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Betreft: Aanvulling op aanbiedingsbrief Faunabeheerplan knobbelzwaan

Den Haag, 4 juni 2018

Geacht College,
Op 29 mei zond ik u het Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2O1B 2024 met het verzoek
het goed te keuren voor een termijn van zes jaar. Ter aanvulling op deze brief stuur ik u de volgende
aanvullende informatie.
Ve rte ge nwoord ige r va n u it de wete n sch ap pe n
Het plan beschrijft hoe de in Zuid-Holland geldende vrijstelling voor bestrijding van knobbelzwanen zal
worden uitgevoerd. De FBE is verplicht een vertegenwoordiger vanuit de wetenschappen te betrekken
bij het opstellen van faunabeheerplannen. Bij dit faunabeheerplan knobbelzwaan heeft de FBE ervoor
gekozen om een deel van het faunabeheerplan volledig te laten schrijven door Sovon Vogelonderzoek
Nederland. De hoofdstukken 3 (Verspreiding en aantalontwikkeling), en 7 (Staat van instandhouding)
zijn geschreven door dr. H. Schekkerman en dr. J. Stahl van Sovon. De overige hoofdstukken die de
inleiding en een beschrijving van het wettelijk kader, de opgetreden schade, de in het verleden
uitgevoerde bestrijding, de maatregelen die zullen worden uitgevoerd conform de vrijstelling, de
organisatie van de uitvoering en de monitoring bevatten, zijn geschreven door de FBE zelf. De FBE
heeft advies gevraagd aan Sovon over de monitoring van de populatieontwikkeling. Sovon heeft
aangegeven dat de huidige tellingen (van Sovon en de WBE's) voldoende zijn om de ontwikkeling
goed te volgen. Verder heeft Sovon aangegeven dat het nuttig kan zijn om de WBE's bij de
januaritelling onderscheid te laten maken tussen (grijsbruin gevlekte) eerstejaars en (witte) oudere
vogels. Dat geeft een goede indicatie van de jongenproductie op populatieniveau, en een nuttig
handvat om modelvoorspellingen van de leeftijdsopbouw van de populatie te toetsen. Naar aanleiding
van dit advies heeft de FBE besloten om het telprotocol in overleg met Sovon en de WBE's aan te
gaan passen en om aan de uitvoerders te vragen om bij de afschotregistratie onderscheid te maken
tussen eerstejaars en oudere vogels. Dit is vastgelegd in het hoofdstuk over de monitoring.

Inspraak
De FBE heeft een concept van het faunabeheerplan voorgelegd aan de WBE's en aan andere
maatschappelijke organisaties. Naar aanleiding van hun reacties is het faunabeheerplan op enkele
plaatsen aangepast. Een overzicht van de binnengekomen reacties is opgenomen in bijlage 1 van het
faunabeheerplan.
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Onduidelijke voorwaarden die zijn gesteld aan de bestrijding
ln de bijlage van de vrijstellingsverordening zijn beperkende voorwaarden aan de bestrijding
opgenomen die vanaf juli 2016 ook waren verbonden aan de ontheffing die de bestrijding van
knobbelzwanen regelde. Omdat deze voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar zijn, werd de
ontheffing niet meer gebruikt door sommige uitvoerders; overtreding van de voorwaarden kan tot
gevolg hebben dat ze hun jachtakte kwijtraken. Waarschijnlijk als gevolg hiervan is de getaxeerde
schade aanzienlijk toegenomen. De FBE heeft in het faunabeheerplan in hoofdstuk 6.2 aangeven hoe
de voorwaarden moeten worden uitgelegd. Daarnaast raadt de FBE GS aan om de beperkende
voorwaarden uit de bijlage te vervangen door een quotering van het afschot.
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ln Zuid-Holland was er nog één zwanendriftersbedrijf actief. Zwanendrifters houden geleewiekte
knobbelzwanen in het vrije veld voor de handel en de productie van vlees en dieren. Er bevinden zich
in Zuid-Holland en Utrecht ongeveer 600-800 broedparen van het zwanendriftersbedrijf in het vrije
veld. ln augustus en september van 2014 zijn in Zuid-Holland voor het laatst de jonge zwanen van
deze broedparen, uit het veld gehaald. Omdat hierna de jonge knobbelzwanen niet meer uit het veld
zijn gehaald en juist jonge zwanen schade aanrichten, zijn in de bestrijdingsperioden 2014t15 en
2015116 veel meer knobbelzwanen geschoten dan in de jaren daarvoor (meer dan 3.000
knobbelzwanen per jaar; daarvoor lag het jaarlijkse afschot tussen 1 .500 en 1.800 knobbelzwanen).
De FBE vindt het onwenselijk dat een gevolg van het stoppen van het zwanendriften - meer jonge
zwanen die schade aanrichten - moet worden opgelost door meer afschot.
ln de bestrijdingsperiode 2016117 was het afschot echter veel lager dan gebruikelijk (978
knobbelzwanen). Ten opzichte van de twee jaren daarvoor is in 2016117 het afschot met ongeveer 2/3
afgenomen en is de getaxeerde schade ongeveer vervijfvoudigd (tot €22.880). Dit is het gevolg van de
beperkende voorwaarden die zijn gesteld (zie hiervoor).

ln de handel brengen van geschoten knobbelzwanen
De minister heeft een vrijstelling verleend die het mogelijk maakt geschoten knobbelzwanen naar de
poelier te brengen. Omdat echter de vrijstelling in Zuid-Holland is gebaseerd op een wetsartikel dat
niet onder de ministeriele vrijstellingsregeling valt, kunnen de knobbelzwanen die in Zuid-Holland zijn
geschoten, niet in de handelworden gebracht. Hierdoor moeten de geschoten knobbelzwanen naar
de destructie worden gebracht (tegen aanzienlijke kosten). De FBE betreurt dit en zal een ontheffing
bij de minister aanvragen om de geschoten knobbelzwanen in de handelte kunnen brengen.
Hoogachtend,
namens het bestuur van de FBE Zuid-Holland,
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