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Partij voor 
de Dieren 
Statenfractie Groningen 

Groningen, 6 October 2015 

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het coilege van GS 
op grond van artikei 46 van het Reglement van Orde betreffende de opvang van 
zeehonden 

Geacht college. 

Gister heeft de politierechter in Leeuwarden een tweetal verdachten ontslagen van 
alle rechtsvervolging; volgens de rechter hadden de twee bij het illegaal opvangen 
van zeehonden gehandeld uit overmacht. De rechter stelde dat er twee 
conflicterende belangen waren: de wettelijke plicht om in de Waddenzee gevonden 
zieke zeehonden over te brengen naar de zeehondencrèche in Pieterburen 
tegenover de wettelijke plicht om zeehonden die hulp behoeven de nodige zorg te 
verlenen. 

Wij stellen u hier graag enkele vragen over. 

1. De uitspraak van de rechter is opvallend, omdat de rechter stelt dat er een 
grote kans was dat de dieren, naar Pieterburen gebracht, dood zouden zijn 
gegaan. Dit in verband met het nieuwe Protocol. Bent u het met de Partij 
voor de Dieren eens dat deze situatie opheldering vereist? Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, welke stappen gaat u hiertoe ondernemen? 

2. Mensen zijn verplicht zeehonden in nood hulp te verlenen. Bent u het met de 
Partij voor de Dieren eens dat de uitspraak van de rechter impliceert dat er 
op dit moment niet een goed en erkend zeehondenopvangcentrum is? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? 

3. Enige tijd geleden hebt u het ministerie van Economische Zaken geadviseerd 
geen vergunning te verlenen voor een tweede zeehondenopvang in onze 
provincie, in Termunten, omdat deze te dicht bij Pieterburen zou zitten. 
Waarom vindt u dit bezwaarlijk, terwijl in Zeeland twee opvangcentra nog 
veel dichter bij elkaar zitten? ^ 

' Oostvoorne en Stellendam in Zeeland liggen slechts 15 kilometer uit elkaar. De opvang in 
Oostvoorne is nog niet gebouwd, maar wel vergund. 



4. Heeft u contact gehad met de zeehondencrèche in Pieterburen voordat u 
besloot een negatief advies over een tweede zeehondencrèche te geven? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, heeft dit uw advies beïnvloed en op welke wijze? 

5. Een keerzijde van het succes van het toenemend toerisme op de Wadden is 
het feit dat jongen hun moeders kwijt raken doordat mensen te dicht bij 
komen. Speelt dit ook in onze provincie? 

Met vriendelijke groet, 

Kirsten de Wrede 
Partij voorde Dieren 


