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Inhoudelijk
Aanleiding

Mevr. Du Fossé heeft een verzoek aan PS gericht om het
burgerinitiatief op de agenda van provinciale staten te plaatsen.

Bevoegdheid

PS

Toelichting

Voor het indienen van burgerinitiatieven is de Verordening
burgerinitiatieven Zeeland 2003 vastgesteld. Het verzoek en het
burgerinitiatief zijn aan deze verordening getoetst. Daarom is het
voorstel om dit verzoek te betrekken bij het statenvoorstel nietontvankelijkheid burgerinitiatiefverzoek.

Kosten en dekking
Overige informatie

Commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland
Postbus 6001
4331 BK Middelburg
Scherpenisse en 31-1-2016
Betreft: Indienen burgerinitiatief Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht
Geachte Commissaris van de Koning,
Wij, een groep bezorgde burgers, willen een einde aan jacht-zonder-noodzaak,
waarbij vrij bejaagbare diersoorten (houtduif, haas, konijn, fazant en wilde eend)
zonder objectief aangetoond maatschappelijk belang gedood worden. Wij
constateren dat hobbyjacht geen bijdrage levert aan natuurbehoud, maar het
natuurlijk evenwicht verstoort. De hobbyjacht tast het dierenwelzijn aan en is tevens
in strijd met de wettelijk erkende intrinsieke waarde van dieren. Daarnaast is de
meerderheid van de Nederlanders tegen de hobbyjacht. Om deze redenen vinden wij
dat dieren niet vrij bejaagbaar mogen zijn in onze provincie. Wij willen dat de jacht op
de vrij bejaagbare soorten waar mogelijk wordt stopgezet.
De nieuwe Wet Natuurbescherming geeft u de mogelijkheid om nadere regels te
stellen op het gebied van faunabeleid en jacht. Wij verzoeken u om binnen deze
verruimde bevoegdheden te kiezen voor een beleid dat in principe jachtvrij is, dus
geen jacht zonder objectief vastgestelde noodzaak. Wij verzoeken u uw invloed aan
te wenden om bejaagbare en niet-bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te
bieden.
Met de komst van de nieuwe Wet Natuurbescherming is het aan de provincie om
binnen de nieuwe wettelijke kaders afwegingen te maken. Met het burgerinitiatief
beogen wij dat deze kans ten volle wordt benut.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact
opnemen met Dominique du Fossé. Op de website
http://www.stopdehobbyjachtzeeland.nl/ kunt u meer informatie vinden over dit
burgerinitiatief.
Met vriendelijke groet,
D.G. du Fossé
Bijlage 1: Factsheet over jacht
Bijlage 2: Tekst burgerinitiatief

Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht

Wij willen een einde aan de hobbyjacht, waarbij vrij bejaagbare diersoorten (houtduif,
haas, konijn, fazant en wilde eend) zonder objectief aangetoonde noodzaak gedood
worden. We verzoeken de provincie, de jacht op de vrij bejaagbare diersoorten voor
zover die binnen haar bevoegdheden valt volledig stop te zetten en haar invloed aan
te wenden om bejaagbare en niet-bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te
bieden.
Toelichting:
Wij, burgers van de provincie Zeeland,
Constateren dat:
- hobbyjacht geen bijdrage levert aan natuurbehoud;
- het dierenwelzijn erdoor wordt aangetast;
- de hobbyjacht in strijd is met de wettelijk erkende intrinsieke waarde van dieren;
- het natuurlijk evenwicht wordt verstoord door het bejagen van dieren;
- de meerderheid van de Nederlanders tegen de hobbyjacht is;
- de jacht op de vrij bejaagbare soorten (houtduif, haas, konijn, fazant en wilde eend)
niet meer in onze provincie thuishoort.
Verzoeken de provincie alles te doen wat binnen haar bevoegdheden ligt om de jacht
op de vrij bejaagbare diersoorten stop te zetten en bejaagbare en niet-bejaagbare
soorten gelijkwaardige bescherming te bieden. De provincie zal binnen haar
jurisdictie geen vrijstelling of vergunning geven voor het zonder noodzaak bejagen
van houtduiven, hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden. Dit beleid zal ook als
zodanig vastgelegd worden in het provinciaal natuurbeleid.

