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Aan: Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Namens: Partij voor de Dieren 
Datum: 21-01-2013 
 
 
Onderwerp 
Schriftelijke vragen over grootschalige jachtpartij in het 
Hulkesteinsebos, Zeewolde, op 18 januari 2013  
Art. 85 RvO Provinciale staten Flevoland 
 
 
Toelichting 
 
We kregen op vrijdagmiddag 18 januari 2013 rond 15 uur een melding over een grote groep 
jagers in het Hulkesteinse bos in Zeewolde in het deel boven de Slingerweg. Bij observatie 
zagen we in het oostelijke deel van dit bos boven de Slingerweg een groep van ongeveer 25 
mannelijke jagers die een drijfjacht uitvoerde. Een deel, waarvan enkele bewapend, maar het 
merendeel voorzien van stokken, liep schreeuwend en met stokken op bomen slaand vanuit 
zuidelijke richting naar het noorden van het bos, waarvandaan schoten gehoord werden. 
Waargenomen is dat enkele opgeschrikte reeën het bos verlieten en in de richting van de 
Nijkerkerweg liepen, maar later toch weer terugkeerden naar het bos. Dit leek aanleiding te 
geven tot enige filevorming op de weg. Waargenomen is ook dat in het uiterste zuiden van dit 
bosdeel twee jagers apart van de grote groep met geweren de sneeuw rond struiken aan het 
doorzoeken waren (“voor de voet” jacht?), maar er is niet gezien of deze twee echt dieren 
hebben afgeschoten. Onze waarnemers durfden niet dichterbij te gaan om de kentekens van de 
auto’s van deze twee jagers op te nemen.   
 
Vragen 

 
1 Was GS vooraf geïnformeerd over deze jachtpartij? Wat was het doel van deze jacht? 

Betrof het beheer, schadebestrijding of (plezier)jacht? 
2 Wilt u aangeven welke aantallen van welke diersoort bij deze jachtpartij geschoten 

zijn en wat voor elke soort de reden was van dit afschot?  
3 Volgens Art. 74 lid 1 sub b van de Flora- en faunawet is drijfjacht op o.a. reeën 

verboden. Kunt u bevestigen dat bij deze jachtpartij geen reeën zijn gedood?  
4 Volgens de op 28 mei 2009 door GS aan de faunabeheereenheid verleende ontheffing 

voor afschot van reeën mogen in deze periode geen reebokken worden afgeschoten. 
Kunt u bevestigen dat op 18 januari 2013 geen reebokken zijn afgeschoten?  

5 Als een van de redenen voor het verbod op drijfjacht op edelherten, damherten, reeën 
en wilde zwijnen wordt gegeven dat bij schieten op bewegende dieren de kans dat 
direct een vitaal lichaamsdeel geraakt wordt kleiner is en dat daardoor de kans groot is 
dat dieren alleen maar worden aangeschoten en de aangeschoten dieren extra moeten 
lijden. Ook is het bij bewegende dieren niet mogelijk een selectie te maken van welke 
dieren zouden moeten worden afgeschoten, zodat niet voldaan kan worden aan de 
wenselijkheid dat o.a. de leeftijdopbouw van de overblijvende groepen zo natuurlijk 
mogelijk blijft. Is GS het met ons eens dat deze redenen ook gelden bij jacht op andere 
dierensoorten en dat drijfjacht op andere dieren ook ongewenst is? 

6 Als bij deze drijfjacht afschot van konijnen een doel was, hoe kan dan gegarandeerd 
worden dat de konijnen onmiddellijk gedood werden en geen aangeschoten konijnen 
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extra lang hebben moeten lijden? Wilt u deze vraag ook beantwoorden voor andere 
diersoorten die op die dag zijn afgeschoten?  

7 Als we in vorige jaren GS in de winter vroegen om de jacht te sluiten, dan werd ons 
geantwoord dat de jagers van de faunabeheereenheid in winterse omstandigheden zelf 
terughoudend zijn met jagen. Kunt u verklaren waarom de jagers het verantwoord 
achtten in de winterse omstandigheden van vrijdag 18 januari 2013 na een aantal 
etmalen dag en nacht vorst en terwijl de grond bedekt was met sneeuw, een heel 
bosdeel uit te kammen? Is GS met ons van mening dat het verstandiger is om niet te 
rekenen op terughoudendheid van jagers en hun ideeën over weidelijkheid, maar 
voortaan zelf de jacht eerder te sluiten? Is GS met ons van mening dat, omdat het 
sluiten van de jacht vanwege winterse omstandigheden dient te geschieden ter 
bescherming van dieren, het meer voor de hand ligt adviezen over dit beschermen van 
dieren te vragen aan de Dierenbescherming dan aan de jagers van de 
faunabeheereenheid?     

8 Wij zijn via de griffie geïnformeerd dat GS rond dezelfde tijd ambtelijk al bezig was 
met besluitvorming over sluiting van de jacht wegens winterse omstandigheden. Was 
de faunabeheereenheid hier op 18 januari al van op de hoogte? Als dat zo is, hoe 
beoordeelt GS het dat de faunabeheereenheid deze jachtpartij toch heeft laten 
doorgaan? 

9 Een van de redenen om de jacht bij winterse omstandigheden te sluiten is dat het 
opjagen van de dieren hen extra energie kost, waardoor hun conditie achteruitgaat. 
Hoe beoordeelt GS vanuit dit gezichtspunt de keuze van de omstandigheden voor deze 
drijfjacht? Is volgens GS deze verstoring van de winterrust van een heel bosdeel 
zonder ontheffing toegestaan?  

10 Hoeveel houders van een jachtakte zijn er in Flevoland geregistreerd en is aan GS 
bekend over hoeveel wapens zij mogen beschikken? Verwacht u dat de, na het 
schietincident in Alphen a/d Rijn, per 1 januari 2013 ingevoerde wijzigingen in het 
(voortaan jaarlijkse) hernieuwen van jachtaktes met extra vragenlijsten/psychologische 
screening, invloed kan hebben op door de provincie eerder afgegeven ontheffingen of 
doorschrijvingen van ontheffingen tussen jachtaktehouders onderling? Ontheffingen 
kunnen nu nog herhaaldelijk worden doorgeschreven zonder informatie aan GS en er 
wordt in de voorwaarden van ontheffingen niet voorgeschreven hoe iemand die 
doorschrijft moet controleren of degene aan wie hij/zij doorschrijft nog 
jachtaktehouder is en wanneer hun akte hernieuwd moet worden. Evenmin is geregeld 
hoe iemand die een ontheffing krijgt doorgeschreven moet controleren of degene van 
wie hij krijgt doorgeschreven nog jachthouder is en wanneer zijn/haar akte hernieuwd 
moet worden. Zou GS willen overwegen om voortaan in de voorwaarden van 
ontheffingen te eisen dat bij doorschrijvingen GS of de politie vooraf geïnformeerd 
wordt, zodat hierop toezicht kan worden uitgeoefend? Waarom wordt aan 
doorschrijvingen geen termijn van geldigheid voorgeschreven?  
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