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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 

Toelichting (Partij voor de Dieren)

Toelichting
In een ontheffing van 22 juni 2010 is door Gedeputeerde Staten beslist dat Wildbeheereenheid 
Kromme Rijngebied van 16 juni 2010 t/m 1 november 2010 konijnen mag schieten met behulp van 
lichtbakken. Deze vorm van bejaging mag plaatsvinden op een maïsperceel waar belangrijke 
schade dreigt en op de omliggende percelen.  
 



In het artikel ‘Ongenoegen over konijnenjacht’ in het AD van 21 juli 20101 komen een omwonende, 
de heer Achterberg, en een jager, de heer Wildeman, aan het woord die beiden niet begrijpen 
waarom de ontheffing is verleend. Op landgoed Sandenburg leden de pachters schade doordat 
konijnen de jonge maïsplanten opaten. Om dit te voorkomen op andere percelen, is de vergunning 
verleend. De maïs was ten tijde van het krantenartikel op deze percelen echter al 50 centimeter 
hoog en kan in korte tijd groeien tot twee meter hoogte. Konijnen kunnen op een perceel met zulke 
hoge maïsplanten niet tot nauwelijks nog schade aanrichten, aldus de heer Achterberg en de heer 
Wildeman.  
 
Naar aanleiding van het voorgaande wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen 
stellen: 
 
Op 15 juni 2010 heeft Rob Schuitemaker, ambtenaar van de provincie Utrecht, de schade aan de 
maïsplanten ter plaatse vastgesteld. Het krantenartikel dateert van 21 juli 2010, ruim een  maand 
na zijn bezoek. 
 
1. Bent u ervan op de hoogte dat de maïsplanten, in het gebied waarvoor de ontheffing geldt, 

inmiddels een hoogte hebben van minstens 50 centimeter en er geen sprake meer is van 
jonge aanplant? Zo ja, bent u het ermee eens dat konijnen niet of nauwelijks nog schade 
toe kunnen brengen aan deze planten? 

 
2. De periode voor de ontheffing loopt t/m 1 november 2010. Bent u bereid, gezien het 
 voorgaande, de duur van de ontheffing in te korten? 
 

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren hoogachtend, 
 
W. Bodewitz 
 

1 ‘Ongenoegen over konijnenjacht’, W. van Amerongen, AD
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