
 
 
 
 
 
 
 

Groningen,  20 april 2018  
 
Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex 
artikel 46 RvO betreffende stroperij en handhaving natuurcriminaliteit  
 
Geacht college, 
 
Recentelijk werd een stroper betrapt in het Midwolderbos1. Gemeld werd dat de persoon in kwestie 
waarschijnlijk zijn jachtakte kwijtraakt. Graag stellen wij u de volgende vragen. 
 

1. Kunt u bevestigen dat een stroper die in bezit is van een jachtakte niet automatisch zijn akte 
kwijt raakt bij een delict, maar dat dit onder andere afhangt van het feit of hij zijn munitie en 
wapens heeft misbruikt bij de stroperijactiviteiten? Bent u het met de Partij voor de Dieren 
eens dat een jager die een delict begaat als stropen of een geweldsmisdrijf zoals huiselijk 
geweld, zijn jachtakte automatisch kwijt zou moeten raken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe 
gaat u zich daar voor inzetten?  

2. Hoeveel gevallen van stroperij zijn bekend geraakt in de afgelopen vijf jaren  en waar ging het 
om? Betrof het ook hier jagers?  

3. Bent u van mening dat het categoriseren van stroperij als WED-delict in de nieuwe Wnb tot 
een hogere veroordelingsgraad zal leiden en dat het daardoor zou kunnen leiden tot een 
afname van stroperij? Kunt u uw antwoord verklaren?  

4. Zijn er gewijzigde effecten geconstateerd sinds de inwerkingtreding van de Wnb en het 
neerleggen van de handhavingstaken bij de provincie ten aanzien van de bestrijding van 
stroperij? Zo ja, wat is er waargenomen?  

5. Bent u van mening dat de controle en handhaving van stroperij (en andere 
natuurcriminaliteit) afdoende opgevangen kan worden door de inzet van en samenwerking 
tussen de diverse BOA’s, of constateert u dat er ‘witte vlekken’ ontstaan en dat er 
momenteel te weinig aanwezigheid in het veld is? Kunt u uw antwoord toelichten?  

6. Bent u van mening dat BOA’s voldoende toegerust zijn om stroperij te herkennen en waarop 
baseert u dit? Is er na de decentralisatie extra budget vrijgemaakt om BOA’s cursussen e.d. 
aan te bieden om stroperij te herkennen en effectief te kunnen bestrijden? Zo nee, waarom 
niet? Heeft u alsnog plannen in deze richting?  

7. In de provincie Zeeland is een oproep gedaan om de BOA’s van de milieudienst ook buiten 
kantoortijden op pad te sturen2. Wordt er in Groningen ook buiten kantooruren 
gecontroleerd op stroperij en andere natuurcriminaliteit? Zo ja, op welke wijze en met welke 
frequentie? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit beleid te herzien? 

8. Wordt er bij het signaleren van natuurcriminaliteit samenwerking gezocht met lokale 
natuurverenigingen, zoals leden van werkgroepen e.d., die de natuurgebieden ook buiten de 
paden kennen en zich op allerlei tijden in de natuur begeven voor hun werkzaamheden? 

9. In hoeverre zijn jachtaktehouders uit Groningen zѐlf betrokken bij het signaleren en melden 
van stroperij? Is daar een bepaald protocol voor en zo ja, hoe functioneert dat? 

 

                                                      
1 http://oldambtnu.nl/stroper-op-heterdaad-gepakt-in-midwolderbos/ 
2 https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/stropers-hebben-buiten-kantooruren-vrij-spel~a1f2047f/ 
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Met hartelijke groet, 
Kirsten de Wrede  
Partij voor de Dieren  
 
 


