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Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het 
college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde. 

Geacht college, 

Het Dagblad van het Noorden vermeldde 17 augustus jl. dat eigenaren van 
eendenkooien in het waddengebied subsidie van het Waddenfonds willen, om 
hiermee de eendenkooien te kunnen behouden. Een deel van deze eendenkooien 
wordt gebruikt voor commerciële vangst van eenden. 

Met betrekking tot dit bericht heeft de Partij voor de Dieren enkele vragen: 

1. Bent u bekend met dit bovengenoemd bericht? 
2. Kunt u bevestigen dat er voor enkele miljoenen subsidie uit het Waddenfonds 

voor het herstellen van de eendenkooien is aangevraagd? 

Het Waddenfonds is in 2006 opgericht ter compensatie voor de aardgasboringen in 
het unieke waddengebied. Doel was en is het duurzaam beschermen en ontwikkelen 
van de Waddenzee als natuurgebied en het stimuleren van het behoud van het 
unieke open landschap^ 

3. Bent u van mening dat het vangen van beschermde dieren (wilde eenden) 
voor commerciële doeleinden past binnen deze stichtingsgronden voor het 
Waddenfonds? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

4. Bent u van mening dat subsidie voor het vangen van beschermde dieren 
(wilde eenden) past binnen de doelstellingen van het Waddenfonds, louter op 
grond van inpassing in het landschap aldaar? Zo ja, waarom? Zo nee, 
waarom niet? 

5. Ziet u een mogelijkheid om de subsidie alleen toe te kennen voor het behoud 
van de cultuurhistorische waarde van de eendenkooien en hierbij het mogelijk 
maken van het daadwerkelijk vangen van wilde eenden in de gesubsidieerde 
eendenkooien niet toe te staan? Zo ja, gaat u deze mogelijkheid benutten? 
Indien u dit niet gaat doen, waarom niet? 

Met vriendelijke groet, 

Anja Hazekamp 

Partij voor de Dieren 
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