
 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen,  12 juli 2018  

 

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

RvO betreffende het eventueel verlenen van een vergunning voor het doden van vossen aan een echtpaar dat 

exoten in gevangenschap houdt  

 

 

Geacht college, 

 

Vandaag lezen wij onder andere in het Dagblad van het Noorden dat u overweegt om aan een echtpaar dat 

voor hun plezier exotische waterdieren in kooien op het eigen erf houdt, toestemming te geven ’s nachts 

vossen dood te schieten. Het betreft hier geen agrarisch bedrijf.  

 

 

De Partij voor de Dieren stelt u graag enkele vragen over deze situatie.  

 

1. Waarom bent u in dit geval eventueel bereid om een uitzondering op uw beleid te maken?  

 

2. Het bejagen van vossen helpt niet om “overlast” te voorkomen, omdat vossen territoriale dieren zijn 

wiens plek bij doden zal worden ingenomen door een nieuwe vos. De intensieve jacht op vossen leidt 

er alleen maar toe dat er méér vossen in een bepaald gebied komen, omdat jonge dieren hun 

territorium minder goed kunnen afbakenen dan oude, ervaren vossen. Dit is de reden waarom er in 

Luxemburg al jaren een verbod op de jacht op vossen is, een verbod dat onlangs is verlengd.  

 

Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de jacht op vossen, om vermeende overlast te 

voorkomen, een achterhaald fenomeen is?  Zo ja, bent u bereid om ontheffingen voor de jacht op 

vossen zo snel mogelijk op te schorten? Zo nee, waarom niet? En bent u in dat geval bereid een 

onderzoek te laten doen naar het nut en de noodzaak van het dood schieten van vossen?  

 

3. Het echtpaar zegt hun exotische waterdieren en andere exoten te willen beschermen. Het college zegt 

doorgaans dat exotische planten en dieren niet welkom zijn, omdat ze de inheemse flora en fauna 

zouden bedreigen. Waarom zou u er in dit geval voor willen kiezen om exotische dieren te 

beschermen en de inheemse te willen (laten) doden?  

 

4. In de provincie Groningen worden ieder jaar duizenden ganzen dood geschoten omdat ze schade 

toebrengen aan agrarische percelen. Nijlganzen worden gedood op basis van een “aanwijzing” omdat 

het exotische ganzen zijn. De eigenaren fokken onder andere exotische Hawaii ganzen en Pacific 

rotganzen. In hoeverre acht u het wenselijk dat deze dieren hier gefokt worden?  

 

5. Verschillende diersoorten zijn in Nederland geïntroduceerd middels particuliere dierentuinen en 

hebben zich vervolgens succesvol vermenigvuldigd, zoals muskusratten, die nu massaal gedood 

worden wegens het graven van holen. Hoe wenselijk acht u het bestaan van dit soort particuliere 

dierentuinen?  

 

6. De handel in tropische dieren is wereldwijd enigszins aan banden gelegd, omdat mede hierdoor veel 

soorten in hun bestaan bedreigd worden. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het 

ondersteunen van dit soort dierentuinen die handel juist in de hand werkt en dat dergelijke 

initiatieven daarom niet moeten worden aangemoedigd?  

 



7. Het is natuurlijk mogelijk om een degelijk hekwerk rondom een erf aan te leggen dat vossen weert. 

Doorgaans worden hieraan eisen gesteld die controleerbaar zijn, alvorens een ontheffing voor het 

nachtelijk schieten van vossen bij agrarische bedrijven te verlenen. In hoeverre heeft de eigenaar aan 

die eisen voldaan en bent u het met ons eens dat iets dergelijks niet gecontroleerd kan worden door 

even met de auto langs het perceel te rijden, zoals gedeputeerde Staghouwer in de krant aangeeft?  

 

8. In een recent vonnis heeft de rechtbank in Utrecht verboden om ’s nachts vossen te schieten, onder 

andere omdat bedrijven zouden kunnen investeren in een degelijk hekwerk. 1 In hoeverre acht u het 

goed en consequent beleid om tegen recente jurisprudentie in te gaan?  

 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

Kirsten de Wrede  

Partij voor de Dieren  
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1 https://www.animalstoday.nl/gnvdd-rechter-verbiedt-nachtelijke-jacht-vossen/ 


