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Schriftelijke vragen over jachtritulen 

Geachte mevrouw De Wrede, 

Met deze brief geven wij antwoord op uw schriftelijke vragen over jachtrituelen zoals u die aan ons heeft gesteld 
in uw brief van 20 november jl. 

Vraag 1: Bent u bekend met bovengenoemde rituelen, en wat is uw visie hierop? 

Antwoord: Nee, die zijn ons niet bekend. Ook de Jagersvereniging kent deze signalen niet vanuit Nederland. 
Wel is bekend dat dit elders in het buitenland gebeurt. 

Vraag 2. In hoeverre bestaat er reden om aan te nemen dat Jagers van de WBE's in Groningen, die uw 
beleid uitvoeren, ook dit soort rituelen aanhangen? 

Antwoord: Wij zijn niet bekend met dergelijke rituelen onder jagers in de provincie Groningen. 

Vraag 3. Acht u het wenselijk dat groepen Jagers, die mogelijk dergelijk ritueel gedrag bezigen, 
overheidstaken uitvoeren? Bent u het met ons eens dat dit afdoet aan de professionaliteit, en dat het 
respectloos is voor de gedode dieren? 

Antwoord: Wij zijn van mening dat gebruikers van het jachtakte zorgvuldig en veilig moeten handelen. Onder 
andere onder die voorwaarden zijn jagers in het bezit van een jachtakte. 

Vraag 4. Bent u met ons van mening dat een Jager die met teveel alcohol op in het veld rondloopt, zijn 
Jachtakte moet worden ontnomen? idem voor de situatie dat Jagers zich na een jachtpartij onder invloed 
van alcohol met hun Jachtgeweren in de publieke ruimte begeven. In hoeverre denkt u dat er momenteel 
voldoende controle is op alcoholgebruik door Jagers, en waarop baseert u dit? 

Antwoord: Als misstanden, waaronder verkeerd gebruik van alcohol, door onze inspecteurs Natuurwetgeving 
worden geconstateerd zal gepast worden opgetreden. Daarnaast zijn ook andere organisaties bevoegd om 
controles uit te voeren zoals de Politie en BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Wij zijn van mening dat 
daarmee voldoende capaciteit beschikbaar is om controles hieromtrent uit te voeren. 

Martini kerkhof12 
9712 JG Groningen 

Sint Jansstraat4 
9712 JNGroningen 

PostbusBlO 
9700AP Groningen 

Telefoon 
050 316 4911 

www.provindegroningen.nl  
info@provindegroningen.nl 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL.2A 



Vraag 5. Acht u het nodig dat er aanvullende regels komen over alcoholgebruik voorafgaand en na 
afloop van het uitvoeren van jacht en schadebestrijding? Zo nee, waarom niet? Zo Ja, bent u bereid om 
In overleg te treden met de WBE's en politie, en te onderzoeken hoe regelgeving en handhaving kunnen 
worden georganiseerd? 

Antwoord: Er zijn voldoende regels om misstanden bij het gebruik van een jachtakte adequaat te kunnen 
aanpakken. Aanvullende regels zijn in onze ogen dan ook niet nodig. 

Vraag 6. Welke rol ziet u voor zichzelf, als handhaver van de Wnb, In het voorkomen van doden van 
zeldzame, beschermde diersoorten die worden dood geschoten door Jagers met te weinig 
Identificatievaardigheden ? 

Antwoord: Bij het afnemen van het jachtexamen wordt onder andere de kennis getoetst over in wild levende 
dieren. Indien wij bij controles of meldingen vaststellen dat er diersoorten gedood zijn zonder toestemming van 
het bevoegd gezag dan zullen wij gepast optreden richting de jagers. 

Vraag 7. De In Nederland voorkomende zeldzame en beschermde dwergganzen zijn doortrekkers of 
overwinteraars (okt-maart). Zeker aan het begin van de winterperiode, als kolganzen nog volop bejaagd 
mogen worden, bestaat het risico dat dwergganzen worden beschoten. De dwerggans wordt ook In 
Groningen gezien, o.a. bIJ Schaapskool, Scharmer en In het Jaap Deensgat (Lauwersmeer). Bent u 
bereid om de Jacht op kolganzen volledig te sluiten tenminste tussen oktober en april? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord: In Groningen mag de kolgans beperkt worden geschoten om landbouwschade te voorkomen. In de 
winterperiode hebben wij met de partijen van het Groninger ganzenakkoord een winterrustperiode afgesproken. 
Tussen 1 november en 1 april mogen kolganzen niet worden geschoten op graslandpercelen. Dwergganzen 
foerageren over het algemeen op graslandpercelen en de kans dat ze in Groningen geschoten worden achten 
wij dan ook klein. Om die reden zullen wij afschot op kolganzen niet beperken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

eerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, locosecretaris. 


