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1. Agendapunt 10 E-mail Dierenbescherming 9 november 2020 met brief en
rapport Jacht op wildlijstsoorten
inperken - 20035035
1a

Over welke bevoegdheden beschikt de Provincie om de achteruitgang van de
houtduif te doen omslaan in een stabiele houtduifpopulatie?

De houtduif is door de Minister aangewezen als jachtsoort en vrijgesteld
voor schadebestrijding. Jacht gedurende het jachtseizoen en
schadebestrijding gedurende het hele jaar, omdat de houtduif in het hele
land schade veroorzaakt. De Provincie heeft hierin geen bevoegdheden.

1b Welke maatregelen zouden door de Provincie daartoe ingezet kunnen
worden?

In het kader van biodiversiteitsbevordering worden er in het landelijk
gebied diverse maatregelen genomen. Onder ander uitbreiding van het
natuurnetwerk, agrarisch natuurbeheer en
soortenbeschermingsmaatregelen. Van deze maatregelen profiteert de
houtduif ook (aanbod van voedsel, leefgebied en nestgelegenheid). Deze
maatregelen worden wel door de provincie geïnitieerd/ondersteund.

1c

Kan de provincie overgaan tot wijziging van het Faunaplan?

Nee, een faunabeheerplan wordt opgesteld door de Faunabeheereenheid
Zeeland. De Provincie (GS) keurt een faunabeheerplan goed, gedeeltelijk
goed of keurt het af, maar wijzigt het niet.

1d

Hanteert de Provincie een jachtverbod bij verpachting van haar gronden?

Nee. In de beleidsnota Natuurwetgeving (hfd. 4.11.1) is het volgende
bepaald over de jacht op provinciaal eigendom: “De Provincie voert het
privaatrechtelijk beheer over een groot aantal wegen en verschillende
wateren in de provincie. Daaraan liggende overhoeken, singels en
beplantingen maken daar onderdeel van uit. Jacht vormt op deze
eigendommen, mede vanwege hun geringe omvang en langgerekte vorm,
geen zelfstandige functie. De beplantingen kunnen wel belangrijke
aantallen, aan de landbouw schade toebrengende dieren, zoals
houtduiven, herbergen. In voorkomende gevallen zal de jacht daarom
worden verhuurd.

Vragen Commissie Ruimte 15 januari 2021

Vragen Commissie Ruimte

Antwoorden

Vragen Forum voor Democratie schriftelijke vragen n.a.v. stukken op agenda
commissie Ruimte 15 januari 2021
Ook het Kavelruilbureau, onderdeel van de provinciale organisatie, beschikt
over een flink areaal (ruil)gronden. Veel van deze gronden zijn maar korte
tijd in bezit van de Provincie. Verhuur van de jacht op deze gronden is vaak
meerjarig geregeld en wordt niet beëindigd ten tijde van het provinciaal
bezit. Sporadisch komt het voor dat de provincie een nieuw contract afsluit
voor verhuur van jachtrecht. Als de gronden op korte termijn worden
vervreemd worden deze niet opnieuw verhuurd.”

1e

En zijn GS bereid om tot deze maatregelen te komen? *

Deze vraag is politiek-bestuurlijk van aard en zal derhalve mondeling door
de gedeputeerde worden beantwoord in de cie-vergadering, indien FvD
de vraag dan stelt.

