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Memorandum 

 

 

Datum : 06-02-2013 

Aan : Gedeputeerde R.E. de Vries 

Van : de leden van de commissie MME (RGW) Tel.:  

Onderwerp : Toename Stroperij in de Provincie Utrecht? 

 

Geachte leden, 

 

Naar aanleiding van de PS- vergadering van 12 november 2012 en de commissievergadering van 14 

januari 2013 zou ik u informeren over het volgende: 

1. Is er in de provincie een toename van stroperij? 

2. Nagaan of handhaving i.v.m. stroperij in het Jaarprogramma Vergunningverlening en 

Handhaving 2013 opgenomen moet worden (PS 12 november 2012). 

 

Onder stroperij verstaan wij hier het illegaal zonder akte, ontheffing of vergunning jagen of vissen. Bij 

wildstroperij kan gebruik gemaakt worden van verboden middelen (zoals strik of lange honden) of 

wordt een vuurwapen illegaal gebruikt. Het wordt vaak geassocieerd met het criminele circuit. Uit 

recente informele contacten blijkt dat de Politie Milieudienst (PMD) sinds een half jaar steeds meer 

signalen krijgt dat er sprake kan zijn van een toename van stroperij. De PMD onderzoekt alle signalen 

maar heeft geen harde bewijzen gevonden voor de toename. Zij werkt daarbij samen met 

opsporingsambtenaren van terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Recreatieschap 

Midden Nederland, Utrechts Landschap, Utrechts particulier grondbezit, etc.) en andere organisaties. 

Inzet van opsporingsambtenaren van de Provincie Utrecht was hierbij niet aan de orde, omdat de PMD 

voor die opsporingstaak verantwoordelijk is. Als de PMD een melding ontvangt waarbij sprake is van 

een overtreding van een door ons afgegeven ontheffing of vrijstelling, dan wordt er met ons contact 

opgenomen. Zelf hebben we geen aanwijzingen ontvangen dat er sprake is van een toename van 

stroperij. Zodra wij signalen opvangen, bijvoorbeeld klachten van omwonenden, gaan wij daar met 

spoed achteraan. Het onderzoeken van dergelijke signalen heeft bij ons de hoogste prioriteit. Deze 

prioriteit past binnen het  Jaarprogramma Vergunningverlening en Handhaving (VTH) 2013. Tenzij 

we aanvullende signalen ontvangen, is er geen extra inzet door ons nodig.  

  

De provincie Utrecht heeft een rol in het bevorderen van  handhaving van “groene regelgeving” door 

alle betrokken partijen, de zgn. Groene Regie. In het kader van het Interprovinciale convenant 

“naleefstrategie handhaving groene wetten” heeft elke provincie een “Groene Regisseur” aangewezen.  

Vanuit die rol bevorderen wij de samenwerking tussen alle handhavende instanties die met “groene” 

regelgeving te maken hebben (zoals Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Recreatieschap Midden 

Nederland, etc.). Resultaat van die samenwerking is een gezamenlijke risicoanalyse (december 2012)  

om samen “in het veld” de juiste prioriteiten te stellen. Uit expertmeetings blijkt dat stroperij niet in de 

top 5 staat van bedreigingen in het groene domein, maar een middenpositie inneemt (op plaats 25 en 

26 van de in totaal 135 bedreigingen).  

Het bovenstaande wordt bevestigd door het Rapport “Stroperij in de Provincie Utrecht” (december 

2011) waarover wij de Staten op 27/2/12 hebben geïnformeerd. Dit rapport maakt onderdeel uit van 

het Eindverslag Beleidsimpuls Dierenwelzijn, dat in 2009 door de Staten is vastgesteld. Daaruit blijkt 

dat wildstroperij niet als een (groot) probleem kan worden geclassificeerd. De signalen die de PMD de 

laatste half jaar ontvangt, zijn daar niet in meegenomen.   
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We zullen met de terreinbeheerders en de PMD in gesprek gaan om te onderzoeken of een impuls voor 

opsporing van stroperij nodig is. Momenteel wordt al onderzocht of een dergelijke impuls nodig is 

voor stroperij van commercieel interessante vissoorten zoals baars, snoekbaars en paling.   

Bij voldoende belangstelling maken we er in 2013 in het kader van het jaarlijks Handhavings-

samenwerkingsprogramma een concreet project van. Het jaarlijks Handhavingssamenwerkings-

programma maakt deel uit van het komende Jaarprogramma VTH 2013.  

 

 

 


