
 

 

 

Groningen, 10 maart 2017 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 

RvO betreffende het bejagen van vossen . 

Geacht college, 

Afgelopen week viel in de media te beluisteren dat vossen schapen zouden hebben doodgebeten. De 

Jagersvereniging was er als de kippen bij om te pleiten voor meer afschot, ook in natuurgebieden. Daarnaast 

krijgt de vos al jaren de schuld van het verdwijnen van de weidevogels, terwijl algemeen bekend is dat het 

ontwikkelingen in de landbouw zijn die hier sinds de jaren ’80 een hoofdrol in spelen. De Partij voor de Dieren 

heeft over deze kwestie en andere vos- gerelateerde zaken een aantal vragen, die wij bij deze graag aan u 

willen voorleggen.  

 

1. Volgens boswachter Jaap Kloosterhuis is een vos niet in staat een schaap te doden.
1
 Bent u het met de 

Partij voor de Dieren eens dat het een stuk waarschijnlijker is dat het hier een reeds dood of stervend 

dier betrof dat vervolgens door de vos, een aaseter,  is aangevreten?  

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de vos een wezenlijke rol speelt in ons ecosysteem, 

door bijvoorbeeld het bejagen van marterachtigen en muizen en het verspreiden van zaden via zijn 

ontlasting en zo bijdraagt aan de biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?  

3. Uit recent onderzoek, gepubliceerd in december 2016, is bekend geworden dat vossen helpen om de 

verspreiding van de ziekte van Lyme te voorkomen.
 2

 Lyme is een potentieel ernstige ziekte die jaarlijks 

zo’n 25.000 mensen treft en zich in toenemende mate ook naar de (stads)tuinen en parken 

verspreidt.
3
 Klimaatverandering ligt hier waarschijnlijk aan ten grondslag. Bent u het met de Partij voor 

de Dieren eens dat de volksgezondheid er daarom bij gebaat is de vos niet langer te bejagen? Zo ja, op 

welke wijze gaat u dit concretiseren? Zo nee, waarom niet?  

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de voortdurende hetze van jagers, voor wie de vos 

een concurrent is en boeren, die de vos als zondebok voor het falende landbouwbeleid aanwijzen, 

immoreel is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dit naar buiten communiceren?  

5. Op 23 maart 2016 heeft uw College aan Stichting Faunabeheereenheid Groningen een ontheffing 

verleend om vossen en konijnen ’s nachts te doden met kunstlicht. Stichting De Faunabescherming 

heeft daartegen bezwaar gemaakt. U heeft de bezwaren grotendeels gegrond verklaard en uw besluit 

aangepast zodat de ontheffing alleen nog voor nachtelijk afschot in weidevogelkerngebieden geldt. U 

geeft in uw besluit aan: "Een nadere onderbouwing van de hierboven genoemde onderdelen van de 

ontheffing conform het advies van de Commissie rechtsbescherming, vergt nader onderzoek en een 

aanpassing van het faunabeheerplan naar aanleiding van de uitkomsten daarvan. Wij zien derhalve 

geen mogelijkheid om binnen de daarvoor gestelde termijn de door de Commissie rechtsbescherming 

                                                           
1 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/175042/Boeren-zijn-vossen-beu 
2
 http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/vossen-helpen-bij-bestrijding-van-teken-1.6739340 

3
 http://www.volkskrant.nl/wetenschap/minder-teken-dankzij-vossen-en-andere-roofdieren~a4432838/ 



 

 

geconstateerde motiveringsgebreken te herstellen". Klopt de lezing van onze fractie, dat u daarmee te 

kennen geeft, het Faunabeheerplan aangepast te willen zien op zodanige wijze, dat u de gevraagde 

ontheffing alsnog zou kunnen geven? Vindt u dit passen en kunnen binnen uw rol (in deze procedure) 

en zo ja, waarom? 

6. Hoe verhoudt zich dit ertoe, dat het nog recent door u vastgestelde faunabeheerplan op pagina (93 

en) 96 ervan vermeldt dat een ontheffing voor het voorkomen van schade aan kippen en lammeren 

gewoonweg niet meer aan de orde is? Bent u het met ons eens dat in elk geval alle omstandigheden 

die bekend waren toen dat faunabeheerplan werd vastgesteld, daarom niet meer kunnen dienen ter 

onderbouwing van een vossenschietwens in een toekomstig faunabeheerplan en het dus hooguit zou 

kunnen gaan om nieuwe feiten? Bent u bereid, daarop strikt toe te zien? Zo nee, waarom niet?  

 

7. Heeft er overleg tussen ambtenaren en de Faunabeheereenheid plaatsgevonden over aanpassing van 

het faunabeheerplan en zo ja, wat is er toen be- of afgesproken? 

 

8. In uw antwoorden op onze vragen van 7 november 2014
4
 gaf u aan dat er geen aanwijzingen zijn dat 

het vroeger beginnen met bestrijden van de vos een beter effect zou opleveren  en dat u keek naar de 

mogelijkheid om de periode, waarbinnen afschot mogelijk is, te verkorten. Ziet onze fractie het goed 

dat er thans jaarrond (dus ook tijdens de zoogtijd) nachtelijk afschot wordt toegestaan binnen de 

weidevogelkerngebieden? Hoe verhoudt zich dat tot uw eerdere uitspraak? In uw antwoorden op 

onze vragen van 7 november 2014
5
 gaf u aan: “Het schieten van drachtige vossen (…) geniet vanuit 

ethisch oogpunt de voorkeur boven een situatie waarbij uiteindelijk de moedervos inclusief de reeds 

geboren jongen ter bestrijding van schade moeten worden afgeschoten.” Denk u daar nu anders over, 

en zo ja, waarom?  

