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Betreft Landelijke vrijstelling konijn en jacht op haas en konijn 

Geachte heer Oosters en mevrouw Knol, 

Dank u voor uw schrijven van 1 december 2020 waarin u mij verzoekt de jacht 
op de haas en het konijn te sluiten, de haas en het konijn niet meer als soort op 
de wildlijst aan te merken en het konijn van de landelijke vrijstellingslijst te 
halen. 

Met u vind ik het belangrijk dat datgene gedaan moet worden wat mogelijk is om 
te voorkomen dat deze soorten verder in de gevarenzone komen. De opname van 
de haas en het konijn op de Rode Lijst zoogdieren in de categorie "gevoelig" is 
een eerste indicatie dat het nodig is om op deze soorten te letten. Hierbij wil ik 
opmerken dat jacht niet wordt gezien als oorzaak van de achteruitgang van deze 
soorten. 
Inmiddels is er ook een motie in de Tweede Kamer aangenomen om de haas en 
het konijn niet meer op te nemen op de wildlijst. Op dit moment beraad ik mij op 
welke wijze ik voor de opening van het komende jachtseizoen vorm kan geven 
aan deze motie en daarmee ook aan uw verzoek. 

Graag informeer ik u dat ik tegelijkertijd een onderzoek wil laten uitvoeren naar 
een duidelijk 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 laten immers 
ook de wilde eend en de fazant neergaande trends zien waardoor een transparant 
afwegingskader noodzakelijk is. Ook wordt hierbij bekeken hoe dit zou moeten 
doorwerken naar de landelijke vrijstellingslijst. Voor een maximaal draagvlak wil 
ik dit onderzoek door meerdere partijen laten uitvoeren. 
Wat de opname van het konijn op de landelijk vrijstellingslijst betreft vind ik het 
op dit moment te prematuur om hem daarvan af te halen. Het konijn is immers 
een soort die door het hele land schade kan veroorzaken. Ook geeft het aantal 
konijnen op dit moment geen aanleiding om deze soort van de landelijke 
vrijstellingslijst te halen. Voor ik hier verder naar kijk, wil ik eerst het onderzoek 
naar het afwegingskad r afwachten. 
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