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DATUM 19-4-2021 

AAN Commissie RGW / Provinciale Staten  

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot  
 
ONDERWERP Antwoord van de Minister van LNV op Motie 103 Bescherm haas en konijn  

U heeft op 11 november 2020 bij de behandeling van het Statenvoorstel Programmabegroting 2021 motie 103 
‘Bescherm haas en konijn’  aanvaard.  Aanleiding is het besluit van 14 oktober 2020 van de minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (hierna LNV) over de vaststelling van de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren. De 
haas en het konijn zijn aan deze lijst toegevoegd omdat van deze soorten de populatiegrootte met 60% is 
afgenomen sinds 1950. De motie verzoekt datgene te doen wat mogelijk is om te voorkomen dat deze soorten nog 
verder in de gevarenzone komen door zo snel mogelijk het jachtseizoen voor deze soorten te staken en de soorten 
van de landelijke wildlijst en landelijke vrijstellingslijst (konijn) af te voeren.  
 
Omdat de provincies geen bevoegdheden hebben met betrekking tot de genoemde lijsten is de minister per brief 
van 1 december 2020 geïnformeerd over uw wensen met betrekking tot de haas en het konijn. De brief van GS is 
eerder met u gedeeld (kenmerk 2021RGW14). 
 
Op 25 maart jl ontvingen wij het antwoord van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat 
komt erop neer dat de minister zich voor het komende jachtseizoen zal beraden op welke wijze uw motie en een 
vergelijkbare aangenomen motie in de Tweede Kamer, om de haas en het konijn niet meer op te nemen op de 
wildlijst, vorm kan worden gegeven.    
Verder geeft ze aan om een breed onderzoek door meerdere partijen te willen laten uitvoeren dat zal moeten leiden 
tot een helder afwegingskader voor de soorten op de wildlijst, waarmee goed beoordeeld kan worden op welk 
moment er voor de jacht beperkende maatregelen moeten worden genomen. Naast de haas en het konijn zullen 
hier ook de wilde eend en de fazant (die ook op de wildlijst staan) in worden meegenomen vanwege de neergaande 
trends.  
Tenslotte gaat de minister nog in op ons verzoek om het konijn van de landelijke vrijstellingslijst te halen. Ze vindt 
het op dit moment te prematuur om het konijn er af te halen omdat het aantal daar geen aanleiding voor geeft en 
de soort in het hele land schade kan veroorzaken. Ze wil er pas verder naar kijken als het hiervoor genoemde 
afwegingskader is opgeleverd.   
 
 
Bijlagen: 
 
Brief d.d. 1 december 2020 van Gedeputeerde Staten aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Brief d.d. 25 maart jl van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 