Factsheet Jacht
In deze factsheet delen we beknopt vijf feiten rondom jacht.
1. De omvang van het leed veroorzaakt door jacht is enorm
Jaarlijks worden er in Nederland ruim 1 miljoen dieren gedood die op de zogeheten
wildlijst staan. Volgens de opgaven van de Koninklijke Jagersvereniging gaat het om
500.000 houtduiven, 250.000 wilde eenden, 170.000 hazen, 75.000 fazanten en
74.000 konijnen. [1]
Een onbekend aantal dieren wordt daarboven niet-dodelijk geraakt. De dieren die
gevonden worden ervaren een stressvolle doodstrijd, bijvoorbeeld als zij worden
geapporteerd of doodgebeten. De aangeschoten dieren die in paniek vluchten,
sterven vaak als gevolg van de verwondingen buiten het bereik van de jager. [2]
2. Jacht verstoort de natuur en de dieren die er leven
De jacht verstoort het ecologisch evenwicht in de natuur
 Over het algemeen worden de dieren door jacht schuwer, waardoor de
zichtbaarheid voor mensen die van de natuur willen genieten afneemt. Toen in
het Deense kroondomein, maar ook in het Nederlandse Deelerwoud het
afschot sterk werd beperkt, nam de schuwheid van de dieren in hoge mate af
en werd de zichtbaarheid voor natuurliefhebbers vele malen groter.
 De aanwezigheid van jagers, hun honden en hun schoten zorgen voor een
verstoring van de aanwezige diersoorten. Edelherten worden bijvoorbeeld
waakzamer, wat ten koste gaat van de foerageertijd. Het negatieve effect
wordt ook erkend voor vogels die komen aanvliegen en gebruik willen maken
van de terreinen waar de jacht plaatsvindt. Vluchtende dieren sturen bij
jachtpartijen een sterk alarmsignaal uit naar alle andere dieren in de natuur.
Dit kan ertoe leiden dat dieren hun leefgebied niet langer als veilig ervaren en
op de vlucht slaan. Soms keren ze pas na dagen weer terug.[3][4]
 Door de jacht verandert de leeftijds- en geslachtsopbouw van de populatie
bejaagde dieren. Jagers hebben voorkeuren en schieten liever het dominante
mannetje ten behoeve van verkrijging van een trofee, dan de jonge dieren. Bij
sociale dieren kan dit een effect hebben op het gedrag van dieren omdat
natuurlijke hiërarchie in de groep wordt verstoord.
 Jacht verarmt de natuur. Jaarlijks worden er 1 miljoen dieren als jachtbuit
meegenomen, waardoor waardevolle mineralen uit de kringloop verloren
gaan.
3. Draagvlak voor jacht ontbreekt
Blauw Research onderzocht de houding van de Nederlandse bevolking tegenover de
jacht. Daaruit bleek dat slechts 3% van de ondervraagden het plezier van de jacht

een acceptabele reden vonden om dieren dood te schieten. De overgrote
meerderheid van 72% vond dit niet acceptabel en steunt een verbod. [5]
Ook binnen de politiek is een ruime meerderheid tegen de hobbyjacht. De Groene
Kieswijzer inventariseerde voorafgaande aan de verkiezingen van 2012 de
standpunten over de plezierjacht van de Nederlandse politieke partijen. Daaruit bleek
dat PvdA, VVD, CDA, D66, SP, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren
zich uitspraken tegen jagen zonder maatschappelijk belang. De PVV nam niet deel
aan het onderzoek, maar heeft zich bij vele gelegenheden uitgesproken tegen
hobbyjacht.
4. Wildconsumptie is niet duurzaam
De hobbyjacht draagt geen wezenlijke bijdrage aan de wildconsumptie in Nederland
en is geen antwoord op de vraag naar duurzame consumptie. Het intensieve afschot
en de jacht in Nederland leveren per Nederlander per jaar slechts 35 gram
Nederlands wild op. Van het in Nederland geconsumeerde wild is 95% niet afkomstig
uit de Nederlandse natuur, maar dat is vooral gefokt in de bio-industrie in het
buitenland, zoals Argentinië, Chili, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.[6][7]
5. Jacht staat op gespannen voet met de wettelijke erkenning van de intrinsieke
waarde
De uitgangspunten in de huidige Flora- en faunwet en de aankomende Wet
Natuurbescherming ten aanzien van de natuur zijn dat de natuur zo veel mogelijk
met rust dient te worden gelaten. De natuur heeft een intrinsieke waarde en zo ook
de dieren in het wild. Zij hebben een waarde, los van het nut voor de mens. Daarom
geldt het «nee, tenzij»-principe: bij elke vorm van ingrijpen door de mens dient
daarom de vraag centraal te staan of het noodzakelijk is dat er wordt ingegrepen.
Ingrepen zonder noodzaak zijn ongewenst.
Bronnen
[1] WBE-Databank Populatie en afschotcijfers
[2] Eos
[3] De zoogdiervereniging
[4] Alterra
[5] Blauw Research
[6] Milieu Centraal
[7] Faunabescherming
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