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Bijlage(n): geen     

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Wat vooraf ging: 

 

Op 6 juni 2016 heeft de heer Kuyper, het burgerinitiatief “Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht“ 

overhandigd aan de voorzitter van uw Staten.  

Het burgerinitiatief is vervolgens getoetst aan de Verordening burgerinitiatief provincie Utrecht.  

In uw vergadering van 31 oktober jl. heeft u besloten: 

1. het burgerinitiatief “Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht” geldig te verklaren en voor een 

inhoudelijke bespreking met inspreekrecht voor de initiatiefnemer te agenderen voor de statenvergadering van 12 

december 2016, gelijktijdig met bespreking van het GS-voorstel tot aanpassing van het provinciaal natuurbeleid; 

2. het burgerinitiatief in handen te stellen van GS, met als opdracht het burgerinitiatief te betrekken bij de 

uitwerking van de Wet Natuurbescherming in provinciaal beleid, met een accent op het toetsen van het 

faunabeheerplan op een redelijke wildstand in het jachtveld, een en ander voor zover de provinciale bevoegdheid 

strekt. 

 

Inhoud burgerinitiatief:  

 

De inhoud van het burgerinitiatief Stop de hobbyjacht luidt integraal als volgt:  

 

“ Wij willen een einde aan de hobbyjacht, waarbij vrij bejaagbare diersoorten (houtduif, haas, konijn, fazant en 

wilde eend) zonder objectief aangetoonde noodzaak gedood worden. Wij verzoeken de provincie, de jacht op de 

vrij bejaagbare diersoorten voor zover die binnen haar bevoegdheden valt, volledige stop te zetten en haar 

invloed aan te wenden om bejaagbare en niet-bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te bieden.  

 

Toelichting: 

 

Wij, burgers van de provincie Utrecht, 

 

Constateren dat: 

 

- hobbyjacht geen bijdrage levert aan natuurbehoud; 

- het dierenwelzijn erdoor wordt aangetast; 

- de hobbyjacht in strijd is met de wettelijk erkende intrinsieke waarde van dieren; 

- het natuurlijk evenwicht wordt verstoord door het bejagen van dieren; 
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- de meerderheid van de Nederlanders tegen de hobbyjacht is; 

- de jacht op de vrij bejaagbare soorten (houtduif, haas, konijn, fazant en wilde eend) niet meer in onze 

provincie thuishoort. 

  

Verzoeken de provincie alles te doen wat binnen haar bevoegdheden ligt om de jacht op de vrij bejaagbare 

diersoorten stop te zetten en bejaagbare en niet bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te bieden. De 

provincie zal binnen haar jurisdictie geen vrijstelling of vergunning geven voor het zonder noodzaak bejagen van 

houtduiven, hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden. Dit beleid zal ook als zodanig vastgelegd worden in het 

provinciaal natuurbeleid”.   

 

Procedure: 

 

Voor de goede orde, zij opgemerkt, dat ook al is er sprake van samenhang tussen de inhoud van het 

burgerinitiatief en de aanpassing van het provinciaal natuurbeleid, beide onderwerpen bewust door het Presidium 

als apart agendapunt zijn geagendeerd.  

Het burgerinitiatief verdient immers een eigenstandige afweging en een eigenstandig besluit van uw Staten. Dit 

laat onverlet dat er inhoudelijk van een overlap sprake zal kunnen zijn.     

Inmiddels is ook de initiatiefnemer door uw voorzitter, overeenkomstig artikel 6, 5
e
 lid van de verordening, 

uitgenodigd voor de statenvergadering van 12 december a.s. Hij is gewezen op het recht om het burgerinitiatief in 

uw vergadering mondeling toe te lichten. De heer Kuyper heeft inmiddels laten weten van dit recht graag gebruik 

te willen maken. Na zijn toelichting is het aan u het burgerinitiatief inhoudelijk te bespreken.    

  

Voor de zuiverheid is het dictum van het burgerinitiatief letterlijk verwoord in het bijgevoegde ontwerp-besluit.   

 

Alle relevante stukken zijn op de App en site geplaatst. Zie daarvoor ook de onderliggende stukken van de 

statenvergadering van 31 oktober jl.  

  

De voorzitter van het Presidium / de griffier.  
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Ontwerpbesluit 

 

Besluit van 12 december 2016;  

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Gelezen het burgerinitiatiefvoorstel “Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht”, zoals dat op 6 juni 2016 

aan de voorzitter van hun Staten is overhandigd.   

 

Gezien het advies van de commissie RGW van 5 september en 10 oktober 2016; 

 

Gezien hun besluit van 31 oktober 2016 tot het geldig verklaren van het burgerinitiatief en tot het in handen 

stellen van het burgerinitiatief van het college van Gedeputeerde Staten, met als opdracht het te betrekken bij de 

uitwerking van de Wet Natuurbescherming in het provinciale beleid etc.;  

   

Gelet op de Provinciewet, het Reglement van Orde en de Verordening Burgerinitiatief provincie Utrecht; 

 

Besluiten:  

 

1. alles te doen wat binnen hun bevoegheden ligt om de jacht op de vrij bejaagbare diersoorten stop te zetten en 
bejaagbare en niet-bejaagbare soorten een gelijkwaardige bescherming te bieden; 
 
2. binnen haar jurisdictie geen vrijstelling of vergunning te geven voor het zonder noodzaak bejagen van 
houtduiven, hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden; 
 
3. het onder 1 en 2 verwoorde als zodanig vast te leggen in het provinciaal natuurbeleid. 
  

             

   

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 

 

 

 

 

 


