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Aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
t.a.v. mw. Drs. C.J. (Carola) Schouten, 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

DATUM 1 december 2020 TEAM NEL 
NUMMER 821B479B REFERENTIE J. Berkhof 
UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 030-2583297 
UW NUMMER E-MAILADRES jan. berkhof@provi ncie-utrecht. nl 
BIJLAGE Motie 103 PS Utrecht 'Bescherm ONDERWERP Landelijke vrijstelling konijn en jacht op 

haas en konijn' haas en konijn. 

Geachte mevrouw Schouten, 

Op 3 november jl. heeft u de herziene Rode Lijst van de Nederlandse zoogdieren gepubliceerd in de 
Staatscourant. Voor het eerst staan de haas en het konijn op deze lijst. De reden is dat de populatie van het 
konijn sinds 1950 met 68 procent is afgenomen en die van de haas met 61 procent. 

De haas en het konijn hebben de status 'gevoelig' op de herziene lijst gekregen. Tot die categorie behoren 
diersoorten die stabiel of toegenomen zijn, maar zeer zeldzaam zijn, en soorten die sterk tot zeer sterk zijn 
afgenomen, maar nog algemeen zijn. 

Op 4 november jl. zijn er schriftelijke vragen gesteld door de PvdA fractie uit Provinciale Staten over het 
plaatsen van de haas en het konijn op de Rode lijst voor beschermde zoogdiersoorten, waarbij wordt gevraagd 
er bij u op aan te dringen het konijn van de Landelijk vrijstellingslijst te verwijderen en de jacht op het konijn en 
de haas aan banden te leggen. 
Provinciale Staten van Utrecht hebben in hun vergadering van 11 november jl. met motie M103 'Bescherm haas 
en konijn', die door een meerderheid is aanvaard, uitgesproken "dat datgene gedaan moet worden wat mogelijk 
is om te voorkomen dat deze soorten nog verder in de gevarenzone komen". 

Tegelijkertijd hebben zij vastgesteld dat opname op de Rode Lijst nog geen wettelijke bescherming biedt aan 
het konijn en de haas. Omdat, aldus de motie, vanuit de landelijke wetgeving de seizoensjacht op deze soorten 
(wildlijst) nog steeds open staat. De voortgaande seizoensjacht heeft volgens de Staten een negatieve invloed 
op de overlevingsmogelijkheden van de haas en het konijn. 

Wij beseffen dat in de Wet natuurbescherming een duidelijke afbakening van bevoegdheden is vastgelegd, dit 
met het oog op landelijke en provinciale vrijstellingslijsten. Het konijn heeft u op de vrijstellingslijst gezet (artikel 
3.1. Besluit natuurbescherming) in het geval grondgebruikers schade ondervinden van konijnen (artikel 3.1 lid 2 
Regeling natuurbescherming). Nu de populatie een duidelijk neerwaartse trend laat zien geven wij u in 
overweging om het konijn van de vrijstellingslijst te verwijderen en daarmee dus tegelijktijdig de provincies in de 
gelegenheid te stellen te overwegen om het konijn al dan niet op de door Provinciale Staten op te stellen 
vrijstellingslijst te zetten. 
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In ieder geval maakt u daarmee de weg vrij om afwegingen over het konijn vanuit regionaal perspectief te laten 
plaatsvinden. Provincies kunnen hierbij dan ook het ontheffingenbeleid voor het konijn uit het oogpunt van 
schadebestrijding integraal betrekken. 
Het is daarnaast aan de wetgever om te bepalen welke soorten van de in het wild levende dieren in artikel 3.20 
van de Wet natuurbescherming worden aangemerkt als wild, en dus bejaagd kunnen worden. Op grond van 
artikel 3.5 van de Regeling natuurbescherming kunt u echter zonder eerst de wet te hoeven wijzigen besluiten 
de jacht op deze soorten niet (meer) open te stellen. Bijvoorbeeld als blijkt dat de populatieomvang van één of 
meerdere soorten sterk aan het afnemen is. Deze werkwijze is eerder toegepast met de voormalige wildsoort 
patrijs, die ook op de rode lijst terecht kwam. Onze bevoegdheden in deze reiken echter niet verder dan het 
voor bepaalde tijd sluiten van de jacht als bijzondere weersomstandigheden dat vergen. 

Gezien bovenstaande vatten wij het standpunt van Provinciale Staten, zoals verwoord in de bijgevoegde motie, 
samen tot drie verzoeken: 
1. Zo snel mogelijk de jacht op de haas en het konijn te sluiten. 
2. De haas en het konijn niet meer als wildsoort aan te merken. 
3. Het konijn van de landelijke vrijstellingslijst te halen. 

Wij zien uw reactie op de verzoeken van Provinciale Staten graag tegemoet. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht 

Secretaris 
mr. drs. A.G. Knol-Van Leeuwen 
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