rol. Wanneer populaties
van prooisoorten onder een kritische grens
zijn gekomen, kunnen predatoren soms
wel de beslissende slag toebrengen.

2.

Kunt u er zorg voor dragen dat ter be- 2.
scherming van kwetsbare Zeeuwse
natuur er een verruiming van het beheer van vossen kan plaatsvinden
door beheer toe te staan, een uur voor
zonsopkomst tot een uur na zonsondergang? Zo niet, waarom niet?

Vossen zijn wettelijk beschermd op grond
van de Flora- en faunawet. Dit betekent
niet dat zij onaantastbaar zijn. Juist vanwege de invloed die vossen kunnen hebben op andere fauna zijn er ruime bejagingsmogelijkheden. Vossen mogen het
jaar rond, zelfs in hun voortplantingstijd,
bejaagd worden van zonsopkomst tot
zonsondergang.
Verder verruiming van die mogelijkheden is
alleen mogelijk als de in de wet genoemde
belangen geschaad worden én andere bevredigende oplossingen ontbreken. Tot nu
toe zijn er in Zeeland geen gegevens beschikbaar waaruit blijkt dat de wettelijke belangen worden geschaad en dat daar geen
andere bevredigende oplossingen beschikbaar voor zijn.

3.

Kunt u er zorg voor dragen dat ter bescherming van kwetsbare Zeeuwse
natuur er een verruiming van het beheer van vossen kan plaatsvinden
door bejagen met kunstlicht toe te
staan? Zo niet, waarom niet?

3.

De provincie treedt in het faunabeheer niet
op als initiatiefnemer. Als bevoegd gezag
voor ontheffing verlening hebben wij een
objectieve en toetsende rol.
Het past daarin niet om, op eigener beweging, ontheffingen te verlenen zonder dat
daar een verzoek aan ten grondslag ligt.
Zie verder ook het antwoord onder 2.
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