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Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan
het College van GS, gesteld door de
heer W. van der Steeg en H. Keller van
de fractie PvdD betreffende “
afschot van reeën rondom kasteel De
Haar” (d.d. 26-07-2021).

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
Naar aanleiding van gesprekken met omwonenden van kasteel De Haar heeft onze fractie enige vragen met
betrekking tot het faunabeheer rondom het kasteel.
Het blijkt namelijk dat er reeën afgeschoten worden rondom het kasteel, om aanrijdingen met verkeer te
voorkomen. Dit terwijl het gebied juist wordt ingericht als ideaal leefgebied voor de ree.
1. Hoe groot is de populatie reeën rondom kasteel De Haar?
2. Hoeveel reeën worden er jaarlijks afgeschoten rondom kasteel De Haar?
3. Hoeveel aanrijdingen tussen reeën en verkeer vonden er de afgelopen jaren plaats?
4. Wie bepaalt uiteindelijk wanneer reeën een gevaar vormen voor het verkeer?
5. Wie bepaalt het daadwerkelijk moment dat er tot afschot overgegaan wordt? Wie maakt deze afweging?
6. Hoeveel aanrijdingen tussen reeën en verkeer zijn door afschot voorkomen?
7. Welke preventieve maatregelen zijn overwogen, voordat besloten is tot afschot over te gaan?
8. Zijn verlaging van de maximum snelheid op of een andere inrichting van wegen rond het kasteel overwogen?
Zo nee, waarom niet?
9. Waarom wordt het gebied rondom het kasteel ingericht als ideaal leefgebied voor reeën, als dit zou kunnen
leiden tot meer aanrijdingen met verkeer? Met andere woorden, bent u het met ons eens dat het de ‘wetten’ van
de logica tart om eerst het gebied voor reeën geschikt te maken en als ze dan komen, ze vervolgens af te
schieten?
10. In hoeverre zijn omwonenden op de hoogte gesteld van het afschot van reeën?
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11. Bent u bereid om de ontheffing voor beheer en schadebestrijding rondom het kasteel in te trekken en
alternatieve, diervriendelijke maatregelen te treffen om aanrijdingen met verkeer zoveel mogelijk te voorkomen?
Zo nee, waarom niet?
Namens de fractie PvdD van de provincie Utrecht en hoogachtend,

W. van der Steeg
H. Keller
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