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De fractie van GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben de volgende vragen ingediend:  
 
 
Op 18 november jl lazen wij dit bericht:  
https://www.animalrights.nl/utrechtse-zwanen-nog-steeds-gevaar  
  
De dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life stappen naar de rechter om het afschot 
van knobbelzwanen in de provincie Utrecht te stoppen. Precies een jaar geleden verbood de rechter 
het afschot al, in afwachting van de bezwaarprocedure. Het bezwaar werd ongegrond verklaard en de 
organisaties gingen in beroep. Een zitting staat nog niet gepland en daarom stappen ze nu opnieuw 
naar de rechter voor een spoedprocedure. Hiermee willen de organisaties voorkomen dat er vanaf 
december honderden zwanen worden doodgeschoten.  
  
Kleine zwanen, wilde zwanen en knobbelzwanen komen vaak in gemengde groepen voor. De kleine 
en wilde zwaan staan op de Rode Lijst. Het verschil tussen vooral de jongen van de drie verschillende 
zwanensoorten is moeilijk te zien. Om kleine zwanen te beschermen zijn bepaalde ‘key sites’ 
aangewezen: rustgebieden waar ze ongestoord kunnen overwinteren. Dit gaat om een internationaal 
plan waar Nederland deel van uitmaakt. Drie van deze aangewezen gebieden bevinden zich in de 
provincie Utrecht. Dit gaat om de Lopikerwaard, de Eempolders en de polders rond Zegveld, Kamerik 
en Kockengen. Bij de afgesproken maatregelen in de aangewezen ‘key sites’ staat onder andere:  
“Streven naar het verminderen of voorkomen van verstoring op belangrijke locaties door landbouw, 
jacht, rendierhoeden, olie- en andere exploitatie van mineralen, visserij en recreatieve activiteiten door 
middel van zonering, compensatiebetalingen en andere beheersmaatregelen voor het gebied.”  
  
Daarnaast merkt BIJ12 over de soortspecifieke maatregelen voor kleine zwanen in de winterperiode 
onder andere het volgende op:  
“Geen verstoring door (water)recreatie of werkzaamheden in de foerageergebieden of de 
slaapplaatsen binnen een afstand van c. 700 m van de zwanen; geen verjaging van groepen ganzen 
in de nabijheid van zwanen of afschot van knobbelzwanen in gebieden waar gemengde groepen 
zwanen voorkomen.”  
  
Wij willen hierover de volgende vragen stellen aan de gedeputeerde:   
  
1. Bent u bekend met de internationale afspraken om kleine zwanen te beschermen, Bewick’s 
swan Action Plan en het feit dat er drie ‘key sites’ zijn voor de overwintering van kleine zwanen in de 
Provincie Utrecht? Zo ja, hoe kan het dat op 2 van de 3 aangewezen gebieden toch gejaagd kan 
worden op knobbelzwanen?  
2. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn kleine 
zwanen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. Bent u het met ons eens dat het dus niet 
de bedoeling is dat de kleine zwaan verstoord, verjaagd of (per ongeluk) afgeschoten wordt?  
3. Bent u bereid om daarom afschot van knobbelzwanen in de 3 aangewezen gebieden te 
verbieden? Zo ja, bent u bereid om dat voor 1 december te doen zodat er dit deze winter geen kleine 
zwanen in deze gebieden verstoord worden door de jacht op knobbelzwanen? Zo nee, waarom niet?  
4. Kunt u aangeven of er nog andere ontheffingen vigeren in de zogenaamde ‘key sites’?  
5. Bent u bereid om eventuele overige ontheffingen in te trekken mbt de eerder genoemde ‘key 
sites’?  
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