Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 502.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake onnodig
dierenleed

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 10-01-2015)
1.

Waarom heeft uw College besloten de
1.
leden van het bijstandsteam valwild op
Schouwen-Duiveland (die de genadeschoten geven) te ontheffen van hun taak
met ingang van 1 januari van dit jaar,
zonder in een alternatief te voorzien
(bijvoorbeeld spuitje door dierenarts),
teneinde ‘onnodig dierenleed’ te kunnen voorkomen?

Wij hebben geen besluit genomen om de
leden van het bijstandsteam valwild van hun
taak te ontheffen.
Tot 31-12-2014 was een ontheffing aan de
Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) geldig
die voorzag in het handelend optreden met
gebruikmaking van een geweer bij reeën en
damherten die door een aanrijding ernstig en
uitzichtloos lijden, het zogenaamde
genadeschot. Deze ontheffing was op een
daartoe ingediend verzoek verleend voor de
periode van 1 januari 2010 tot 31 december
2014, de maximale wettelijke termijn.
Voor de periode na 1 januari 2015 was geen
nieuw verzoek voor ontheffing ontvangen.
Van een actief handelen door ons om een
bestaande situatie te beëindigen is geen
sprake.
Het inschakelen van een dierenarts die in
voorkomende gevallen een spuitje toedient is
een maatregel die altijd open staat om bij
uitzichtloos lijden van dieren toe te passen.

2.

Is uw College met de Statenfractie van de 2.
Partij voor Zeeland (PvZ) van mening dat
‘onnodig dierenleed’ te allen tijde
voorkomen dient te worden en dat er per
omgaande door uw College stappen
ondernomen dienen te worden om deze
‘misstand’ (d.m.v. het wederom verstrekken van een vergunning of alternatief)
recht te zetten? Zo nee, verwachten wij
van uw College een uitgebreide motivatie
waarom niet.

Ja, met de PvZ zijn wij van mening dat
onnodig dierenleed voorkomen moet worden.
Zoals bij de vorige vraag aangegeven is de
inschakeling van een dierenarts altijd een
mogelijkheid om een eind te maken aan
uitzichtloos lijden van dieren.
Met de FBE is ondertussen afgesproken dat
zij zo spoedig mogelijk een verzoek indienen
om jagers een genadeschot te laten geven.
Dat verzoek is ondertussen bij ons
binnengekomen, door ons behandeld en er is
een ontheffing verleend.

MIDDELBURG, 27 januari 2015
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