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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door dhr. W. van der Steeg 

van de Partij voor de Dieren, betreffende afschot van wilde zwijntjes.  (d.d. 27-06-2012) 

 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

Toelichting 

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft begrepen dat vijf van de zes jonge wilde zwijntjes die op 

Landgoed Remmerstein in Rhenen liepen zijn afgeschoten. Geluiden uit het veld (zie ook AD/UN 27-06-

2012) laten weten dat het afschot op een manier heeft plaatsgevonden die je bij wijze van spreken 

tegenwoordig alleen nog maar ziet in een schiettent op de plaatselijke kermis. De diertjes zouden bijeen zijn 

gedreven en in een omheinde omgeving zijn gelokt en hier vervolgens zijn afgeknald. Het zesde zwijntje 

zou gedreven door angst en blinde paniek dwars door de omheining heen zijn gevlucht. Deze informatie 

roept de volgende vragen bij onze fractie op: 

 

1. Wat heeft zich hier precies afgespeeld?                  

 

2. Kloppen deze geluiden uit het veld? 

 

3. Welke jachtvorm voor het afschot is hier gebruikt? Gaat het bijvoorbeeld om aanzitjacht, 

drukjacht of drijfjacht? 

 

4. Als één van deze jachtvormen is gebruikt, is er een vergunning hiervoor afgegeven door het 

ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie? 

 

5. Bent u van mening dat wat zich hier heeft afgespeeld, past binnen de voorwaarden van de door 

u afgegeven ontheffing?  

 

6. Als hier illegale praktijken hebben plaatsgevonden, wat gaat GS hier dan aan doen? 

 



 

 

7. Bent u met de Partij voor de Dieren van mening dat het hoog tijd wordt om een beetje 

mededogen te tonen en nogmaals te kijken of er voor het zesde zwijntje geen diervriendelijke 

oplossing is te vinden? 

 

8. Bent u met de Partij voor de Dieren van mening dat de veldcontrole in het algemeen op naleving 

van ontheffingsvoorwaarden onvoldoende is en dat uitbreiding van ‘groene’ FTE ten behoeve 

van handhaving en controle een goede zaak zou zijn?  

 

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend, 

 

Dhr. W. van der Steeg 

 

 

 