 

9. Vossen krijgen van maart t/m mei welpjes, die pas aan het einde van de zomer zelfstandig worden. 

Wat vindt u ervan dat bij afschot met kunstlicht in de periode maart t/m mei de moederdieren zullen 

worden gedood en de (pasgeboren) welpjes van kou en honger zullen sterven in het hol?  

 

10. Bent u zich ervan bewust dat op 22 april 2009 de Provinciale Staten van Groningen een motie van de 

Partij voor de Dieren hebben aangenomen op grond waarvan er geen ontheffingen meer mogen 

worden verleend voor het bejagen van vossen met aardhonden in de draag- en zoogperiode?
6en

. Is de 

motie uitgevoerd, dat wil zeggen, wordt inderdaad sinds 2009 niet meer met aardhonden gejaagd op 

vossen in de draag- en zoogperiode, dus van maart tot en met mei?  

 

11. In uw beantwoording van vragen van onze fractie van 29 januari 2015 gaf u aan dat uw 

afwegingskader “breder dan”, hiermee bedoelend inclusief het effect van de vos op de muizenstand 

zou zijn.
7
 Waarom komt het effect op de muizenstand in uw ontheffing nu niet naar voren? 

 

12. In uw antwoorden op onze vragen van 3 december 2013
8
 erkende u dat de vos een bijdrage kan leveren 

aan de bestrijding van schade door ganzen. U gaf daarbij aan dat het  vooral gaat om de vos in de gebieden 
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waar de ganzen broeden. Kunt u aangeven of er ganzen broeden in de weidevogelkerngebieden waarin nu 

nachtelijk afschot wordt toegestaan, en zo ja, op welke wijze u hier tot uw besluit bent gekomen? 

 

13. In uw (oorspronkelijke) ontheffing schreef u, dat u met het doden van de vossen onder meer de grutto 

zou beogen te beschermen. In de Leeuwarder courant van 19 maart 2016 viel te lezen dat er het 

minste predatie op de grutto is in kruidenrijk land en dat er bovenal later gemaaid zou moeten 

worden. Volgens het onderzoek is het niet logisch de vos de schuld te geven van de lage stand van de 

grutto. 
9
 Bent u het met onze fractie eens dat de ontheffing voor het doden van de vos, in het licht van 

dit onderzoek, niet kan worden gemotiveerd met de wens tot de bescherming van de grutto? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit concretiseren?  

 

14. Ook ander onderzoek wijst uit dat de bejaging op vossen niet leidt tot minder vossen en als dat al wel 

tijdelijk het geval is, dat opengevallen plekken worden ingenomen door dieren als marters en egels, 

waar de weidevogels vaak nog veel minder mee gebaat zijn.
 10

  Wanneer vossen worden bejaagd, 

worden territoria ingenomen door jongere, minder agressieve vossen, zodat er meer vossen op 

hetzelfde oppervlak leven.
 11

 In het licht van deze wijdverbreide kennis, bent u het met de Partij voor 

de Dieren eens dat de jacht op vossen niet te verdedigen is en het verlenen van een ontheffing voor 

nachtelijk afschot met kunstlicht al helemaal niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan? Zo 

nee, waarom niet?  

 

15. Op de website van LTO noord valt te lezen: “In Overijssel start dit voorjaar een onderzoek naar de 

invloed van marterachtigen op de weidevogelstand. (…) Het lijkt erop dat steenmarters niet veel 

onderdoen voor de vos als het gaat om het leegroven van weidevogelnesten.“
12

 Onze fractie roept in 

herinnering dat de vos de enige natuurlijke vijand van de steenmarter is in Nederland.
13

 Bent u het 

met onze fractie eens dat, gezien het voorstaande, het doden van vossen het natuurlijk evenwicht 

tussen weidevogels en steenmarters ernstig verstoort en dat derhalve het doden van vossen een 

ongeschikt middel is voor het doel dat u met de ontheffing schijnbaar nastreeft, namelijk behoud van 

weidevogels? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet?  

 

 

16. In een informatieblad van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit valt te lezen: “Daarnaast is de vos 

ook een predator van marterachtigen zoals wezel en hermelijn en in de wei van muizen, konijnen, 

muskusratten en mollen. De vos is de enige die broedende grauwe ganzen in toom kan houden door 

het eten van de eieren en jongen.”.
14

 Bent u het met onze fractie eens dat het tegelijkertijd zowel 

bejagen van prooidieren (ganzen, konijnen, muskusratten) als het bejagen van de natuurlijke vijand 

van dat dier (de vos) maar één doel lijkt te dienen, namelijk het plezieren van jagers? Zo nee, kunt u 
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dan motiveren waarom u desondanks met het nadelige effect hiervan geen rekening houdt in uw 

ontheffing?  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Kirsten de Wrede 

Partij voor de Dieren  

 

 


