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Via deze memo wil ik u graag informeren over de monitoring ten aanzien van het
afschot en de vangst van moeflons in Noord-Brabant. Hiermee geef ik antwoord op
de toezegging die mijn voorganger Rik Grashoff heeft gedaan in de vergadering
van PS van 25 oktober 2019 over hoe vaak moeflons in de periode 25 oktober tot
heden zijn waargenomen, of het mogelijk bleek de moeflons te vangen of dat de
moeflons zijn gedood.
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Loslopende moeflons kunnen een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.
Moeflons kunnen ook verwilderen en zich voorplanten waardoor een groter
probleem kan ontstaan. Het beleid van GS is er daarom op gericht om aangetroffen
moeflons zo snel mogelijk uit de natuur te verwijderen. Ter uitvoering hiervan hebben
GS in juni 2019 op grond van artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming een
opdracht verstrekt aan jachtaktehouders om t.b.v. de bestrijding van moeflons het
geweer te mogen gebruiken.
Als er een melding is van een waarneming van moeflons in de natuur, adviseert de
Faunabeheereenheid in eerste instantie om te proberen de dieren te vangen. Ook
onderzoekt de Faunabeheereenheid of er een eigenaar van de dieren getraceerd
kan worden zodat deze door de eigenaar kunnen worden (terug)gevangen. Pas in
het uiterste geval wordt overgegaan tot afschot. Afschot vindt in dat geval niet plaats
vanwege het feit dat moeflons exoten zijn, maar in het belang van de
(verkeers)veiligheid. Bij een acuut gevaar, waarbij de tussenkomst van de
Faunabeheereenheid niet afgewacht kan worden, kan afschot plaatsvinden op last
van de politie.

Bijlage(n)

Uitvoering provinciale opdracht afschot moeflons
In de periode 25 oktober 2019 tot heden is op basis van de hierboven genoemde
provinciale opdracht één moeflon waargenomen en op 25 maart 2020 met het
geweer gedood. Dit betrof een moeflon in het buitengebied van de gemeente Sint
Anthonis.
In de periode juni 2019, het moment waarop de hierboven genoemde provinciale
opdracht in werking is getreden, tot heden zijn in totaal drie moeflons waargenomen
en met het geweer gedood. Dit betrof één moeflon (ram) op 24 september 201 9,
één moeflon (ram) op 2 oktober 2019 en de hierboven genoemde moeflon (ooi) op
25 maart 2020. Sinds 25 maart 2020 zijn er geen moeflons meer waargenomen.
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De eerste waarnemingen van bovengenoemde moeflons in de gemeente Sint
Anthonis dateren van augustus 201 7. Dit betrof een kleine groep van vermoedelijk
vijf dieren. Destijds is onderzocht of de moeflons gevangen konden worden en of er
een eigenaar getraceerd kon worden die de dieren zou kunnen (terug)vangen. Het
vangen van de dieren bleek destijds niet mogelijk. Het bleek evenmin mogelijk een
eigenaar te achterhalen die de dieren zou kunnen (terug)vangen.
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Uitzetten van moeflons
Mijn voorganger Rik Grashoff heeft in de vergadering van PS van 25 oktober tevens
toegezegd in te gaan op de vraag of de moeflons zijn uitgezet.
Moeflons komen van nature niet voor in Noord-Brabant. Eventuele moeflons die
incidenteel in Brabant worden waargenomen, zijn daarom vanuit gevangenschap
ontsnapt of illegaal uitgezet. Omdat van de hierboven genoemde moeflons geen
eigenaar getraceerd kon worden, is het aannemelijk dat deze dieren zijn uitgezet.
Het uitzetten van dieren is verboden op grond van de Wet natuurbescherming. Ten
aanzien van het uitzetten van exoten, zoals het uitzetten van moeflons, is het rijk
(NVWA) bevoegd toezicht te houden en indien nodig handhavend op te treden. Bij
nieuwe waarnemingen van moeflons in de toekomst, zal de Faunabeheereenheid indien geen eigenaar getraceerd kan worden - melding doen bij de NVWA.

Met vriendelijke groet,
drs. E.P.J. Lemkes - Straver
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