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Middelburg, 13 oktober 2020
Geachte voorzitter,
Onderstaande vragen zijn door mevrouw Janssens van de Partij voor de Dieren gesteld. Hierbij vindt u
onze beantwoording per vraag.
Vragen bij MOTIE
Tegen uitbreiding van de jacht op damherten
Indiener: Trees Janssens (Partij voor de Dieren)
Agendapunt : 9 Vragensessie
Onderwerp : Uitbreiding jacht op damherten
========================================================================
Volgens een op 7 juli 2020 door GS bekendgemaakt besluit mogen jagers een uur voor zonsopkomst en
een uur na zonsondergang op damherten mogen gaan jagen om geen andere reden dan dat de herten in
schemering meer actief zijn.
Dit besluit is van toepassing op eiland de Haringvreter in het Veerse Meer, de Kop van Schouwen en
natuurgebied De Manteling op Walcheren.
Vragen:
1. Is dit besluit ook van toepassing op de daaraan grenzende gebieden?
Dit besluit is alleen van toepassing op de aangrenzende gebieden. Het gaat om zwervende
damherten op Walcheren en de kop van Schouwen en westelijk Noord-Beveland.
2. Waarom acht het college van GS deze uitbreiding nodig?
Damherten zijn meer actief in de schemer. In de leefgebieden Kop van Schouwen en manteling
van Walcheren geldt daarom al (jaren) de tijdszone voor afschot van een uur voor zonsopgang
en een uur na zonsondergang. Met deze uitbreiding voor de aangrenzende gebieden wordt het
mogelijk om effectiever uitvoering te geven aan de vrijstelling.
3. Waarom is deze uitbreiding vijf jaar geldig?
Deze periode is gelijk aan het bijbehorende faunabeheerplan damhert.
4. Waarom gaat deze uitbreiding onmiddellijk in, terwijl moeders net met kalfjes zitten?
Moeders met kalfjes zitten voornamelijk in de leefgebieden. Buiten de leefgebieden gaat het om
zwervende, voornamelijk mannelijke dieren. Het belang is daar de verkeersveiligheid.
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5. Waarom mogen recreanten de herten niet verstoren en jagers wel?
Het beheer van herten is een noodzaak om (natuur)gebieden te beschermen en
verkeersveiligheid te waarborgen. Hiertoe wordt een faunabeheerplan opgemaakt, wat wordt
beoordeeld en vastgesteld.
6. Hoe denken de jagers gericht te kunnen schieten in het donker?
De jagers die van de ontheffing gebruik maken, moeten een jachtakte hebben. Deze mensen
hebben het jachtexamen succesvol afgelegd, waarmee getoetst is of zij veilig van het geweer
gebruik kunnen maken. Het gaat om de schemer, niet de duisternis.
7. Blijf het Benelux verbod op kunstlicht en dempers van toepassing?
Internationale verdragen zoals de ‘Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de
vogelbescherming’ zijn verwerkt in de Wet natuurbescherming. Op grond van de Wet
natuurbescherming is het gebruik van kunstlicht en geluiddempers op het geweer verboden. GS
zijn op grond van deze wet bevoegd om van deze verboden ontheffing te verlenen.
8. Hoe gaat gecontroleerd worden op jagen in het duister?
De Regionale uitvoeringsdienst (RUD) handhaaft in heel Zeeland, ook in schemer of duister.
Iedere controle heeft een situatie specifieke aanpak.
9. Indien er gecontroleerd wordt, hoe wordt de controleur beschermd?
Inspecteurs zijn uitgerust met een bodycam, steek en kogelwerend vest en staan direct in
verbinding met de meldkamer politie via c-2000.
10. Hoe kan de controleur het verschil vaststellen tussen een jager en een stroper zonder zelf in
gevaar te komen?
Er kan in het donker geen verschil worden vastgesteld of het een jager of een stroper is. Risico's
blijven daarbij altijd aanwezig. Om risico's te beperken heeft de RUD zijn inspecteurs uitgerust
met de in vraag 9 opgesomde middelen. In geval van nieuwe of gewijzigde taken of specifieke
ontwikkelingen, worden huidige beschermende maatregelen opnieuw beoordeeld en zo nodig
aangepast.
11. Niet alleen damherten, ook mensen zijn in de schemer actief, bijvoorbeeld hardlopers. Hoe
worden toevallig aanwezige recreanten beschermd?
Het is de verantwoordelijkheid van de jager om te kijken of hij een schot veilig, en zonder mensen
of andere dieren te raken, kan plaatsen. De jagers die van de ontheffing gebruik maken, moeten
een jachtakte hebben, en dus een jachtexamen succesvol hebben afgelegd. Bij dat jachtexamen
wordt veel aandacht besteed aan het veilig gebruik van wapens en munitie. Een toets of zij veilig
van het geweer gebruik kunnen maken is daarmee gedaan.
12. Heeft inmiddels al een onafhankelijke telling plaatsgevonden van het aantal aanwezige
damherten en zo ja, wat is de uitkomst daarvan?

Behoort bij brief d.d. 13 oktober 2020 met ons kenmerk: 20031601

k

Er vindt elk voorjaar een telling plaats van damherten en reeën. Deze telling vindt plaats volgens
een protocol, zodat de resultaten vergelijkbaar zijn en een trend aangeven.
De resultaten daarvan worden gepubliceerd op faunabeheereenheid.nl/zeeland.
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/15/Rapportages/200402_overzicht%20tellingen2019.
pdf?ver=2020-06-03-113619-707
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geantwoord.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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