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Onderwerp
Opschorten schadebestrijding en jacht i.v.m. vogelgriep

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Er is (weer) volgelgriep aangetroffen, dit lijkt vrijwel jaarlijks te gebeuren. Vooral dichte
populaties van dieren in de intensieve veehouderij blijken bijzonder vatbaar te zijn.
Dieren in het wild zijn sterker, omdat hun genetische diversiteit veel breder is. Dieren
in de overvolle stallen zijn zwak door slechte leefomstandigheden, doorfokken en
chronische stress. De Veiligheidsregio Fryslãn roept op om “watervogels met rust te
laten”.1 Dit om verspreiding van vogelgriep zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast
kost het vogels, die ziek zijn energie om beter te worden. Het regelmatig opjagen van
vogels verlengt daarmee aanwezigheid van vogelgriep in een wilde populatie. Niet
alleen is de zoönose gevaarlijk voor dieren, maar het kan ook muteren en
overgedragen worden op de mensen, wat risico’s voor de volksgezondheid met zich
meebrengt. Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de
volgende vragen aan u voor.

1.

Delen GS de mening van de Partij voor de Dieren dat de vogelgriep een zoönose is,
die niet alleen gevaarlijk is voor dieren, maar ook risicovol kan zijn als het overslaat op
mensen?2
Antwoord
Voor het antwoord op deze vraag hebben wij de website van het RIVM geraadpleegd.
Daar staat: “In zeldzame gevallen kunnen ook mensen geïnfecteerd worden met
vogelgriepvirussen. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact
tussen besmette dieren en mensen zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen
die betrokken zijn bij ruimingen”. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar
het RIVM.

1

https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/wat-kun-jij-doen/vogelgriep-in-fryslân/

2

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/vijf-mutaties-maken-vogelgriep-gevaarlijk/
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2.

Hoe groot schat u het gevaar ervan voor mensen in?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 1

3.

Ook in Zuid-Holland is op meerdere plekken vogelgriep aangetroffen.3 4 Komt er vanuit
de Veiligheidsregio’ Zuid-Holland ook de oproep om “watervogels met rust” te laten?
Antwoord
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk om
indien nodig maatregelen te treffen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan
en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Op 22 november jl.
heeft de minister van LNV aanvullende maatregelen5 getroffen bij een besmet bedrijf
in Hekendorp (Utrecht). In een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf is
het o.a. verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat
watervogels betreft of watervogels kan verstoren. De aanvullende maatregelen gelden
ook voor de Zuid-Hollandse regio’s Krimpenerwaard en Reeuwijk omdat deze regio’s
gedeeltelijk binnen de straal van 10 kilometer liggen rondom het besmette bedrijf.

4.

Er vindt actief beheer plaats tussen 1 november en 1 maart op ganzen, met het doel
om ze te verstoren en te verjagen. Zijn GS voornemens om deze verstoring van
ganzen gedurende de vogelgriep periode te verbieden?
Antwoord
Op dit moment zien wij daar geen noodzaak toe.

5.

In deze periode van het jaar is het toegestaan om te jagen op onder meer de ‘vrij
bejaagbare soorten’ (plezierjacht: wilde eend haas, konijn, fazant en houtduif),
ganzen, zwarte kraai, kauw, vos, meerkoet en knobbelzwaan. Erkennen GS dat de
verstoring door jagers in het veld en de luide knallen van de geweerschoten
(water)vogels kunnen doen opvliegen, naar andere gebieden gaan en op die manier
het vogelgriepvirus verder kunnen verspreiden?
Antwoord
De minister van LNV is bevoegd om de jacht en de uitvoering van populatiebeheer en
schadebestrijding stil te leggen indien dat nodig is in het kader van maatregelen ter
voorkoming van verdere verspreiding van vogelgriep. Gelet op voornoemde
verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de minister doen wij geen uitspraken over
risico’s op verspreiding van het vogelgriepvirus.

3

https://www.ad.nl/binnenland/vogelgriep-houdt-huis-onder-wilde-vogels-te-bizar-voor-

woorden~a31f6ac6/
4

https://degouda.nl/vogelgriep-vastgesteld-in-capelle-aan-den-ijssel/

5

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/11/22/regeling-maatregelen-beschermings-

-en-toezichtsgebied-hoogpathogene-vogelgriep-hekendorp-2020
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6.

De plezierjacht periode loopt van 15 aug tot 31 januari. Ook op watervogels als de
wilde eend. Weersomstandigheden hebben invloed op het virus. In de wintermaanden
zijn de weersomstandigheden gunstiger voor het overleven van het virus in de
omgeving.6 Art. 3.22 Wet natuurbescherming geeft GS de bevoegdheid om de
(plezier) jacht te sluiten zolang bijzondere weersomstandigheden dat vergen. Zijn GS
voornemens om de (plezier) jacht tijdelijk te sluiten om verspreiding van het H5N8
virus te verminderen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 5. Wij zijn op grond van artikel 3.22 van de Wet
natuurbescherming slechts bevoegd om de jacht te sluiten zolang bijzondere
weersomstandigheden dat vergen. In artikel 3.7 van de Beleidsregel uitvoering Wet
natuurbescherming Zuid-Holland is vastgelegd dat we van die bevoegdheid
gebruikmaken bij langdurige winterse weersomstandigheden met zeer lage
temperaturen of uitgebreide sneeuwbedekking.

7.

Zijn GS voornemens niet alleen de plezierjacht (vrij bejaagbare soorten), maar ook
gebruikmaking van provinciale vrijstellingen en ontheffingen gedurende de vogelgriep
periode te verbieden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 5.

Den Haag, 8 december 2020
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. H.M.M. Koek

6

drs. J. Smit

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/28/landelijke-ophokplicht-per-29-april-2020-

ingetrokken

