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Groningen, 9 maart 2015 

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, 

Op 15 februari verleende u een nieuwe ontheffing voor het doden van reeën, te weten 884 
dieren om de verkeersveiligheid te waarborgen en 88 voor o.a. landbouwschade en het 
doden van zieke en gebrekkige dieren. In de ontheffing geeft u aan dat in de voorbije Jaren de 
landbouwschade niet boven de €1400,- uit komt. Verder stelt u dat er jaarlijks enkele 
tientallen aanrijdingen plaatsvinden omdat de dieren wegen oversteken in hun dagelijkse trek 
naar gebieden om te rusten en te eten. Bejaging maakt de dieren echter extra schuw en 
schrikachtig, waardoor ze Juist in paniek de weg op lopen en het verkeer in gevaar brengen. 

Op 8 maart kwam er een wolf vanuit de provincie Drenthe Groningen binnen wandelen. Het 
menu van wolven bestaat voor uit ongeveer de helft uit reeën. De komst van de wolf zou het 
Nederlandse en Groninger ecosysteem verrijken en completeren en houdt tevens de 
populaties prooidieren gezond. 

Wij stellen u graag de volgende vragen. 

1. Is er tijdens het afwegingsproces dat leidde tot het verlenen van de ontheffing 
rekening gehouden met de komst van de wolf naar Groningen? Zo nee, waarom niet? 
Zo Ja, kunt u dit toelichten? 

2. Bent u bereid de ontheffing te herzien met het oog op natuurlijke populatiebeperking 
door predatoren als de wolf? Zo Ja, op welke wijze en termijn? Z o nee, waarom niet? 

3. Kent u de uitspraak van de rechtbank van Noord-Nederland, d.d. 17 april 2014, 
waarbij de provincie Drenthe niet aannemelijk heeft kunnen maken dat er een relatie 
is tussen de omvang van de reeënpopulatie en de verkeersveiligheid, en het 
ontheffingsbesluit nietig is verklaard?^ 

4. Ziet u op grond van deze gegevens en de rechterlijke uitspraak voldoende aanleiding 
om andere gerichte maatregelen te nemen zonder afschot, waardoor veel dierenleed 
wordt voorkomen? 

In de ontheffing wordt gesteld: 

De inzet van preventieve maatregelen ter bevordering van de verkeersveiiigheid, dat een 
algemeen belang is,moet worden afgewogen tegen andere middelen ter bevordering 
hiervan.GS stellen zich daarom op het standpunt dat er ter bevordering van de 
verkeersveiiigheid provinciebreed geen andere bevredigende opiossingen dan 
popuiatiereducerende maatregelen bestaan. Hierbij geidt dat het treffen van andere 
maatregeien veeial niet voidoende effect sorteert en moeiiijk te reaiiseren is. Bovendien geldt 
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' http://faunabescherming.nl/fb docsAJitspraak%20ree%20Drenthe%202014.pdf 



dat het afschot in verband met populatiebeheer ten behoeve van de verkeersveiligheid 
samenhangt met andere belangen, waaronder het belang van bestrijding van schade aan 
gewassen.' 

5. Kunt u bevestigen dat er een kostenoverweging ten grondslag ligt aan het besluit 
reeën te doden in het kader van de verkeersveiligheid? 

6. Bent u van mening dat het doden van reeën de meest effectieve maatregel is om 
aanrijdingen te voorkomen en kunt u dit toelichten? 

7. Bent u van mening dat het doodschieten van dieren geen vluchtgedrag tot gevolg 
heeft en als zodanig tot verkeersonveilige situaties leidt, en kunt u dit toelichten? 

8. Zijn er tijdens de looptijd van het vorige FBP nog andere maatregelen genomen om 
de aantallen aanrijdingen en overig valwild omlaag te brengen buiten de genoemde 
maatregelen in de ontheffing? Hoeveel extra uittreedplaatsen, wegdelen met 
wildspiegels en faunapassages zijn er tussen 2009 en 2014 gerealiseerd? Op welke 
wegdelen is de maximum snelheid gereduceerd met het oog op wildaanrijdingen? 

9. De schade aan gewassen door reeën is minimaal. Bent u met ons van mening dat het 
niet langer gerechtvaardigd is om op grond hiervan ontheffing te verlenen om reeën 
te doden? Zo nee, waarom niet? 

10. Waarom koppelt u afschot voor verkeersveiligheid aan het belang van 
landbouwschade, als de landbouwschade miniem is? Vindt u dit een te verdedigen 
stellingname en kunt u dit toelichten? 

11. Bent u bereid om de ontheffing hierop aan te passen en geen ontheffing meer te 
verlenen voor afschot van reeën in verband met (dreigende) belangrijke schade? Zo 
nee, kunt u beargumenteerd aangeven waarom u het doden van dieren en het 
veroorzaken van veel dierenleed vindt opwegen tegen de kleine bedragen die het 
Faunafonds uitkeerde voor schade? 

12. In 2012 gaf u in antwoord op schriftelijke vragen aan dat 'in het kader van het nieuw 
op te stellen beheerplan de problematiek van de tellingen integraal bezien zou 
worden'. Kunt u aangeven op welke wijze u het telsysteem heeft geanalyseerd en wat 
hier uit is gekomen? 

Met vriendelijke groet, 

Kirsten de Wrede 

Partij voorde Dieren 


