‘s-Hertogenbosch, 18 juni 2019
Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren en de PvdA aan het college
van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende het afschot van wasberen.

Geacht college,
Uw college heeft jachtaktehouders toestemming verleend voor het vangen en doden van wasberen
en wasbeerhonden. Deze soorten moeten op grond van Europese en nationale regelgeving worden
bestreden omdat zij een bedreiging vormen voor beschermde inheemse diersoorten.1 U heeft ook
toestemming verleend om een aantal andere ontsnapte en verwilderde diersoorten te vangen en te
doden.
Tijdens de behandeling van het bestuursakkoord, tijdens de Provinciale Staten-vergadering van 14
juni, is een motie ingediend. Hiermee werden Gedeputeerde Staten verzocht niet over te gaan tot
afschot, maar in te zetten op diervriendelijke methoden om de verspreiding van wasberen te
bedwingen. Dit naar voorbeeld van de provincie Limburg, die het besluit tot afschot heeft terug
gedraaid.2 Uw college heeft geen advies gegeven over de motie.
Wij hebben hierover de volgende vragen.
1. Welke diersoorten omvat uw besluit van toestemming voor het vangen en doden, naast de
Wasbeer en Wasbeerhond?
2. Graag ontvangen wij van uw college een notitie waarin u Provinciale Staten informeert over uw
overwegingen aangaande het besluit toestemming te verlenen voor afschot van wasberen en de
andere diersoorten.
3. Is er voorafgaand aan het besluit overleg geweest met onafhankelijke roofdierspecialisten, zoals
Bureau Mulder?3 Zo ja, met welke specialisten? Zo nee, waarom niet?
4. Heeft u overwogen om, net als de provincie Limburg, niet tot afschot over te gaan? Zo nee,
waarom niet?
5. Bent u bereid de toestemming voor afschot van wasberen en wasbeerhonden voorlopig te
herroepen, in ieder geval tot er voor Provinciale Staten meer duidelijkheid is?
Met vriendelijke groet,
1

https://www.bd.nl/brabant/brabant-gaat-wasbeer-schieten-pvv-voorstel-tegen-maatregel-haalt-hetniet~a0c69755/
2
https://www.bd.nl/binnenland/limburgse-wasbeer-hoeft-nu-toch-niet-te-worden-afgeschoten~a80d4af9/
3
http://mulder-natuurlijk.nl/topics/wasbeer.html
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